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Мінські угоди
й Мюнхенська угода
Коли нарешті на Донбасі перестануть стріляти?

Паралелі між Мюнхенською і Мінськими угодами можуть декому видатися неточними. Адже Мюнхенська угода
1938 року розв’язала руки нацистському режиму Німеччини
в загарбанні ним країн Європи й урешті призвела до Другої
світової війни. А Мінські угоди начебто убезпечили нас від
масштабної агресії Росії. Ніхто
й не говорить про повну подібність цих угод, розділених
трьома чвертями століття. Але
є й дещо спільне: залишення
ситими західними державами напризволяще країн, які
стали жертвою агресії.
Мюнхенська угода підписана 30 вересня 1938 року
прем’єр-міністром
Великої
Британії Невілом Чемберленом, прем’єр-міністром Французької Республіки Едуардом
Даладьє, рейхсканцлером Німеччини Адольфом Гітлером
та прем’єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.
Основний зміст угоди: Судетська область відділяється від Чехословацької Республіки й передається Третьому
Рейху з 1 по 10 жовтня 1938
року; б) усе майно тут, у тому
числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на
місці; Чехословацька Республіка повинна протягом трьох
місяців задовольнити територіальні претензії Польської
Республіки та Королівства
Угорщина.
Зазнавши поразки в Першій світовій війні, Німеччина,
згідно з Версальським договором, втратила значні території, що були заселені переважно німцями.
Мюнхенська угода стала,
з одного боку, результатом
агресивної політики нацистів,

Мюнхен, 1938 рік

Донбас, 2017 рік
з іншого — підтриманої США
англо-французької політики
«умиротворення» нацистів.
У березні 1938 року без
будь-якої протидії з боку західних держав Третій Рейх
здійснив силове захоплення
(аншлюс) Австрії. Після цього різко посилився німецький
натиск на Чехословацьку Республіку.
Судети належали до найбільш промислово розвинутих
районів Чехословацької Республіки. У регіоні компактно
проживали 3,3 млн етнічних,
так званих судетських, німців.
15 вересня на зустрічі з
Гітлером Чемберлен погодився з вимогою Німеччини пе-

редати їй частину чехословацької території. Через два
дні британський уряд схвалив
«принцип самовизначення», як
була названа німецька анексія Судетської області.
Скориставшись
моментом, свої територіальні вимоги
висловили Польська Республіка й Королівство Угорщина. Це
дозволило Гітлеру виправдати анексію Судетів «міжнародним» характером вимог до Чехословацької Республіки.
29 – 30 вересня 1938
року в Мюнхені відбулася нарада керівників Великої Британії, Франції, Німеччини та
Італії. На ній 30 вересня без
участі представників Чехосло-

вацької Республіки підписали
Мюнхенську угоду. Чехословацька республіка втратила
близько 20% території, близько 5 млн населення (з них
1,25 млн чехів і словаків), а також 33% промислових підприємств.
Для збереження «політичного обличчя» Заходу додатково була ухвалена декларація, в якій Велика Британія та
Франція давали гарантії нових кордонів Чехословацької
Республіки. Чого були варті
ці гарантії, з’ясувалося вже
найближчими місяцями, коли
в березні 1939 року Третій
Рейх захопив усю територію
країни. Решта Чехії була перетворена на протекторат Богемії і Моравії, тобто фактично
внесена до складу Рейху. На
теренах Словаччини утворили так звану Словацьку Республіку — сателіт, фактично
колонію Німеччини, втягнуту
нею на своєму боці в Другу
світову війну.
Отже, ганебна угода —
потурання агресорам, залишення напризволяще країни-жертви цієї агресії, між іншим, союзниці Великобританії і Франції за їхніми угодами.
А тепер — Мінські угоди вересня 2014 року, підтверджені повторно в лютому
2015 року вже на найвищому
рівні. Суб’єкти — Німеччина,
Франція, Росія, Україна. Отже,
агресор — Росія, жертва
агресії — Україна і посередники — Франція та відроджена через 7 десятиліть по війні
вже не агресор, а миротворець могутня Німеччина. Чотири найбільші країни Європи. Те, що назвали Нормандською четвіркою або нормандським форматом
переговорів.
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ОБСЄ ухвалила резолюцію з вимогою до Росії
забиратися з Криму і Донбасу. Що далі?
Парламентська асамблея Організації безпеки і співробітництва в Європі 7
липня ухвалила резолюцію «Відновлення
суверенітету і територіальної цілісності
України». Росія проголосувала проти цього рішення.
У резолюції ПА висловила «повну повагу» суверенітету, незалежності, єдності й територіальної цілісності України в межах її визнаних міжнародним
співтовариством кордонів, які включають Крим і Севастополь.
Крім того, в документі засуджується
тимчасова окупація Криму Російською
Федерацією і гібридна агресія Росії

проти України на Донбасі, що триває.
Також своєю резолюцією ПА ОБСЄ
«наполегливо закликає» Росію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні шляхом припливу бойовиків, грошових коштів і зброї через
непідконтрольну уряду ділянку українсько-російського державного кордону і
перестати здійснювати будь-яку підтримку незаконним збройним формуванням у
Донецькій і Луганській областях, які здійснюють терористичні акти в Україні.
У резолюції також міститься заклик
до Російської Федерації забезпечити
виведення своїх збройних формувань,

військової техніки та найманців з території окремих районів Донецької та Луганської областей під наглядом ОБСЄ, а також роззброєння всіх незаконних збройних формувань.
Крім того, ПА ОБСЄ у своїй резолюції
засудила численні серйозні випадки тиску, переслідування і залякування спостерігачів Спеціальної моніторингової
місії на окупованих територіях Донецької
та Луганської областей, «які перебувають під контролем російських гібридних
сил», і «наполегливо закликає» РФ вжити заходів для гарантування безпеки
спостерігачів.

Ціна 4 гривні

Триває передплата
на нашу газету «Світ-інфо»
Поштові тарифи зросли,
але передплатну ціну на газету
не підвищено

Усі поштові відділення й листоноші області ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-який
термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатна ціна — незмінна: всього 8 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою —
в кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку.
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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, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити. Чим
більше буде передплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо»
в інформаційному просторі області.

Тільки факти
Антикорупціонери перевіряють
одне одного: НАБУ зайнялося
величезними преміями членів НАЗК

Національне антикорупційне бюро України перевіряє,
чи є корупційні ознаки в отриманні великих премій та надбавок членами Національного агентства з питань запобігання корупції.
У липні та вересні минулого року всі чотири члени НАЗК
отримали по 250% премії на додаток до окладу та надбавок. Зокрема, голова НАЗК Наталя Корчак, крім щомісячного окладу в 35 тисяч гривень, у ці місяці отримала 50%
від окладу у вигляді надбавки за вислугу, 100% окладу як
надбавку за інтенсивність та 100% окладу у вигляді премії.

Зброя гуляє країною —
на гранаті підірвався й загинув підліток

У результаті вибуху гранати РГД-5 у Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще дві людини госпіталізовані з пораненнями. Вибух стався в багатоквартирному будинку. Поранення отримали друзі загиблого. Гранату до квартири приніс один із хлопців, які згодом були шпиталізовані.
Правоохоронці Одеси, що здійснюють кримінальні провадження за фактом загибелі підлітка, встановили власника арсеналу боєприпасів, що незаконно їх зберігав.
У нього виявлено чотири гранати Ф-1, три гранати РГД5, тротилову шашку вагою 400 грамів, 7 запалів до гранат,
ручні димові гранати, сигнальні освітлювальні набої, спусковий механізм гранати РПГ-22.

На водоймах потонули
вже 467 людей

Від початку року і станом на 17 липня на водоймах
України загинуло 467 громадян, з яких 50 дітей. Такі дані
наводить Державна служба з надзвичайних ситуацій. «І навіть попри таку моторошну статистику, люди продовжують
нехтувати застереженнями рятувальників», — йдеться в
повідомленні.
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Бліц-інформ
Долучайтеся до благодійного
фонду «Захистимо Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або коштами
на підтримку діяльності Чернігівського благодійного
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.
Кошти можна перераховувати за такими реквізитами:
у гривнях — благодійний фонд «Захистимо Україну!», ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ
39479494, рахунок 2600201586536.
Реквізити для здійснення переказів з-за кордону: в доларах США (USD) Intermediary: BANK OF NEW
YORK MELLON, New York, USA Банк-посередник SWIFT:
IRVTUS3N Beneficiary’s bank: JSC «KREDOBANK». Банк
одержувача Lviv, Ukraine SWIFT: WUCBUA2X.
Beneficiary: Acc_2600201586536_CF «DEFEND
THE UKRAINE» name Одержувач: рахунок відкритий у
ПАТ «Кредобанк». Для юридичних осіб – назва одержувача та адреса.
Тел.: (063) 236-18-03.

«Потяг Єднання»
вдруге на Чернігівщині

9 липня в селі Пам’ятне (станція Крути) відбулася зустріч учасників 8-го «Змагального Потяга Єднання України «Труханівська Січ». Сотня юнаків та дівчат з
усіх куточків України разом з громадськими діячами,
учасниками АТО, сім’ями Героїв Небесної Сотні провели толоку на базі меморіального комплексу «Пам’яті
Героїв Крут». Обмінялися досвідом проведення вишколів — теоретичної військової підготовки.
«Потяг Єднання» курсує Україною від 24 червня,
його маршрут охоплює 10 областей. Учасники живуть у
наметових таборах. Уже відвідали Херсонщину (острів
Джарилгач), Миколаїв, Донеччину (місто Слов’янськ,
гору Карачун), Луганщину (місто Сватове). Там, де зупинялися, завжди намагалися поліпшити стан цих місць.
Далі потяг вирушив на Західну Україну, Херсонщину, Вінниччину та Черкащину. Завершиться мандрівка
орієнтовно 4 серпня.

«Сіверські вікінги»: фестиваль
середньовічної культури

Світ Чернігівщини

«Десну» таки не пустили
до прем’єр-ліги

Такий підсумок більш як місячної бюрократичної тяганини у Федерації футболу
України стосовно чернігівської «Десни». Ще
наприкінці травня, достроково, «Десна» здобула путівку до прем’єр-ліги — вищого дивізіону нашого футболу. Виборола друге місце
в напруженому турнірі першої ліги, після «Іллічівця» з Маріуполя (нині команда має назву
«Маріуполь») і випередила третього призера
— «Верес» з Рівного — аж на 7 очок. Але потрапити вперше в історії до прем’єр-ліги деснянцям не судилося. Як грім з ясного неба
на початку червня пролунало рішення ФФУ
— не допустити «Десну» до вищого дивізіону.
Замість неї туди взяли саме «Верес».
Основною причиною назвали невиконання клубом «Десна» ряду положень для атестації
у вищому дивізіоні. Ряд факторів неготовності, зокрема щодо інфраструктури, були, схоже,
лише «причіпкою», адже у «Вереса» справи ще
гірші. Принаймні щодо гри на власному полі,
вдома. Це обов’язкова умова для прем’єрліги, виняток зроблено лише для «Шахтаря» й
«Олімпіка» з Донецька та «Зорі» з Луганська, з
окупованих через війну міст. Ці клуби вже три
чемпіонати відіграли домашні матчі в інших
містах, так починають і четвертий.
Так от у Чернігові вже готове прекрасне
нове поле стадіону імені Гагаріна після його
реконструкції. А в Рівному й далі грати не
можна, там реконструкція дуже затягнеться,
і «Верес» орендує поля в чужих містах.
Ще був варіант збільшити кількість команд прем’єр-ліги бодай до 14-ти, а не мізерної кількості 12, як є зараз. Тоді сюди потрапили б і «Десна», і ще одна команда першої
ліги. Але поки що все тут, як і раніше.
«Десна» виправила недоліки, вказані у
відмові в атестації. Але було вже пізно. Не
допомогли і звернення до Федерації футболу голови обласної державної адміністрації
Валерія Куліча, і заява міського голови Владислава Атрошенка, що він особисто виділяє для фінансування команди 10 мільйонів
гривень. Ця підтримка запізнилася. І перед
початком нового сезону керівництво клубу
бідкалося, що обласна й міська влада забули про головну команду області. У свою чергу з боку влади говорили, що клуб чомусь не
звертався до влади зі своїми проблемами.
Словом, співпраця бажає кращого.

Головний тренер команди
Олександр Рябоконь
На щастя, не справдилися чутки, що в
разі непотрапляння до прем’єр-ліги «Десна»
не гратиме і в першій лізі, тобто клуб фактично зникне. І це про команду, якій понад 50
років. Дивуватися нема чого, адже футбольні клуби в нас — це приватні бізнесові структури, як правило, збиткові, дотаційні й дофінансовуються їхніми власниками, бізнесменами. Тому відхід спонсорів від клубу означав би його банкрутство й потребу шукати
кошти на місці.
На радість численним уболівальникам,
«Десна» продовжує виступ у чемпіонаті
України, хоч і в першій лізі. Звичайно, дуже
прикро, що знову доведеться долати довжелезний турнірний шлях у 34 тури, граючи серед 18 команд ліги. І хто гарантує, що команда
потрапить на заповітні перші два місця чи нехай чотири, якщо таки збільшать прем’єр-лігу.
Адже в першій лізі грають і «Волинь», яка щойно вибула з вищого дивізіону, і амбітні столичні «Оболонь-Бровар» та «Арсенал», які вже грали у прем’єр-лізі й не проти повернутися туди,
і «Нафтовик-Укрнафта» з Охтирки, харківський
«Геліос» та інші сильні команди.
Але «Десна» налаштована рішуче. У неї
— один з кращих тренерів України Олександр Рябоконь. У літнє міжсезоння команда зберегла переможний склад, хоч основних гравців переманювали багато клубів
прем’єр-ліги, де вони вже й пограли свого
часу. Але і капітан Вадим Мельник, і Єгор
Картушов, Євген Чепурненко, Павло Щедраков, Денис Фаворов та інші лідери команди

Охорона здоров'я
Фестиваль і турнір з історичного фехтування відбувся в Чернігові 15 – 16 липня. У його програмі були:
турнір «щит-меч»; масові бої «12х12»; командні бої «5х5»;
професійні поєдинки; лучний і метальний турніри; вистава театру історичного танцю «Al’entrada»; концерт
українсько-білоруського гурту «FRAM»; фаєр-шоу; гітара
біля вогнища; кінне шоу Миколи Черепа («Соколиний хутір»); розваги для дітей; ярмарок, майстер-класи.

Реконструкція гідротехнічної
споруди на річці Стрижень

У Чернігові почалася реконструкція гідротехнічної
споруди на річці Стрижень по вулиці Героїв Чорнобиля.
Це гребля зі шлюзами перед Ялівщиною.
Існуюча нині гідроспоруда не працює і не дає змоги маневрувати заслінками при спорожненні водойми
та здійсненні санітарних скидів води.
Проектом визначені, зокрема, такі роботи: вла-

штування тимчасової перемички й тимчасової дороги
на період реконструкції; реконструкція шахтного водоскиду; монтаж заслінок, підйомників та сміттєзатримувальних решіток; улаштування службового й пішохідного містків.
Загальна кошторисна вартість проекту — 9,7 млн
грн.
У місті вже проведена реконструкція гідроспоруд
по вул. Береговій та вул. Єськова.
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Діагностичне обладнання —
подяка від уряду Японії

У Чернігівській обласній лікарні стало до
ладу сучасне діагностичне обладнання. Уряд
Японії надав його безкоштовно на знак подяки рятувальникам з шести областей України
за допомогу під час ліквідації аварії на атомній станції «Фукусіма-1» навесні 2011 року.
Переваги нового обладнання очевидні:
яскрава, чітка картинка демонструється на
великому моніторі. А зображення можна наблизити і збільшити в кілька разів.
Ще одна цікавинка: тепер в ендоскопічному кабінеті обласної лікарні є новенький
портативний бронхоскоп.

Доступні ліки отримали
майже 145 тисяч
мешканців області

Сто дев’ять аптечних закладів продовжують реалізовувати в області медичні препарати за урядовою програмою «Доступні
ліки». Пацієнти за спеціальним рецептом лікаря можуть отримувати медикаменти безкоштовно або з незначною доплатою.
Станом на 1 липня від початку дії програми,
тобто від квітня цього року, виписано 144 947
таких рецептів. Сума компенсації вартості ліків
аптечним установам склала 4 226 000 гривень.
Усього на рік по області на ці потреби передбачено 13 мільйонів гривень.
До реєстру «Доступних ліків» внесено 157
торгових найменувань лікарських засобів:
127 з них — від серцево-судинних захворювань, 24 — від цукрового діабету ІІ типу та 6
— від бронхіальної астми. Сорок п’ять із зареєстрованих препаратів — іноземного виробництва.

Кабінет психологічної
допомоги

У першому комплексі Чернігівського
психіатричного диспансеру (вул. І. Мазепи,
3) запрацював кабінет психологічної допомоги. І дорослі, й діти тепер можуть знайти
тут допомогу у розв’язанні своїх психологічних проблем.
Диспансер у чернігівців асоціюється виключно з психічними хворобами. Насправді прийом у щойно відкритому кабінеті ведуть психіатри-психологи анонімно,
за бажанням відвідувача, і зовсім безкоштовно.
У кабінеті психологічної допомоги працює консультативний телефон, за яким у
будь-який час можна отримати термінову
пораду, записатися на прийом.
Лікарі кажуть, що в левової частки
хвороб «ноги ростуть» через задавнений
стрес, під час якого людина не отримала
належної психологічної допомоги.

«Аратта» оздоровлює
молодих людей
з інвалідністю

Оздоровитися на природі багато хто з
інвалідів не може. Але відпочинок на Голубих озерах у Ріпкинському районі цього
літа, вже шостий рік поспіль, забезпечила
для своїх підопічних обласна благодійна
організація «Аратта». Серед відпочивальників були, зокрема, і актори Чернігівського театру інтеграції та соціальної реабілітації «Дивосад». Раніше щоліта вони виїжджали на 3 – 5 днів, а тепер відпочили 10 днів.
Влаштували наметовий табір, організували різні ігри, вікторини, квести. Допомагали влаштовувати побут волонтери «Аратти».

залишилися їй вірними. До команди повернулися два вихованці чернігівського футболу, яких у ній поки що небагато.
Тож цілком природно, що в суботу саме
в рангу фаворита турніру «Десна» зіграла
стартовий матч чемпіонату, й одразу з «Волинню», старожилом прем’єр-ліги. Матч ще
проходив у Києві, на звичній для деснянців
«Оболонь-Арені», бо новому полю в Чернігові
дали трохи «вилежатися». «Десна» перемогла
— 1:0, перший гол чемпіонату в команді забив Єгор Картушов.
Матч другого туру деснянці проведуть 22
липня в гостях проти клубу «Полтава». А вже
у третьому турі, коли прийматимуть новачка
ліги — «Рух» зі Львівщини, матч відбудеться
нарешті вдома, на стадіоні ім. Гагаріна, на
якому через реконструкцію «Десна» не грала
півтора сезони.
Але свято відкриття реконструйованого стадіону заплановане ще раніше. У матчі Кубка України «Десна» приймає на своєму
полі команду «Балкани» з Одеської області
— до речі, теж дебютанта першої ліги. Цей
матч відбудеться в середу, 26 липня. Можна
уявити, яке це буде багатотисячне свято для
вболівальників «Десни», всього міста, яке
так зачекалося великого футболу.
Подаємо календар чемпіонату України 2017 – 2018 років у першій лізі. Турнір
розігрується за звичною системою «осінь –
весна». Проте літньо-осіння частина більша:
цього року буде зіграно все перше коло (17
турів) і 6 турів другого.
Матчі проходять щотижня, але тут вказано лише домашні поєдинки «Десни» та її команд-суперниць. Матчі в гостях можна дивитися в Інтернеті на YouTubе.
Петро АНТОНЕНКО

Розклад матчів «Десни»
на своєму полі
30 липня — «Рух».
9 серпня — «Колос».
13 серпня — «Балкани».
26 серпня — «Жемчужина».
3 вересня — «Черкаський Дніпро».
16 вересня — «Суми».
30 вересня — «Оболонь-Бровар».
11 жовтня — «Інгулець».
29 жовтня — «Полтава».
11 листопада — «Гірник-Спорт».

Погашення

конвертів і поштівок

14 липня в поштовому відділенні в Олишівці Чернігівського району відбулося погашення конвертів і поштівок, присвячених
50-річчю встановлення в селищі пам’ятника
гетьману України Богдану Хмельницькому та
150-річчю уродженця Олишівки, генерал-хорунжого Військово-морського флоту Української Народної Республіки Володимира
Олександровича Савченка-Більського.
Сувенірна
туристично -пошто ва продукція випущена тиражем у 50
примірників коштами небайдужих до
історії Чернігівщини
краєзнавців.
При
погашенні конвертів і поштівок,
присвячених
Савченку-Більському, використовували стандартні поштові марки «Фрегат «Гетьман Сагайдачний» та «100 років Української революції 1917 – 1921 рр.» й
каше-віньєтку у вигляді марок Підпільної пошти України 1951 та 1958 рр., присвячених
підняттю на кораблях Чорноморського флоту
українського військово-морського прапора.
Пам’ятник Богдану Хмельницькому впорядкували, постамент набув нового, сучасного вигляду. А от монумента відомому земляку, який стояв біля витоків відродження
Українського Чорноморського військовоморського флоту, в селищі поки що нема. Вочевидь, справа за благодійниками, які залюблені в місцеву історію та прагнуть залишити
пам’ять про неї для нащадків.
Ярослав ВОЛЕРТ,
член обласної організації Національної
спілки краєзнавців України

Світ Чернігівщини
Чернігівщину залишають без нафти і газу?
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Звернення депутатів від області

Прем’єр-міністрові України Гройсману В.Б.
Міністру енергетики та вугільної
промисловості України Насалику І. С.
Голові наглядової ради ПАТ «Укрнафта»
Коболєву А.В.
Голові правління ПАТ «Укрнафта»
Роллінзу Марку
Ми, депутати-мажоритарники від Чернігівщини, глибоко стурбовані у зв’язку з критичною ситуацією, яка склалася в господарській діяльності ПАТ «Укрнафта»: непродовження спецдозволів
на користування надрами, а також економічно не
обґрунтована реорганізація ПАТ «Укрнафта».
За інформацією ПАТ «Укрнафта», реорганізація НГВУ «Чернігівнафтогаз» і Прилуцького
управління бурових робіт спричинена необхідністю оптимізації виробництва, пов’язана з введенням у дію 7 модернізованих та 2 нових бурильних установок замість 46 застарілих, а та-

кож приведення штату у відповідність до виробничих потреб та інвестиційних можливостей.
Це означає, що близько двох тисяч висококваліфікованих працівників нафто- та газопереробної промисловості південних районів
Чернігівської області опинилися під загрозою
«добровільного» звільнення.
Непродумана реорганізація НГВУ «Охтирканафтогаз» призвела до фактичної зупинки
Гнідинцівського газопереробного заводу. Подібні дії керівництва ПАТ «Укрнафта» загрожують дефіцитом бюджетних надходжень, адже
в 2016 році місто Прилуки отримало майже 16
мільйонів гривень від ПАТ «Укрнафта». Подібні
надходження заплановано отримати й цього
року. Понад 3 млн грн. недоотримає бюджет
Варвинського району.
Такі необдумані новації вже призвели до
суспільної напруженості, актів громадянської
непокори. Сумно читати біографії членів прав-

ління ПАТ «Укрнафта», які свій трудовий досвід
здобули переважно в країні-агресорі та, за
численними свідченнями працівників ПАТ «Укрнафта», не є фахівцями в добуванні вуглеводнів. Прикро усвідомлювати, що Кабінет Міністрів України, повторюючи помилки своїх попередників, запрошує за неймовірно високі заробітні плати, порівняно з іншими працівниками
ПАТ «Укрнафта», іноземних заробітчан у той час,
коли мільйони українців змушені поневірятися
по світу, щоб прогодувати власні сім’ї. Це може
призвести до банкрутства найбільшої нафтогазодобувної державної компанії ПАТ «Укрнафта».
Тож щиро просимо не допустити занепаду
нафтогазовидобувної галузі на Чернігівщині,
масового звільнення працівників та зберегти
енергетичну незалежність України.
З повагою — народні депутати України
Олег Дмитренко, Олександр Кодола

Літературно-мистецька панорама

Міжнародний фестиваль авторської пісні
та свято Купала на Голубих озерах
7 – 8 липня в с. Олешня Ріпкинського району на території туристичного еко-комплексу «Голубі
озера» вже вшосте відбулися міжнародний фестиваль авторської
пісні та свято Івана Купала. Організатори — обласна державна адміністрація, обласна рада, філармонійний центр, Благодійний фонд
імені Софії Русової.
Фестиваль розпочався виставою «На Івана Купала» Чернігівського театру інтеграції «Дивосад»
благодійної організації «АРАТТА».
Під час двох фестивальних
днів виступили відомі автори-виконавці із Запоріжжя, Києва, Дніпра, Сум, Хмельницького, Чернігова — Олександр Вербицький,
Анна Киящук, Юрій Єфімов, Сергій Городничий, Володимир Момот,
Владислав Бондарков, Ірина Єременко, Олена Грицюк, дует «Парадокс» у складі Олександра Кропельницького й Андрія Басенка та
інші.
Насиченою виявилась і конкурсна програма, яка тривала 5
годин поспіль. Журі відібрало на
фінал конкурсу 12 кращих виконавців. У більшості творів була
представлена патріотична складова.
Гран-прі фестивалю отримав

композитор, автор-виконавець,
волонтер з Ніжина Олексій Шевченко.
Переможцями фестивалю авторської пісні стали (в номінаціях):
«Автор-виконавець» — Тарас Тарасенко (Любеч), «Кращий виконавець» — Інна Карцева (Прилуки),
«Авторська поезія» — Олена Белеванцева (Чернігів), «Колективне виконання» — ансамбль «Голос
душі» (Чернігів), «Автор музики» —
Юрій Найда та Віра Найда (Хмельницький).
Яскравою та насиченою була
програма обласного свята Івана
Купала на Голубих озерах. У кон-

Насичене літо театру
ім. Т. Шевченка
Чудовою прем’єрною виставою «Вій. Докудрама»
Наталі Ворожбит у постановці заслуженого артиста
України Андрія Бакірова завершили 91-ий театральний сезон митці Чернігівського обласного муздрамтеатру. А потім у «похід на Захід» вирушили одразу два
творчі колективи театру. Драматичний склад узяв
участь у Третьому міжнародному театральному фестивалі «І люди, і ляльки – 2017» у Львові, а театральний
оркестр був запрошений до участі в Першому міжнародному літньому фестивалі музичного мистецтва в
польському місті Томашов Любельський.
Оркестр представив дві програми. Спершу в їхньому
супроводі прозвучали виступи відомих польських майстрів оперного співу: Даріуса Стахури, Агнєшки Адамчак, Джоанни Городко і Агнєшки Сокольнички. Наступного дня колектив презентував популярні твори світового
музичного мистецтва. Глядачі із захопленням сприйняли
обидва виступи чернігівських музикантів (диригент оркестру — Олексій Рощак). Поляки запросили колектив
до участі у фестивалі наступного року.
Не менш успішно виступили чернігівські артисти
на фестивалі у Львові, де було представлено 15 вистав театрів зі Львова, Києва, Сум, Харкова, Хмельницького, Черкас, Чернігова, Батумі (Грузія), «Deemak»
(Іран).
Бурхливі оплески були нагородою нашому акторському ансамблю по закінченні вистави «Комедія помилок» Вільяма Шекспіра, добре відомої театралам
багатьох міст в Україні та за її межами. Театр отримав
запрошення взяти участь у наступному фестивалі з
новою виставою.

церті взяли участь фольклорні
колективи «Злагода» с. Мирне та
«Кралечки» РБК Бобровицького
району, «Диво калинове» Красносільського будинку культури Борзнянського району, колектив Кіптівської ОТГ. Вони співали автентичні купальські пісні, демонстрували місцеві обряди цього свята.
Продовжив програму виступ солістів та естрадно-духового оркестру Ріпкинського районного будинку культури.
Окремою складовою стала
програма патріотичних творів авторів-виконавців: волонтерки й
мами учасника АТО Ірини Єремен-

ко з Чернігова, акустичного гурту «Голос душі» (керівник Ольга
Швед), матері загиблого героя АТО
Володимира Близнюка Олени Белеванцевої, солістів театру естради «Феєрія» (керівник Інна Присекайло) з Чернігова, волонтера з
Ніжина Олексія Шевченка, учасника багатьох патріотичних концертів Тараса Тарасенка із смт Любеча та його племінниці Полінки Тарасенко.
Як завжди, високопрофесійно виступив академічний народний хор обласного філармонійного центру.
Родзинкою свята було проведення конкурсу краси «Купальська
квітка» від дому моделей «Defile
Models’City» та креативного творчого об’єднання «Академія зірок»
(Чернігів). Організатори поділили
титул «Пані Купальська квітка» між
Марією Колотило та Даною Потаповою.
Упродовж свята працювали
виставки майстрів декоративноприкладного мистецтва, майстеркласи з традиційних ремесел та
виставка «Чернігівщина туристична». Серед розваг були представлені різноманітні види водного туризму й відпочинку, велосипедні
екскурсії та багато іншого.

У музеї Коцюбинського
згадували Станіслава Реп’яха
У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського відбувся вечір пам’яті, присвячений відомому письменнику, перекладачу, багаторічному очільнику обласної
організації Національної спілки письменників України Станіславу Панасовичу
Реп’яху (1938 – 2012). Нещодавно минуло
5 років від дня його смерті.
На вечір завітали ті, хто був особисто
знайомий зі Станіславом Реп’яхом, поціновувачі його творчості.
Вступне слово сказав директор музею-заповідника Ігор Коцюбинський. Він
також представив портрет письменника,
який виконав народний художник Украї-

ни Володимир
Ємець, і виставку творів письменника.
Ганна Арсенич-Баран, голова обласної організації НСПУ, зазначила, що
Станіслав Реп’ях був людиною доброю, порядною, завжди приходив на допомогу. Також виступали письменники Олексій Брик та
Олена Конечна, Олена Мамчич. А поет і бард
Анатолій Покришень прочитав один з віршів
Станіслава Реп’яха — «Голуба колиска».
Присутні змогли насолодитися й музичним виконанням творів Станіслава
Реп’яха, які співав Микола Ведякін.

«Вербиченька» перемогла
на всеукраїнському фестивалі
Фольклорний аматорський народний колектив із села Рудьківка, що на
Бобровиччині, взяв участь у IV Всеукраїнському фестивалі творчості «Пісенний
драйв», де здобув найвищу нагороду —
гран-прі. Змагалися понад сто конкурсантів з 15 областей України. Фестиваль
пройшов в Очакові (Миколаївська область). Цього разу програму значно розширили щодо жанрів: були представлені

рок, джаз, фольк, опера, інструментальна музика.
«Вербиченька» цього року відзначає своє 35-річчя. Керівник колективу —
Віра Облакевич. Більшості співаків давно
перевалило за шістдесят. Вони співали
акапельно і під баян, шумові інструменти
— бубон, рубель, ложки. В ансамблі співають жінки й лише один чоловік — Сергій Колесник.

Бліц-інформ
У Смолині торф —
один з найдешевших
та найбільш якісних

Після капітального ремонту виробничого
цеху Смолинський торфозавод б’є рекорди з
виробництва торф’яного брикету. За добу тут
виготовляють понад 100 тонн продукції. Незважаючи на здорожчання енергоносіїв, ціна
на брикет залишилася на рівні минулого року
— 945 гривень за тонну. Сільські школи та
військові, які купували у Смолині торф, залишили позитивний відгук про саму продукцію.
Торф реалізують не лише в Чернігівській області, а й в інших куточках України. Завод збуває брикет і юридичним особам, і населенню.
Смолинці нарощують потужності й закликають споживачів купувати якісний та дешевий торф.
Від початку червня Смолинський торфозавод став філією ДП «Чернігівторф» і отримав
право розпоряджатися активами.

Чернігівські
любителі бігу вчилися
в Ольги Бібік

Щотижня на стадіоні Гагаріна збираються
любителі бігу для колективного тренування,
спілкування та обміну досвідом. Тут є і аматори, і професійні спортсмени, і діти. Разом
вони створили клуб «Біговий Чернігів».
Недавно на стадіоні відбулося колективне тренування клубу та майстра спорту міжнародного класу Ольги Бібік. Чернігівська
спортсменка — учасниця Олімпійських ігор
2016 року в Ріо-де-Жанейро, член збірної
України з легкої атлетики. Ольга дала корисні
поради аматорам.
Нині наша чемпіонка живе і тренується
в Києві, готується до Олімпійських ігор-2020
у Токіо. А після цього планує повернутися до
Чернігова і створити власний біговий клуб.

Спартакіада
з веслування
на байдарках та каное.
А де тренуватися далі?

Майже сто учасників змагалися за нагороди. Місцем проведення змагань обрали
прибережну територію Десни в Чернігові, на
базі тренувального комплексу ФСТ «Спартак».
Це відкриті обласні змагання, які організовує фізично-спортивне товариство «Спартак». Цього року гребці змагалися на дистанціях 500 і 200 метрів. Переможці захищатимуть честь області на всеукраїнських змаганнях.
У наступному році змагання під знаком
запитання. Планується реконструкція узбережжя, й діти залишаться без тренувальної
бази. Окрім бази, можливо, зруйнують і рекреаційний банний комплекс, який усі спортсмени області відвідують безкоштовно. Тому
батьки і тренери хвилюються за майбутнє
тренувальної бази.

Станція Ніжин: перехід
ще не відкрито, люди й
далі дряпаються на міст

Після трьох років судової тяганини та акцій протесту, наприкінці червня Ніжинський
міськрайонний суд таки ухвалив рішення на
користь громади і зобов’язав ПАТ «Укрзалізниця» відкрити наземний перехід на станції
Ніжин. Бо вже кілька років він закритий, а
люди, щоб потрапити на посадку на платформи, вимушені дряпатися на височезний міст.
Утім, компанія подала апеляцію та оскаржила рішення суду першої інстанції. Тож люди
й далі мусять тягти свої речі через міст або через колії крізь дірки в металевій огорожі.

Гинуть під потягами

Неподалік від станції Голубичі Ріпкинського району в ніч на 8 липня потяг «Мінськ
– Київ» збив на смерть 22-річного чернігівця.
А ранком 10 липня на станції Трубіж Бобровицького району під потяг «Москва – Одеса» потрапив і загинув 80-річний киянин. Він
улітку мешкав на території садового товариства Марківецької сільської ради.
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У Чернігові збільшено
тариф на вивезення
сміття і квартплату

Виконком міськради встановив комунальному підприємству «АТП-2528» тарифи
на послуги з вивезення побутових відходів,
великогабаритних відходів, вивезення та
прийом рідких побутових відходів, збільшивши їх у середньому на 31 – 32 відсотки від 1
серпня.
Приклад з квитанції на оплату за червень 2017 року. Сім’я з двох осіб, яка проживає у приватному секторі, щомісяця сплачує
12,56 гривні. Об’єм сміття, згідно з нормою,
— 0,2837 куб. метрів. Пільг і субсидій сім’я
не має. Тепер ця сім’я щомісяця буде платити 16,58 гривні.
Також виконком міськради затвердив
нові тарифи на квартплату, тобто за утримання будинків і прибудинкових територій. У
середньому по місту тариф зросте майже на
гривню і складатиме 3 гривні 57 копійок за
один квадратний метр.
Мотивація обох рішень однакова: підвищення мінімальної заробітної плати на комунальних підприємствах, збільшення для них
вартості палива, електроенергії, комунальних послуг та інших складових витрат.

Масштаби лісового
лиха визначали
з допомогою безпілотника

Над лісовими масивами Чернігівщини, як і
над деякими іншими областями України, буревій накоїв багато лиха.
Щоб
визначити
масштаби
завданих
збитків, спеціалісти ДП
«Ніжинське лісове господарство»
залучили
для обстеження лісових

масивів свій безпілотний літальний апарат. З
його допомогою виявлено місця найбільших
буреломів і вітровалів у лісах Ічнянщини. Загальний обсяг завданих негодою збитків —
2000 кубічних метрів деревини.

Аферисти —«ворожки»
й «соцпрацівники» —
і далі обкрадають
довірливих людей

11 липня в Носівському районі до 70-річної пенсіонерки завітали дві смагляві жінки й
запропонували довірливій бабусі поворожити.
Поговоривши про «минуле, сучасне та майбутнє господині», віщунки пішли геть, прихопивши
із собою 9 тисяч гривень та 8 тисяч доларів заощаджень жінки.
Того самого дня схожа за описом парочка
була помічена в сусідньому Ніжинському районі. Там 77-річній господарці помешкання вони
вже назвалися «соціальними працівниками».
Залишили помешкання літньої жінки самозванці, прихопивши в господині 10 тисяч гривень.
В обох випадках поліція зняла відбитки
пальців непроханих гостей та розпочала активні пошуки кримінального жіночого дуету.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) — карається
від штрафу аж до позбавленням волі на строк
до трьох років.
Поліція Чернігівщини попереджає громадян: якщо у вашому населеному пункті з’явилися
підозрілі особи, не контактуйте з ними, а одразу
звертайтеся до правоохоронців.
Не варто пускати до помешкання невідомих
осіб, навіть якщо вони запевняють, що представляють соціальні або комунальні служби. І
тим більше слід уникати контактів з людьми,
які пропонують послуги з «ворожіння».
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Козак і каскадер Євген Крутов
поселився в селі Виблі

Мій
— прой співрозмовник
і
стий і щирий чоловік. У звичайному домашньому одязі, бо не очікував мого візиту, косив коням траву. І все ж у ньому безпомилково
вгадуєш справжнього козака: довгі тонкі вуса, на поголеній голові
— чорний оселедець, заправлений за вухо, в мочці якого серга.
Це кінний каскадер Євген Крутов.
Донедавна він мешкав у Чернігові. Два місяці тому перебрався
разом із сім’єю в село з великими козацькими традиціями — Виблі Куликівського району. Повідомив мені про нового незвичайного мешканця сільський голова,
сотник місцевої сотні козацтва
Анатолій Ревко:
— Ви пам’ятаєте, як торік на
святі села Горбового всіх вразив
виступ козаків із «Соколиного хутора» й особливо отаман Микола
Череп? Тепер у нас є свій козак,
який робить трюки не гірше, ніж
ті козаки, а можливо, й краще. Це
каскадер Євген Крутов. Я пропонував йому купити помешкання в
центрі або ближче до центру, але
він обрав околицю, крайній дім.
Сказав, що тут такий простір і такий спокій, набагато легше дихається, ніж у місті, йому подобається. І він зробив правильний вибір:
у давнину неподалік знаходився
Шубин хутір (нашого славетного
сотника Степана Шуби). Трохи далі
— Малявчин хутір, відомого чернігівського отамана Івана Малявки. Козаки здавна для поселення
обирали місця з чистою аурою і
прекрасною природою.
А ще в Євгені Крутові, як тільки починаєш спілкуватися, відчувається особистість — харизматична, неординарна й надзвичайно цікава.
— Євгене, розкажіть про
себе.
— Я народився 1971 року в
Сочі, жив у Піцунді. В армії служив у Луцьку. Після служби залишився в
Україні. За професією я
тренер коней. Більше 10
років працював в одному
із сіл під Луцьком: збирав
кіньми молоко по селу,
підвозив дітей до дитсадка. Та настали важкі
1990-ті роки. Розпалися
колгоспи, і мені не стало роботи в селі. Я поїхав проситися на роботу в стайні до Луцька. Там
вільних місць не було,
мені відмовили. Тоді я вирішив їхати до Києва на
іподром, дуже хотілося
навчитися джигітувати,
виконувати трюки на конях. Мене взяли. Два місяці я вчився цього мистецтва, був занадто гарячий, отримував багато травм. З цієї причини,
щоб не травмувався сер-

йозно,
мене попросили піти.
й
і Тоді
Т ія
повернувся до Луцька і на цей раз
отримав роботу в стайнях. Навики
джигітування вже отримав, але ще
довелося багато вдосконалюватися. Я чергував на іподромі й тренувався в заслуженого тренера Юрчишина. Там я зустрів Ярославу,
мою майбутню дружину, яка працювала на спортивних конях.
— А як Ви опинилися в Чернігові?
— Ярослава родом із цього
міста. Ми удвох повернулися на її
малу батьківщину. У нас була і зараз є квартира в центрі міста. Але
ми купили коней. А вони, ці прекрасні гармонійні створіння, —
зовсім не діти асфальту. Я тримав
їх у Березані, пізніше там стайню
відремонтували, запросили велику плату за оренду. Ми вирішили шукати хату, щоб придбати неподалік від міста. Помешкання у
Виблях знайшла Ярослава. Нам
тут усе припало до душі: природа, простір, луки. Козаки повинні
жити вільно, так, як ми починаємо
жити зараз. Правда, ще не облаштували житло. Хотілося б побудувати і сучасну стайню для наших
коней. Планів багато, значить, багато роботи попереду.
Потроху обживаємося у Виблях: тримаємо курей, є коза, вівця
з ягнятами. Ну й охоронці нашого
двору — два пси, друзі подарували ще й третього песика, вівчаря.
Посадили город.
— Скільки у Вас коней?
— Шість дорослих: арабський
жеребець, орловські рисаки-напівкровки, коні української та російських порід. Це моя любов на
все життя. Їм треба чимало кормів
і велика турбота. Коней я малюю
(мабуть, помітили — на хвіртці, на
дверях сараю) і навіть ліплю.
— Ви давно разом з Ярославою?

— Більше 12 років. Вона
вправна вершниця, краща, ніж я.
Може виконувати і трюки. І щоразу, коли виступає, виходить у костюмі, в мене прискорено б’ється
серце, я закохуюся в неї знову.
Коли ми повернулися до Чернігова, в нас народилася донька
Олександра. Коли Саші був 1 рік,
ми вирішили одружитися. Весілля
справляли в українських традиціях, на конях. Воно збіглося з Днем
міста. Тож молодий брав участь у
кінному шоу біля Катерининської
церкви. Усі переживали, що я виступаю в такий день, але все пройшло добре.
— Як каскадер Ви знімалися
у фільмі «Тарас Бульба».
— Так. Це був 2006 рік. Я
був і козаком, і поляком, і
драгуном. Вдавав із себе
мертвого під копитами коня,
здирався на стіну, з якої скидали гарячу смолу й каміння, дублював артиста, який
грав Андрія Бульбу. Узагалі
довелося зніматися в багатьох фільмах. Ми об’їздили
всю Європу, були в Лондоні,
на кінному дворі Букінгемського палацу, спілкувалися зі спадкоємицею корони.
Переважно я знімаюся в кінних баталіях, коли коні мчать
крізь вогонь і воду, стрибають зі скель, тонуть. Звичайно, це ризик, не обходиться
без травм, але це улюблена
справа мого життя.
Нещодавно знімався у
фільмах «Казки старого мірошника», «Сторожова застава», «Толока», у фільмі про Котовського (точної назви не
пам’ятаю). Оплачують виступи
по-різному: інколи добре, а ін-

коли платять як рядовим, хоча ми
виступаємо, як зірки, ризикуємо
життям і здоров’ям. Каскадер —
професія небезпечна, і треба бути
по-справжньому спритним, умілим, і навіть при цьому може статися непередбачуване, й травм
не уникнути. Потрібно бути ще й
творчим. У нас справді творча родина.
Такий заробіток є не завжди.
Ми нині безробітні. Підробляємо
тим, що шиємо якісну збрую та сідла. На них є попит, багато хто купує. До речі, Миколі Черепу, про
якого ви згадували, ми також готували коней, допомагали багато
чим.
— Донечка Саша — Ваша
учениця?
— Так, і не одна вона. Я тренував дівчаток у Чернігові й гордий
з того, що Саша — моя гідна учениця. Зараз їй одинадцять років.
Навчається у Виблівській школі.
Вона також знімалася у фільмі
«Толока», виступала на багатьох
змаганнях і має нагороди: грамоти, медалі, кубки. 29 – 30 квітня
під Києвом проходив традиційний фестиваль кінно-трюкового
мистецтва «Кентаври-2017». Ми
із Сашею брали в ньому участь,
першого дня лідирували, а наступного дня доньку, вважаю, неправильно засудили й дали друге
місце, вона мала бути першою.
18 червня виступали на святі в
с. Піски Чернігівського району.
Обов’язково візьмемо участь у
святі села Виблі. Тож приїздіть —
думаю, ми зустрінемося з Вами
ще не раз.
— Дякую за інтерв’ю, бажаю,
щоб задумане здійснилося.
Спілкувалася Тетяна ЗІНЬКО,
Куликівський район

Попудренка і Капранова перепоховали з центру Чернігова
10 липня в Чернігові відбулося перепоховання останків діячів партизанського руху
Чернігівщини Миколи Микитовича Попудренка
та Василя Логвиновича Капранова — зі скверу, що в самому центрі міста, біля Красної площі, на міське кладовище Яцево. Поховали їх з
військовими почестями за участю представників міської влади.
Герой Радянського Союзу Микола Попудренко був одним з організаторів партизанського руху в області. Після того, як командир
обласного партизанського з’єднання Олексій Федоров з частиною партизанів вирушив у
рейд на Волинь, Попудренко очолив обласний
партизанський загін. Також він перейняв від

Федорова посаду першого секретаря підпільного Чернігівського обкому Компартії (до цього був секретарем обкому). Попудренко загинув у бою 1943 року на території Брянщини, де
й спершу похований. Після визволення Чернігова від нацистів його перепоховали в самому
центрі міста.
Василь Капранов був заступником Попудренка як командира обласного партизанського загону. Після війни працював головою Чернігівського облвиконкому. Після смерті 1950
року був похований у сквері поруч з Попудренком.
Громадськість давно порушувала питання
цього перепоховання. Адже нині, з розкриттям

невідомої раніше історичної правди, переосмислюється і таке неоднозначне явище, як партизанщина. До того ж ще позаторік в Україні почався
процес декомунізації, а обидві згадані особи —
також діячі комуно-радянського режиму.
Та й поховання в самісінькому центрі міста, у сквері, який давно став місцем відпочинку, масових заходів і гулянь людей, було явно
недоречним.
Перепоховання відбулося за рішенням
міської ради, враховуючи те, що сюди звернулися з таким клопотанням дочка Попудренка й
родичі Капранова. Зокрема, донька Попудренка висловила вдячність, що тепер її батько похований поруч з дружиною і сином.
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Чернігівщина і світ

Завершився день урочистим
прийомом на честь української делегації за участю віце-маршалка
Сілезького сеймику Станіслава Домрова. Українці та поляки наголошували на важливості продовження контактів та налагодженні співробітництва безпосередньо на базовому рівні, тобто гміни та громади.

Керівники апарату низки
райдержадміністрацій,
керуючі справами районних рад та
об’єднаних територіальних громад Чернігівської області побували в Польщі — для вивчення досвіду польського місцевого самоврядування, сприяння процесам децентралізації в
Україні.
Поїздка тривала з 17 по 25
червня в Сілезькому воєводстві. Проходила в рамках програми Стади Тур (Study Tours
to Poland) польсько-американського фонду Свободи, адміністратором якого є фундація «Лідери перемін» (Fundacja Liderzy
Przemian).

Сільська гміна

Ратуша Глівіце
«Не існує бідних держав. Є лише
ті, якими погано управляють», —
така думка прозвучала під час зустрічі з керівником програми Study
Tours to Poland Мирославом Скоркою. Проходила вона в місті Глівіце. У перший день візиту чернігівці
ознайомилися з організацією місцевого Центру надання адміністравних послуг — одного з перших і дотепер найкращих подібних закладів
у Польщі. Одна з основ його успіху
— детально розроблена база даних,
великий і добре впорядкований архів документів із цивільно-правових
і господарських правовідносин та
зразкова організація праці.
А в ратуші Мирослав Скорка
розповів про особливості польської
реформи місцевого самоврядування, наголосивши, що без її успіху не
було б мови про польські досягнення в економіці. Самоврядні структури стали її рушієм, вони навчилися
залучати кошти, створювати умови
для їх збільшення, а не лише витрачати.
Це не новина: сучасне місцеве
самоврядування веде початок від
самоврядних міст давнини, які перебрали на себе право та відповідальність за власний розвиток, тобто отримали свого роду автономію
від держви. Економічний підйом не
забарився. Головна ж проблема сучасної України — це звичка до імітації процесів, коли зовні все робиться начебто правильно, але не дієво.
Того ж дня чернігівці зустрілися
з радником президента міста Глівіце
Лукашем Орищаком та керівником
фінансового бюро Мартою Тартанус-Орищак. Йшлося про організацію роботи ради, її виконкому, комунальних установ і підприємств, джерела надходження коштів, основні
статті видатків, проектну діяльність.
Двадцять років тому Глівіце був
бідним регіоном з великими проблемами колись розвинутої, але потім застарілої промисловсті. Проте багаторічна робота із залучення
інвестицій, креативність міського
очільника, довіра до його діяльності з боку громади свою справу зробили. Тепер Глівіце належить до десятки найуспішніших територіальних
спільнот Польщі. Вона ефективно
підтримує славу історичної області
Шльонськ, що колись була центром
тяжіння для українських міщан і козаків, а також прикладом для побудови органів місцевого самоврядування.

Про громадськість,
інвестиції та не лише
Другий день візиту до гміни Глівіце розпочався з відвідин міського Центру недержавних громад-
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ських організацій. Це комунальна
установа. Тут відбуваються навчання для бажаючих започаткувати
власне об’єднання за інтересами,
працюють з молодіжними активістами, проводять художні виставки
та багато іншого. На запитання, як
вимірюється ефективність витрат
бюджетних коштів на утримання такого центру, пролунала відповідь:
це інвестиція в майбутнє гміни, бо
йдеться про стимулювання громадянської активності.
Того ж дня ми відвідали підприємство з водопостачання, Центр
управління надзвичайними ситуаціями та управління рухом на міських шляхах. У першому випадку
— це спільне комунальне підприємство, утворене кількома гмінами. Така форма доволі поширена
в Польщі, але є новою для України.
Тарифи на воду відповідають витратам на її постачання, включно з
амортизацією майна, що використовується. А от у випадку надзвичайних ситуацій йдеться про спробу звести до одного координаційно-диспетчерського центру кілька
служб. Так само комплексним є керування рухом на дорогах — надсучасне обладнання дозволяє забезпечувати дотримання правил руху.
Та чи не найбільш вражаючою
стала зустріч у Центрі освіти й бізнесу «Нове Глівіце». Фактично це
бізнес-інкубатор для IT-фахівців.
Колись тут була вугільна шахта. Її
закрили, і Глівіце разом із сусідніми
гмінами утворили підприємство, де
створені умови для розвитку приватних підприємств у сфері високих технологій. Чимала інвестиція
із залученням власних та європейських коштів себе цілком виправдала — з нуля тут було створено дві
з половиною тисячі робочих місць,
завантаженість центру становить
95%. Отже, виграли всі — гміни,
підприємства, працівники. На такому сполученні інтересів та чесності до кожного з учасників будуються відносини самоврядної влади та
громадян у Глівіце.

Сілезький сеймик
і мала гміна
Ми побували в Сілезькому сеймику (аналог нашої обласної ради)
та ознайомилися з організацією
його роботи. Йшлося про третій рівень місцевого самоврядування
— відповідник нашої області, його
взаємодію з базовим рівнем, гмі-

нами, а також субрегіональним рівнем — повітами.
Польські колеги наголошували:
система регіональної влади збудована так, що немає жодної підпорядкованості, не існує вертикалі (ні
формальної, ні фактичної) між органами місцевого самоврядування гмін, повіту та воєводства. Усі
мають чітко окреслені сфери компетентності, які не перетинаються.
Причому найбільше повноважень
і ресурсів концентрується на рівні гміни. Однак є те, чого вона не
може робити. Тоді це — повноваження маршалковської самоврядної адміністрації, але не державної. Остання має власні контролюючі функції.
Потім ми відвідали невелику
гміну Тошек. Її населення — близько 9,5 тис., переважно це сільська
місцевість. Йшлося про організацію
роботи виконкому громади, його
пріоритетні напрями, основні доходи й витрати гміни. З’ясувалося, що
вони досить подібні до українських,
адже основну частину видатків становить освіта, а в структурі доходів
домінують податки на нерухомість
та на фізичних осіб. Наголошувалося на важливості створення і виконання проектів, де гміна Тошків досягла вражаючих успіхів. Інший бік
цієї справи — залучення населення гміни до місцевого самоврядування.
Відвідали ми й низку місць інтеграції місцевого населення, тобто
місць, де мешканці навколишніх сіл
можуть зібратися для спілкування
та організуватися для облаштування свого життя. Це костел і добровільна пожежна дружина. Про роль
першого відомо добре, а от остання
здивувала. Вона існує вже 130 років на волонтерських засадах. Тобто майно комунальне, а праця добровільна й неоплачувана. Бо треба берегти майно земляків. Водночас це й клуб за інтересами, де
можна зустрітися з друзями, разом
навчитися пожежній справі, провести дозвілля. Тобто маємо справу з вдалою організаційною формою поєднання приватних і суспільних інтересів. На такому сполученні ґрунтується реальне місцеве
самоврядування.

Як працюють
воєводство та повіт
Існування гміни, тобто базового рівня місцевого самовряду-

вання, гарантовано Конституцією
Польщі. Воєводство й повіт, тобто
його другий і третій рівень, важливі, але є величиною, що може змінюватися. Їхнє функціонування,
взаємодія з органами державної
влади опинилися в центрі уваги наступного дня візиту.
Наголошуючи на значенні українсько-польських відносин, з делегацією зустрівся віце-воєвода Ян
Ксьондз. Про організацію роботи
воєводської адміністрації, умовно
кажучи, — руки прем’єр-міністра,
розповів її генеральний директор
Адам Осталецький. Йшлося про
межі контролю державою власних
та делегованих повноважень гмін і
повітів. Делеговані вона фінансує,
отже, може спитати про якість. Для
цього існують численні перевірки
на місцях. А от перші воєвода перевіряє виключно з точки зору законності. Звідси роль та значні розміри юридичної служби: воєводська
адміністрація проводить правову
експертизу всіх рішень органів місцевого самоврядування на предмет відповідності законодавству. У
разі порушення воєвода його зупиняє. А гміна може або погодитися,
або звернутися до суду. Інші важливі напрями діяльності воєводи —
гарантування безпеки громадян та
підтримка регіонального розвитку.
Настала черга повіту. Делегація відвідала Глівіцьке староство
(це відповідник району), де зустрілася з його багатолітнім керівником Вальдемаром Домбеком. На
цьому рівні немає державної адміністрації, лише самоврядна. Як
одне зі своїх досягнень, польський
посадовець виділив налагодження постійної взаємодії з гмінами
— її форми не визначені, адже не
існує підпорядкованості за вертикаллю. Але є спільні напрями роботи понадгмінного характеру, що
становлять основу для визначення функцій повіту. Зрештою, гміни
мають набагато більше джерел фінансування, ніж повіт, отже, останній має шанувати спільні інтереси
й уміти домовлятися. До речі, попри промисловий характер регіону,
Глівіцький повіт позиціонує себе
як комфортну для життя територію
з добре розвинутою мережею закладів медицини, культури, освіти,
спорту та відпочинку, а також великою транспортною розв’язкою.
Успіх прийшов не відразу, а після
років цілеспрямованої праці.

Польська гміна, міська чи сільська, — сама собі господар.
Учасники навчального візиту
в тому переконалися під час відвідин сільської гміни Гералтовіце
(Heraltowice). Войт (тобто сільський
голова) Йохан Баргієл пишається
її успіхами: за десять років населення в селах гміни зросло на тисячу осіб і становить тепер дванадцять тисяч. Вдале визначення пріоритетів розвитку. Їх чотири: освіта,
культура, історія; екологія, охорона здоров’я, безпека; енергоефективність; європейська співпраця та
розвиток бізнесу. Причому на першому місці опинилися гуманітарні питання: все, що робиться на території, робиться для людей. Треба
створити комфортні умови, аби хотілося тут жити. До речі, в Польщі
спостерігається тенденція збільшення сільського населення гмін
— за рахунок тих, хто переїжджає
з міст. Податки сплачуються не за
місцем роботи, а за місцем проживання. Тож гміни й борються за
свого мешканця. Звідси чудові школи, точніше — навчально-виховні
комплекси, басейн у селі, прекрасні спортивні майданчики, добре забезпечення первинного рівня медичного обслуговування.
Успішні громади в Польщі —
це активні та креативні громади.
Скажімо, Гералтовіце вдало використало свою географію: поруч
— загальноєвропейська автомагістраль, до якої напряму виходить
одна з гмінних доріг. Тепер уздовж
неї розташувалося шістнадцять інвесторів.
Самоврядна влада всіма силами підтримує й громадянську активність — діє кілька десятків громадських організацій, у тому числі
чотири спортивні клуби, чотири добровільні пожежні дружини, культурологічні, освітянські та інші. У вихідні тут завжди щось відбувається. Гміна доклала неабияких зусиль
для відродження розташованого
поруч замку XVI cт., тепер це визначна туристична принада вихідного
дня й додатковий фактор розвитку.
Польські колеги наголошували:
гміна діє майже на тих самих засадах, що підприємство, тобто на ринкових. Хіба що є обмеження стосовно можливостей банкрутства.
Власник — населення гміни. Воно
й опікується розвитком території, розробляє плани, рахує кошти,
укладає договори, тобто відповідає
за своє майбутнє. Цей принцип дозволив Польщі здійснити вражаючий стрибок у своєму економічному
розвитку. Тепер настає час України.
Володимир БОЙКО,
директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств,
установ і організацій

Довідково. Гміна — це аналог
нашої української об’єднаної територіальної громади. До гміни можуть
належати кілька населених пунктів,
гмінами є і окремі міста.

Україна і світ
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Бліц-інформ
Верховна Рада:

депутати у відпустці,
чомусь аж більш
як півторамісячній

14 липня було закрито шосту сесію парламенту
VIII скликання. Згідно з календарним планом народні
депутати повернуться до роботи 5 вересня.

Суди більше року
не розглядають справ
від НАБУ і САП

Із 68 кримінальних проваджень, в яких Національне антикорупційне агентство України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували обвинувальний акт до суду, 24 залишаються без судового розгляду.
Про це повідомила прес-служба НАБУ. «При цьому
деякі справи перебувають поза увагою служителів Феміди понад рік. «Рекордсменом» є провадження стосовно судді Сєвєродонецького міського суду, яке вже 15 місяців перебуває без руху в Слов’янському міськрайонному суді Донецької області», — сказано в заяві.
«Серед причин затягування розгляду справ у судах
— проблеми з визначенням підсудності, зайнятість та
відвід служителів Феміди, неявка учасників процесу,
повернення обвинувального акту прокурорам САП,
тривалий розгляд в апеляційній інстанції тощо».

Трудові мігранти
переказують в Україну
величезні суми

Торік українські робітники переказали в Україну
близько 7 млрд USD, які дорівнюють 6,5% валового внутрішнього продукту (ВВП) держави.
Загалом від 2011-го по 2016 роки в Україну, за
офіційними даними, було переказано 40,150 млрд
USD. Неофіційні перекази складають ще 30 – 40%
цієї суми додатково, а це — 12 млрд USD.

Перехід на цифрове
телебачення знову відклали.
Можете дивитися телевізор і без тюнера
Кабінет Міністрів України продовжив термін використання радіотехнологій аналогового мовлення
до 30 червня 2018 року.
Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації Леонід Євдоченко пояснив, що
на сьогодні існує низка фінансових і соціально-економічних проблем, які стримують процес переходу
від аналогового до цифрового радіомовлення.
У грудні 2006 року Україна підписала меморандум «Женева-2006», який передбачав повний перехід від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні до червня 2015 року. Однак у червні 2015
року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про відтермінування переходу на цифрове телебачення. А у квітні 2016 року
Кабмін відтермінував повний перехід на цифрове телебачення в Україні на один рік через непрозору діяльність оператора цифрової ефірної телевізійної
мережі — приватної компанії «Зеонбуд», що займає
монопольне становище на ринку.

У Києві подорожчав
комунальний транспорт

КП «Київпастранс» підвищив від 15 липня вартість
проїзду в комунальних маршрутках на 1 гривню. Досі
вартість проїзду в комунальних маршрутках становила 3 – 6 гривень, залежно від довжини маршруту й пасажиропотоку. Також столична міська адміністрація
підняла ціну на проїзд у метро з 4 до 5 гривень.

В українських
містах хочуть зменшити
швидкість до 50 км/год.

Максимально допустиму швидкість руху на дорогах у населених пунктах варто знизити з 60 до
50 кілометрів за годину. Про це заявив в.о. голови
«Укравтодор» Славомір Новак. «Усі європейські країни згідні в одному: першочерговим ворогом пішоходів, а також водіїв на дорогах є швидкість. Настає
час, коли потрібно почати говорити про збільшення
штрафів за швидкість і зниження швидкості в містах
із 60 до 50 км на годину, — сказав він. — У європейських містах є 50 км на годину, а в особливих пунктах
є 30 км за годину».

Світ- інфо
№107 20 липня 2017 року

Панорама
Понад 30 тисяч
військових Росії —
на землі України

Чисельність військовослужбовців регулярних військ РФ, які перебувають на окупованих територіях
України, на сьогодні перевищує 30
тисяч осіб. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних
сил України – головнокомандувач
ЗСУ генерал армії Віктор Муженко
на спільному засіданні Воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук.
«На окупованих територіях Донецької та Луганської областей створені й розгорнуті 1 та 2 армійські корпуси чисельністю понад 30 тисяч осіб,
управління якими здійснюється новоствореною 8 загальновійськовою
армією Південного військового округу Російської Федерації», — зазначив
начальник Генштабу.
«Головна загроза — це мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей шляхом
розгортання повноцінних військових
угруповань», — наголосив він.
Начальник Генштабу ЗСУ також
заявив, що чисельність російських
військових в анексованому Криму
збільшилася вдвічі від березня 2014
року: «Порівняно з періодом, який передував російській окупації, чисельність угруповань на півострові зросла майже в 2 рази, а кількість озброєння — майже у 5 разів».

Росія продовжує окупацію
Південної Осетії:
двічі посунула «кордон» у Грузію

У Південній Осетії, окупованій Росією 2008 року,
представники РФ повторно пересунули на 500 метрів
банер з позначенням «кордону» між ПО і Грузією на околиці сіл Бершуеті й Собісі. За два дні сталося два такі
інциденти.
Розмежування встановлено на земельних ділянках
місцевих мешканців. У результаті «демаркації» мешканцям села Бершуеті обмежено доступ до кількох гектарів ріллі.
У 2016 році на місці розмежування встановили
дерев’яні стовпи, а місцевим селянам не дозволили зібрати врожай.

Убивство Нємцова:

суворий вирок, але лише
«чеченський слід», а де ж політичний —
загибель лідера опозиції?

Московський окружний військовий суд засудив Заура Дадаєва до 20 років колонії суворого режиму — за
вбивство Бориса Нємцова. Також суд позбавив Дадаєва звання лейтенанта й ордена Мужності.
Крім того, суд засудив до тривалих термінів позбавлення волі інших фігурантів справи. Анзор Губашев
отримав 19 років колонії суворого режиму, його брат
Шадід — 16 років. Темірлана Ескерханова засудили до
14 років суворого режиму, Хамзата Бахаєва — до 11
років колонії.
Ніхто із засуджених не визнає своєї провини в убивстві Нємцова. Захист має намір оскаржити рішення
суду.
Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в
Москві, поруч з Кремлем.
На лаві підсудних опинилися колишній офіцер батальйону «Північ» та інші чотири підсудні.

Литва висунула
звинувачення
ще двом росіянам у справі
про події 1991 року
Генеральна прокуратура Литви
повідомила, що завершила досудове
розслідування щодо ще двох підозрюваних у справі про події 13 січня 1991
року, і передала справу до суду.
Суду передана частина справи про події 13 січня 1991 року, в
якій звинувачення в злочинах проти людяності й у військових злочинах
пред’явлені двом громадянам Росії,
чиїх прізвищ не повідомляють. Судовий процес над ними, найімовірніше,
буде вестися заочно.
Найбільшу частину справи про
події 13 січня 1991 року вже півтора року розглядають у Вільнюському
окружному суді. У ньому звинувачення пред’явлені більш ніж 60 особам.
Усіх їх, за винятком Геннадія Іванова
та Юрія Меля, судять заочно. Судовий
процес відновиться в серпні.
Уночі 13 січня 1991 року в результаті дій радянських військових у
Вільнюсі біля Будинку друку, телевежі й будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 цивільних осіб. Так конаючий СРСР придушував рух Литви до
незалежності й демократії. Через вісім років після цих подій за створення антидержавних організацій та інші
злочини до позбавлення волі було засуджено шість осіб. Вони вже відбули
покарання.

Мінські угоди
й Мюнхенська угода
1

Передісторія
Мінських угод відома. Лютий 2014 року, перемога Майдану, повалення
антинародного режиму регіоналів. Але країна знекровлена й розвалена цим режимом.
Однак ми й досі розбираємося, як це можна було розвалити і знекровити, що держава на третьому десятку років
незалежності стала такою немічною.
Уже найближчими тижнями — перша в історії незалежності втрата території, Криму.
Це була відверта агресія Росії,
закамуфльована під так званий «референдум» у Криму, інспірований Росією. Подібний
референдум імітувався і в Судетах Чехословаччини.
Далі — сепаратистський
заколот на Донбасі. Сепаратисти і російські військові захопили Донецьк і Луганськ,
ліквідували владу Української
держави на частині території
Донбасу.
Наші війська змушені були
піти на придушення антидержавного заколоту. Але Росія
ввела на Донбас свої регулярні війська. Почалася війна.
Невдовзі протиборчі сторони сіли за стіл переговорів
у столиці Білорусі. Так народилися перші Мінські угоди, підписані 5 вересня 2014 року
представниками України, Росії
та ОБСЄ. Остання — це Організація з безпеки і співробітництва в Європі.
І ось він, ключовий пункт
№ 1 Мінської угоди: «1. Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування
зброї».
Однак війна тривала п’ять

місяців поспіль. Тому відбувся
Мінськ-2, переговори вели три
президенти — Франції, України, Росії, канцлер Німеччини.
Саме вони — Франсуа Олланд,
Петро Порошенко, Володимир
Путін, Ангела Меркель — 12
лютого 2015 року підписали
Мінську декларацію, якою повністю підтверджено чинність
Мінської угоди від 5 вересня
2014 року.
…Війна триває вже майже
три роки, і скоро буде два з половиною роки після підписання Мінської декларації. Десять
тисяч убитих, військових і цивільних. Понад півтора мільйона біженців.
Мінська угода, яка, можливо, тоді, влітку 2014 року, й
врятувала Україну від масштабної війни з Росією, не діє в
основних своїх положеннях —
не припинено війну й не відновлено суверенітету України
над поки що окупованими її територіями Донбасу. Хоч ці положення чітко записано в угодах. Усе інше записане — то
механізм їх виконання. Тому
можна довго й нудно вести переговори щодо майбутнього
Донбасу чи його частини, системи влади тут, проведення
виборів, відродження зруйнованого трьома роками війни
краю, але все це не повинно
відбуватися під пострілами й
обстрілами. Тож ключове запитання зараз: чому щодня
тривають бої? Це запитання
— до Європи і світу.
Гляньмо на суб’єктів, фігурантів Мінських угод, на цю
Нормандську четвірку. Давно
лунають пропозиції, що потрібен інший формат. Не секрет,
що з найбільших держав Єв-

ропи саме Німеччина і Франція лояльні до Росії, в силу багатьох історичних причин, а
також пов’язаності економік.
Більш рішучі в цьому сенсі Великобританія та США, які все
не наважуються переформатувати Нормандський формат.
Утім, і ці миротворці добре відомі в історії та новітньому
часі. Коли прем’єр Великобританії Чемберлен повернувся з
Мюнхена додому, він хизувався перед британцями, що «привіз їм мир». Схоже повівся і Деладьє, прем’єр Франції. Між
тим, менш ніж через два роки
Франція була розгромлена Німеччиною й окупована, а на
Лондон посипалися німецькі
бомби.
Та є й новіші паралелі. Це
так званий Будапештський меморандум. Чим не Мюнхенська декларація гарантування безпеки Чехословаччині?
Будапештський меморандум
про гарантії безпеки у зв’язку
з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — міжнародна угода, укладена 5 грудня
1994 року між Україною, США,
Росією та Великою Британією
про неядерний статус України.
Ми позбулися ядерної зброї,
що залишилася від Радянського Союзу. Натомість держави-підписанти дали в угоді гарантії суверенітету та безпеки
Україні. Згідно з меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов’язалися: поважати
незалежність, суверенітет та
існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою,
її використання проти територіальної цілісності/політичної
незалежності України; ніяка

їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім
самооборони або будь-яким
іншим чином згідно зі Статутом ООН.
З Росією зрозуміло: агресор, який століттями відомий
своїм віроломством. Не зовсім
зрозуміло із Заходом.
Як би не змінювалася там
влада, а вона вже змінилася в США і Франції і, можливо,
зміниться в Німеччині, але незмінними зостаються ці могутні держави. Тому наша держава має ставити запитання до
Заходу, Європи, світу щодо цієї
дивної, але від того не менш
трагічної війни на Донбасі.
Ось щойно прийняла грізну ухвалу ОБСЄ: Росія знову
визнана агресором, і до неї
поставлено вимогу негайно
звільнити не лише окупований
Донбас, а й Крим. Дуже доречна й потрібна ухвала. Але що
далі? Це при тому, що ОБСЄ
— потужна начебто організація, створена для підтримання миру в Європі відомою Нарадою з безпеки і співробітництва у Гельсінкі 1975 року.
Учасниками наради і підписантами Гельсінських угод стали
всі країни Європи плюс США й
Канада.
Звичайно, в нас є запитання і до нашої української влади
щодо цієї війни. А якщо Захід і
далі виявлятиме байдужість до
України, єдиної держави Європи, де триває війна, то нам залишається покладатися більше на себе.
У будь-якому випадку обстріли на Донбасі мають припинитися негайно. Люди гинути не повинні.
Петро АНТОНЕНКО

Світ- інфо
№107 20 липня 2017 року

Світ закордонного українства

7

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада
Двоє українських канадців
отримали найвищі державні відзнаки Канади
У Румунії —
Кращі вчителі
Орденом Канади нагороджені інвестиційний банкір Джордж Михаль і телеведучий Алекс Требек.
«Джордж Михаль став членом ордену Канади за досягнення в галузі фінансів
та інвестування, а також за здобутки на ниві філантропії, зокрема підтримку інновацій в інженерній справі», — йдеться в нагородному листі Михаля. Алекс Требек
був нагороджений за «видатні досягнення на телебаченні та просвітництво, зокрема у сфері географії».
Джордж Михаль є членом дорадчої ради Конгресу українців Канади і виконує
активну роль у житті української громади. Алекс Требек має громадянство Канади
й США, був ведучим кількох відомих ігрових телешоу.
Орден Канади — найвища державна відзнака країни. Ним нагороджують громадян Канади за виняткові заслуги перед канадським суспільством і людством. За
50 років існування нагороди її отримало близько 7000 осіб.

У Варшаві українці впорядкували
поховання воїнів УНР

Представники української громади у Варшаві впорядкували могили воїнів УНР, похованих на Вольському кладовищі. Понад 20 активістів очистили могили від бур’яну
й обсадили їх барвінком. «Це наша
історія і пам’ять, яку ми мусимо передати наступним поколінням», —
зазначив Юрій Рейт, котрий є ініціатором і головним натхненником традиції впорядкування могил
українського воїнства у Варшаві.
За його словами, до цього мають долучатися всі, кому небайдужа доля українських
пам’ятних місць як у Варшаві, так і в інших регіонах Польщі. Активіст зазначив, що на
Вольському кладовищі у Варшаві поховано близько 300 осіб — вояків, міністрів, дипломатів та української еліти епохи УНР. До наших днів збереглося понад 100 могил,
які потребують постійного догляду. Могили вояків УНР є також у кількох інших містах
Польщі, зокрема Любліні, Перемишлі, Ланцуті, Александрі Куявському тощо.

української мови закордону

Третій рік Українська всесвітня координаційна рада
спільно з Міністерством освіти і науки України проводить
міжнародний конкурс «Найкращий учитель української
мови за кордоном».
Журі конкурсу, яке очолює голова УВКР Михайло Ратушний, визначило переможців. Їх затвердила міністр
освіти і науки України Лілія Гриневич.

Лауреати і дипломанти III міжнародного конкурсу
«Найкращий учитель української мови
за кордоном» у 2016/2017 навчальному році
Номінація «Учитель початкової школи»:
І місце — лауреат Янішевський Роман Зенонович,
учитель початкової школи української суботньої школи «Лідер», м. Мурсія, Іспанія. II місце — дипломант
Лісова Леся, учитель початкової католицької школи
Жана Ваньє, м. Шервуд Парк, провінція Альберта, Канада. ІII місце — дипломант Елавінська Катерина Володимирівна, учитель муніципального бюджетного закладу додаткової освіти «Українська школа» міського
округу, м. Салават, Республіка Башкортостан, Російська Федерація.
Номінація «Учитель загальної середньої школи»:
І місце — лауреат Іщенко Люба, учитель католицької
середньої школи Святої Терези, м. Шервуд Парк, провінція Альберта, Канада.
II місце — дипломант Кубінська Надія Михайлівна,
учитель української школи «Престиж», м. Рим, Італія. III
місце — дипломант Ошколуп Світлана Ярославівна, учитель МОЗ «Рибницька українська середня загальноосвітня школа №1 з гімназичними класами ім. Лесі Українки»,
Республіка Молдова.

фестиваль українського
козацького кіно

Це був перший такий фестиваль у Румунії. Відбувся показ документальних, художніх
та мультиплікаційних стрічок, зокрема таких
як «Пропала грамота» (режисер Борис Івченко,
сценарист Іван Драч, у головній ролі Іван Миколайчук), «Бойові мистецтва козаків», серіал «Як
козаки…» відомого художника-мультиплікатора Володимира Дахна. Показ пройшов у селах
Караорман, Катерлез, Дунавець, Крішан та інших, де проживають нащадки задунайських козаків, які оселилися в цих місцях після зруйнування Запорозької Січі військами імператриці
Катерини II.
У перший день фестивалю, який розпочав
роботу в селі Финтина Маре, глядачі переглянули документальний фільм «Задунайські козаки».
Стрічку, зняту в цих місцях, презентував режисер, лауреат Шевченківської премії Валентин
Сперкач. На перегляд він запросив і її героїв —
мешканців цього та інших сіл, які не забувають
історії предків і далеко від прадідівської землі
бережуть українську мову та звичаї.
Теплі зустрічі чекали в Старій Кілії, де живе
майже тисяча українців, і в селі Телиця. Тут хлібом-сіллю й народними піснями фестиваль зустрічала відома виконавиця українських пісень
Марія Кузьменко і 90-річний музикант Степан
Геба.
У рамках фестивалю відбулися і майстеркласи з гри на бандурі.

Вітання Федорові Габелку

Відкритий вітальний лист громадському
діячеві, письменникові, поетові й митцеві, редакторові Федору Павловичу ГАБЕЛКУ з нагоди його 99-річчя — в далекий австралійський
Мельбурн із полтавського міста Лохвиці.

Дорогий земляче Федоре, Павлів сине, з
козацького роду-племені ГАБЕЛКІВ! У недовгому ряду правдивих українських патріотів ХХ
– ХХІ століття Ваша доволі значуща постать
щирого й послідовного в усьому Українця займає особливе й подиву гідне місце.
Будучи довголітнім прихильником нашої
рідної Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) й популяризатором життя
й діяльності її Будівничого і Першоієрарха митрополита Василя Липківського, Ви відкриваєте очі багатьом з нас тут сущих на теренах Великої України на глибинні процеси становлення багатьох релігій і різних церков світу.
Думається, що Ваше зацікавлення історією нашої Рідної Церкви було не випадковим, оскільки на початку 1920-их років у Лубенському повіті, на батьківщині Ваших предків, уже діяли осередки відновленої УАПЦ, які
очолювали голова першої української парафії
М. Стрілець, студент О. Брижаха та робітник
Т. Кочерга. Поряд з Лубенщиною, у Лохвицькому повіті, головою округової церковної Ради
УАПЦ був знаменитий священик-патріот Мусій
Демидович Хоць, який народився в селянській
родині.
Як Ви багато разів наголошували у своїх
працях і листах до мене, майже всіх ієрархів
УАПЦ стратили. Отець Мусій Хоць був заарештований 1 жовтня 1929 року та засуджений
судовою трійкою при Колегії ГПУ УСРР 19 лютого 1930 року за ст. 54-10 КК УСРР до 10 років
позбавлення волі.
Під Вашим впливом я подав у своїй книзі
«Українська Австраліана: Полтавщина, Галичина, Боснія» ґрунтовний нарис протопресвітера
Ананія Теодоровича «Українська Автокефальна Православна Церква в Австралії і Новій Зеляндії» та оприлюднив біографічні інформації
ієрархів УПЦА (УАПЦ), включно з ширшим життєписом митрополита Василя Липківського.
Я дізнався, що Ви малою дитиною разом
з батьками пережили спочатку перший голод
у Казахстані в 1919 – 1922 роках, який був,
як і український голод 1921 року, надзвичайно страшним. Протягом 10 – 15 років совєцької влади казахи втратили близько половини
населення, переважно — серед кочових казахів. Голод у Казахстані 1932 – 1933 років, як і
в Україні, супроводжувався масовою загибеллю сільського населення. У результаті голоду
загинуло 2,3 мільйона казахів, 1 мільйон 30
тисяч осіб відкочували в роки голоду за межі
цієї республіки, з них 616 тисяч — безповоротно. У 1929 – 1931 роках у Казахстані мали міс-

це понад 380 селянських бунтів і повстань.
Верховна Рада України вже визнала Голодомор геноцидом проти українського народу й активно домагається його міжнародного
визнання, але Казахстан у цьому напрямку не
зробив жодних кроків.
Федоре Павловичу, згадайте, як 1993
року, коли Ви брали участь у відкритті меморіалу на Кургані скорботи поблизу Лубен, у Вашій пам’яті відтворилися жахливі епізоди українського Голодомору в місцевостях північної
Полтавщини: «…Коли почався голод, батько
ловив рибу і так рятував нас і родичів, сусідів.
Пам’ятаю, як у школі нам в обідню перерву давали суп, сама вода, дві квасолини і маленький шматочок хліба. Бабенки сьогодні прийшли зі школи, а на другий день я до них при-

вом Косіором, Павлом Постишевим та Лейзером Кагановичем. Переважна більшість цієї
московської орди більшовицьких вурдалаків
у 1930-их роках так і не повернулася до своєї Московщини. Вони разом зі своїми сім’ями
та родичами осіли в українських установах,
обіймаючи високі посади в ЦК, уряді, обкомах
та райкомах так званої «УРСР». Їхні діти та внуки згодом здобули пристойну освіту й тепер є
«п’ятою колоною» у вже незалежній Україні.
Мені пригадується, як довго й настирливо
Ви шукали переклад Старого Заповіту українською мовою, що його здійснив із давньоєврейської 1962 року митрополит Вінніпезький Іларіон (Іван Огієнко). Відомо, що у XIX ст.
відновилися спроби перекласти Святе Письмо українською мовою, розпочаті Маркіяном

Федір Павлович Габелко вдома з автором публікації Олександром Панченком.
ходжу, а вони вже мертві… А от хлібоздача відбувалась так: був один працівник із району, а
решта 5 – 6 людей з ним були з місцевих активістів, комсомольців. Провіряли, приходили зі
спицями, штрикали, чи там чого нема. На хуторі Гуляївка поблизу лубенського села Березоточі, де були 70 дворів, 10 повністю вимерли, а
в решті — половина родин, у деяких одна особа залишилась».
Ви постійно наголошуєте, що страшний
Голодомор над українським народом здійснювали інородці та спеціальні більшовицькі агенти із Кремля, яких скерували до України спершу 25 тисяч осіб, потім ще 50 тисяч і
на закінчення геноциду — аж цілих 100 тисяч
на чолі з відвертими україножерами Станісла-

Шашкевичем у Галичині 1842 р. і Пилипом Морачевським у Східній Україні 1862 р. Оскільки
Синод Московської Православної Церкви був
проти друку україномовного Святого Письма,
наступні переклади з’явилися поза межами
Московщини: 1869 року у Львові в перекладі Пантелеймона Куліша, 1871 року — у Відні
(праця П. Куліша та Івана Пулюя). А 1903 року
у Відні Біблія перекладу П. Куліша, І. Пулюя та
Івана Нечуя-Левицького побачила світ накладом Бритійського Біблійного Товариства.
У редагованому Вами журналі «Прозріння»
у ч.ч. 71 – 72 було проведено професійний аналіз та надруковано окремі відгуки щодо різночитання певних текстів зі Святого Письма Старого Завіту.

На українських етнічних землях Святе
Письмо рідною мовою було заборонено більшовицькою владою узурпаторів і московською КГБ-церквою, попи якої ніколи не визнавали й досі не визнають українську мову.
Мені як особі, нагородженій двома орденами предстоятелем УПЦ КП за відродження
духовності в Україні, дуже імпонує, що у своїх дописах до різних видань та у своїх статтях у журналі «Прозріння» Ви особливої уваги
надаєте розбудові та зміцненню Української
Православної Церкви Київського патріархату, діяльності Патріарха Філарета й викриваєте імперську сутність московських КГБ-попів,
з дозволу і під «священним» патронатом яких
відбувається жахлива агресія Московщини
проти України в Криму та на Донбасі.
Федоре Павловичу, Ви, мабуть, стали одним з небагатьох громадських діячів у країнах
поселення, хто дуже гостро відреагував на закиди президента Ізраїлю Реувена Рівліна, який
у своєму виступі в українському парламенті (!)
у вересні 2016 року звинуватив членів Організації Українських Націоналістів (ОУН) у сприянні масовому знищенню євреїв німецькими
нацистами в час Другої світової війни. Рівлін
фактично повторив заяложену тезу зі смердючих запасників московського КГБ-ФСБ.
Тоді Ви нагадали нам приклад із власного досвіду, коли на станції Мозґам 1943 року
допомогли одному молодому євреєві, який назвався «Робертом», влаштуватися на працю,
дістати харчову картку й посвідчення для проживання. Той «Роберт» по закінченні Другої світової війни, перед своїм виїздом до США, «віддячив» Вам, що зовсім недавно його врятував
від німецьких нацистів, назвавши Вас «украінской сволочью»…
«…Поряд із протистоянням московсько-путінській аґресії, нарівні з тотальною декомунізацією суспільного життя має відбуватись беззаперечне впровадження української мови,
української ментальності, історії та культури
в усі сфери життя суспільства», — ось ще що
дуже турбує Вас, пане Габелко, в далекій Австралії. Однак цього поки що, на превеликий
жаль, не розуміють наші владці, які в переважній більшості є манкуртами, космополітами й
безбатченками.
Вельмишановний земляче Федоре Павловичу, Вам 1 березня 2017 (літописного 7524го) року виповнилося лише якісь 99 років, Ваш
розум, серце і прагнення вщент наповнені
любов’ю до України. Тож дай, Боже, Вам сповнення всіх своїх надій на кращу долю українців в усьому світі сущих.
Олександр ПАНЧЕНКО,
доктор права Українського Вільного
університету (Мюнхен),
адвокат з міста Лохвиці Полтавської області
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Американська фантазія
Ностальгія

У січні цього року телебачення
транслювало на всю планету церемонію інавгурації, тобто вступу на
посаду, новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Я дивився на цю
церемонію з щемом і ностальгією.
Адже це величезне красиве місто,
столиця США Вашингтон, мовби знову оживало перед очима. Особливо коли телекамери повільно виводили дальню панораму — від Капітолію, Конгресу США, де проходили
урочистості, по вщерть заповненій
мільйоном людей широчезній і довжелезній алеї в напрямі меморіалу
Лінкольна. А потім — парад по Пенсильванія-авеню, до Білого дому, резиденції президентів.
…Рівно 20 років тому, в липні 1997 року, я ходив-бродив цими
просторими світлими проспектами
американської столиці. Ми, делегація журналістів України, були у США
на невеликому стажуванні, скоріше
вивченні досвіду, ознайомленні з
могутнім світом американських засобів інформації — преси, радіо, телебачення, Інтернету. Водночас це
було і знайомство з велетенською
унікальною країною, в якій можна
побути один раз у житті, що бажано,
можна й не побути. Але от пощастило…
Тоді, повернувшись в Україну, я
описав цей візит у газеті «Сіверщина»,
редактором якої працював і, власне,
як редактор потрапив на це навчання. І ось захотілося тепер розповісти
про поїздку читачам «Світ-інфо».
Це не буде передрук колишніх нотаток. Щось додам, у поспіху випущене тоді, щось скорочу. Нічого, що минуло стільки років. Пишуть же люди
спогади, дорожні нотатки й через багато років після побаченого. Урешті
світ, і Америка в тому числі, за великим рахунком не так уже й змінилися за ці роки. Та й багато що з американської дійсності для нас цікаве
й актуальне зараз, адже ця країна і
далі є лідером світової цивілізації.

Трохи статистики

Сполучені Штати Америки —
держава в Північній Америці. Територія — 9 826 675 квадратних кілометрів (16 територій України). Населення — 315 мільйонів 663 тисячі
осіб. Державний устрій — федеративна парламентсько-президентська республіка, в складі 50 штатів і федерального округу Колумбія
(столиця держави — Вашингтон і
околиці міста).
Штати країни мають велику автономію — власні парламенти, законодавство. Верховну законодавчу владу в державі здійснює парламент — Конгрес США. Верхня палата — Сенат — має 100 депутатів,
кожного сенатора обирають на 6
років, але кожні два роки йде ротація — переобирають третину Сенату. Нижня палата парламенту — Палата представників, 435 депутатів,
обраних пропорційно населенню
штатів, перевибори кожні 2 роки.
Глава держави, її виконавчої влади
— уряду — президент країни. Обирається кожні 4 роки, не більш як
на 2 терміни. Державна мова — англійська.

Трохи фольклору

Микита Хрущов виступає з доповіддю на з’їзді КПРС: «Наздоженемо й переженемо Америку».
Раптом голос із залу: «Наздогнати,
може, й треба, але переганяти не
варто: всі побачать, що в нас на дупі
штани залатані».

20 липня, неділя

***
— Пане професоре, а на скільки
років ми, Радянський Союз, відстали від Америки?
— Назавжди.
***
Кум Микола поїхав у гості до родичів в Америку і пише листа в СРСР
кумові Івану: «Іване, який ти щасливий, що не знаєш, який ти нещасний».
***
«Гарно там, але Америка в Америці». (Шолом-Алейхем).

Як потрапити
в Америку?

У 1990-ті роки Конгрес США
затвердив програму «Підтримка
свободи». Згідно з нею почали підтримку демократичних процесів у
багатьох країнах світу, в тому числі постсоціалістичних. У рамках цієї
програми велике місце було відведене показу тогочасної Америки.
Велика роль тут відведена ЮСІА,
Інформаційному агентству США. Ця
урядова структура інформує світ
про США.
ЮСІА розробило і здійснювало, зокрема, програму «Роль вільної преси в демократичному суспільстві», мета якої — стажування,
навчання зарубіжних журналістів,
особливо з постсоціалістичних країн, у США, знайомство зі світом медіа цієї держави.
Саме в рамках цієї програми
і поїхала до США наша делегація
журналістів України. Ми були офіційними гостями уряду США.
Делегацію формувало посольство США в Україні — за сприяння нашої громадської організації
«Фундація свободи слова». Організатор і голова Фундації — Катерина
Зеленська, відома в демократичних колах журналістка, яка була при
початках Народного Руху. Фундація
всі попередні роки плідно працювала над творенням нової української
преси, захистом свободи слова. До
речі, пані Катерина — мати відомого українського журналіста, дисидента Сергія Набоки (нині, на жаль,
покійного). Пані Катерина й очолила нашу делегацію. У її складі був
також заступник голови Фундації
Віктор Сизонтов.
Я потрапив до делегації завдяки давній співпраці з Фундацією,
публікаціям на захист свободи слова. Усі інші колеги також співпрацювали з організацією на цій ниві.
Ось хто ще увійшов до делегації.
Київські журналісти Тетяна Силіна
(«Киевские ведомости»), Тетяна Івченко («День»), Олег Пільховський
(«Інтерфакс»), голова Кримського
обласного Руху Леонід Пілунський
(редактор журналу «Остров Крым»
і рухівської газети), Ігор Сусюк (редактор газети «Франкова криниця»,
Трускавець), Петро Ковебко (редактор газети «Час», Чернівці), Людмила Кучеренко (голова Полтавського медіа-клубу), Дмитро Брук (редактор громадського телебачення,
Харків).
Одразу відповім на запитання, яке нам потім ставили не раз.
А чому це нехай і багата, але раціональна Америка витрачає такі великі кошти, щоб показати себе світові? І не лише журналістам, туди
постійно їздили українські службовці, представники громадського
сектора.
Річ у тім, що в США переконані: у світі існують два типи суспільства — демократичне і тоталітарне.
А всілякі терміни на кшталт «соціалізм», «капіталізм» — це лише тер-

Центр Вашингтона. Монумент Незалежності,
вдалині справа — Капітолій, Конгрес США.

міни. Демократичне суспільство
більш стабільне, тоталітарне — постійно загрожує всілякими потрясіннями. Тому американці воліють,
щоб світ був більш-менш стабільним і прогнозованим. Це не означає — перероблювати всіх на свій
лад. Під час візиту американці показували нам не лише досягнення, а й відверто говорили про свої
проблеми. Мовби твердячи: ось ми,
піонери людства, йдемо попереду
світової цивілізації, шукаємо, помиляємося, набиваємо ґулі, але ви,
може, вчитиметеся навіть на наших
помилках. Учитися є чого…

з нашими ескортами.
До речі, щодо перекладу. Англійська мова тоді ще не була так
поширена в Україні, як нині, в тому
числі серед нашої журналістської
братії. Але організатори візиту запевнили в бездоганній якості пе-

Вільний день. Після обіду запланована екскурсія столицею. А
зараз чудовий недільний ранок.
Вирішую просто прогулятися столицею. Бреду з півночі на південь,
у напрямку центру. Красиве просторе місто, багато зелені. Столицю будували вже після здобуття
незалежності Сполученими Штатами, з ініціативи першого президента держави Джорджа Вашингтона,
іменем якого й назвали місто. Будували за його задумом, значною
мірою — за стилем, архітектурою
Старого Світу, до якого ще духовно належали батьки-засновники
США. Тому тут так багато англійського і французького.
Вихідний день. Багато гуляк,
форма одягу — футболки, майже
винятково — шорти. Ще б пак: на
вулиці вже зранку спека. Скоро ми
побачимо, що таке плюс 40, причому нам сказали, що перед цим було
ще спекотніше.

19 липня 1997 року,
субота

Київський аеропорт Бориспіль.
Величезний американський літак
«Боїнг-737» українських авіаліній
відривається від землі в синє київське небо. До побачення, Україно.
Принагідно зазначу, що то взагалі був перший у моєму житті авіаційний політ. А всього за ці півмісяця мав аж 9 перельотів, у тому числі два трансатлантичні, зі Східної до
Західної півкулі й назад.
Прямих авіарейсів з України до
США ще не було. Тому перший рейс
— Київ – Франкфурт. У цьому німецькому місті на нас чекала пересадка в Америку. На зльоті — ще
більший «Боїнг-747», вже американських авіаліній. Просто важко повірити, як такий величезний літак відірветься від землі в небо. Між тим,
стрімкий розгін по злітній смузі — і
плавний зліт. На захід.
9 годин безперервного польоту над Європою, Атлантичним океаном, Америкою. Сідаємо не одразу у Вашингтоні: ще одна пересадка в місті Пітсбург, за кілька сотень
кілометрів від столиці. Ще один переліт — і ось ми над Вашингтоном.
Велике, просторе, залите сонцем
місто — як на долоні, в центрі його
височіє, як гігантський олівець, Монумент незалежності, Меморіал
Джорджа Вашингтона, серце столиці.
Хилить у сон. Адже на годинниках у Києві — 23.00. Але ми летіли
«за Сонцем», навздогін йому. Тому
вилетіли по обіді й прилетіли… теж
по обіді. У Вашингтоні — 16.00.
В аеропорту нас зустріли представники урядової агенції ЮСІА. Усі
наступні тижні все буде розписане й виконуватиметься чітко, за годинником — транспорт, поселення,
харчування, зустрічі, візити.
Весь візит з нами працювали
три ескорти-перекладачі від програми. Це американські українці
Юрій Головінський, Оксана Рабосюк, Олександр Шепела. Їхня місія
— не просто бути перекладачами,
а й займатися організаційними
моментами. Ми гарно здружилися

Молодіжне свято.

рекладу, а дехто з бувалих колег
зазначив, що в Америці досить
знати 5 головних слів, виразів і
не пропадеш. Решта — «на пальцях». Згадані слова — «здрастуй»,
«до побачення», «дякую», «вибачте» і «скільки коштує» (куди ж без
останнього).
Забігаючи наперед, пригадаю
кумедний епізод в одному з міст.
Ми з пані Катериною зайшли щось
купити в магазин. Пані Катерина
захотіла дещо розпитати у продавця-касира, молодого симпатичного
негра. І наша керівниця делегації
спокійно почала запитувати в хлопця… українською мовою. Я здивовано подивився на неї, і тут пані Катерина, схаменувшись, але, ніскільки не зніяковівши, сказала продавцеві: «Треба вчити українську мову,
хлопче». На що той усміхнувся чисто
американською білозубою усмішкою. Слово «Україна» вже потроху
починали тут розуміти, навіть в оригіналі, а не «Юкрейн».
…Мікроавтобус доставляє нас
у п’ятизірковий готель «Софітель»
у тихому спальному районі столиці, де мешкають чимало іноземців.
Кожному з нас, звісно, — окремий
номер. Все оплачено урядом багатої і могутньої країни. І вся ця недешева оплата так і залишалася в
Америці: все — авіаперельоти, готелі, обслуговування, харчування
та інше — здійснювали американські фірми.
Раптом з’ясовується, що у Віктора Сизонтова саме того дня, 19
липня, — день народження. За київськими годинниками йому по прильоту залишалося всього годину
іменин, але ж ми вже в Америці. Тож
Віктор відзначав день народження
на 7 годин довше, 31 годину.

Ось вуличний музикант, літній
негр, грає на саксофоні блюз. Шахісти в парку, зовсім як у Києві. Цілі
табунці дітвори з батьками.
Поволі виходжу прямо на Білий дім, на красиву металеву огорожу довкола президентського
парку. Ми ще побудемо там. А зараз йду на другий бік від «Уайт хаузу» і виходжу на просторе поле в
центрі міста. Теж європейська традиція — подібні площі-поля Парижа чи Рима. Посередині головний
пам’ятник столиці — монумент Незалежності, він же — меморіал
Джорджа Вашингтона. Висота —
175 метрів (більш як 60-поверховий будинок), і вище за нього в столиці заборонено будувати будь-що.
Символічно.
Несподівано потрапляю в самісінький епіцентр всеамериканського молодіжного свята «Хай
живе життя». Весь схил пагорба,
від обеліска і вниз, — це величезний відкритий зал для глядачів. Тисячі юнаків і дівчат з усієї Америки
стоять, сидять на траві. На сцені —
концерт, пропагандистська акція
за здоровий спосіб життя, проти
наркоманії, алкоголізму, за гуманність і людську солідарність. Виступають зірки американської естради. Тут же працюють з фотоапаратами і телекамерами американські
колеги-журналісти.
Вільно рухаюсь у цьому барвистому натовпі. Прошу групу юнаків і дівчат (очевидно, це делегація з якогось штату, містечка) сфотографувати їх. Жодних проблем!
Відкриті, усміхнені обличчя молодих американців.
Петро АНТОНЕНКО
Фото автора
Далі буде

Світ планети
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Історія: таємниці, відкриття, гіпотези
Картоплі — щонайменше 10 тисяч років
Цікаві факти
Дзеркало:
з минулого
відоме й невідоме

У Північній Америці виявлені найдавніші свідчення вживання картоплі. Гранули крохмалю збереглися на знайдених на півдні штату Юта (США)
кам’яних знаряддях, вік яких
становить близько 10 000 років. Джерелом крохмалю була
«дика картопля», родичка сучасної.
«Дика картопля» зустрічається й сьогодні. У зрілому стані всі частини рослини отруйні,

але молоді коренеплоди їстівні, якщо правильно їх приготувати. У рослині чимало корисних речовин: цинку, кальцію і
заліза більше, ніж у звичайній
картоплі.
323 крохмальні гранули
знайшли в декількох нашаруваннях культурного шару. Найдавніші знаряддя-зернотерки
зі слідами крохмалю налічують
близько 10 000 років, менш
давні — близько 6 900 років. Це

Археологічна
експедиція виявила

в Золочівському районі
8 історичних пам’яток
Пліснеська археологічна експедиція історико-культурного заповідника «Давній
Пліснеськ» завершила перший етап розвідувальних досліджень у Золочівському районі Львівської області, на околицях Пліснеського археологічного комплексу.
Роботами охопили ділянку в районі річки Західний Буг, поблизу впадіння в неї річки Бужок (околиці сіл Ушня та Папірня). Вдалося виявити 8 різночасових пам’яток, на
яких виявлено матеріали ранньозалізного
віку, римського періоду, слов’янської, давньоруської доби та пізнього середньовіччя/
нового часу.

означає, що дику картоплю вживали в їжу на цій території упродовж кількох тисяч років (можливо, з перервами).
Згідно з етнографічними
даними «дика картопля» в різні періоди входила до раціону багатьох груп індіанців, наприклад апачів, хопі, навахо.
Один із зафіксованих способів
приготування такий: висушені
бульби перетирали на борошно, з якого пекли хліб.

У Китаї знайшли
гробниці віком близько
трьох тисяч років
Під час розкопок на території провінції Хенань
археологи знайшли більше двох сотень гробниць віком близько трьох тисяч років, часів правління династії Чжоу.
Виявили п’ять великих поховань, тому знахідку
можна назвати похоронним комплексом. Також археологи знайшли руїни будівлі, яка раніше існувала
при похоронному комплексі, і більше 400 унікальних
артефактів. Серед них — вироби з кераміки, нефриту, бронзи.
Переважно тут були поховані землевласники, які
не могли похвалитися належністю до знатного роду. У
декількох гробницях знайшли також предмети мистецтва, вози, зброю. Ці могили, найвірогідніше, належали аристократам. У інших гробницях виявили кинджали
і зламані щити, що свідчить про поховання тут воїнів.

Найдавнішим дзеркалам, які відомі людству, — приблизно 7 тисяч років.
Перш ніж став відомим винахід дзеркала
в сучасному розумінні, для виготовлення
дзеркал використовували камінь і різні
метали, в тому числі золото, срібло, броннзу, олово, мідь, гірський кришталь.
На думку археологів, найпершими дзеркалами можна назвати поліровані шматки обсидіану, які були
виявлені на території Туреччини. Їх вік — близько 7500 років.
Винахід справжнього дзеркала належить до 1279 року.
У той час францисканець Джон Пекам описав, як можна виготовити дзеркало — покрити звичайне скло тонким шаром
свинцю.
Уперше виробляти дзеркала почали у Венеції. Тоді їх виготовляли за складною технологією, при цьому дзеркала виходили каламутними, але все одно вони відображали більше світла, ніж поглинали. У 1773 році в Нюрнберзі був створений цех дзеркальників. Після цього виготовлення дзеркал
стало важливою галуззю серед європейських ремесел.
Тільки 1835 року технологію виробництва дзеркал удосконалили завдяки німецькому професору Юстусу фон Лібіху. Він виявив, що із застосуванням срібла є можливість
отримувати дзеркала, які вирізняються більшою ясністю та
виблискують.
До XVIII століття дзеркала вважалися предметом розкоші. За Людовіка XIV, який був зациклений на дзеркалах, фірма «Сан-Гобен» розкрила секрет венеціанського виробництва. Це призвело до різкого падіння цін на дзеркала. Вони
почали з’являтися на стінах приватних будинків, у рамах для
картин. У XVIIІ столітті вже більше половини парижан були
власниками дзеркал. Крім того, пані почали підвішувати маленькі люстерка на ланцюжок за пояс.

Новий просвітницький проект газети

Сім нових чудес світу

Наша газета продовжує розповідь про міжнародний проект «Сім нових чудес світу», обраних
шляхом всесвітнього голосування.

Колізей

Колізей (раніше амфітеатр Флавіїв) — найбільший амфітеатр Стародавнього Риму, символ
імператорської могутності. Розташований у Римі.
Будівництво цієї споруди розпочав римський
імператор Веспасіан і закінчив у 80 р. н. е. імператор Тит. Відкриття споруди ознаменувалося влаштуванням ігор, що тривали сто днів і забрали життя багатьох сотень гладіаторів, 5 тисяч диких звірів.
Спочатку Колізей називався за родовим іменем згаданих імператорів — амфітеатром Флавіїв.
Нинішня назва закріпилася за ним, починаючи від
VIII століття, і означає колосальність розміру споруди.
Довгий час Колізей був для жителів Рима та
гостей міста головним місцем розважальних видовищ: боїв гладіаторів, цькування диких звірів, морських битв. У 248 році імператор Філіп святкував
у Колізеї тисячоліття Рима. Імператор Гонорій 405
року заборонив гладіаторські бої як несумісні з духом християнства, яке після Костянтина Великого
стало панівною релігією Римської імперії.
Середньовіччя. Нашестя варварів спричинило запустіння Колізею. Від XI століття і до 1132
року споруда перебувала як фортеця у володінні
знатних римських родів, що оспорювали один в одного вплив і владу над співгромадянами. Ще 1332
року місцева аристократія влаштовувала тут бої
биків, проте відтоді почалося систематичне руйнування Колізею. Його почали використовувати як
джерело будівельного матеріалу. У XV і XVI століттях папа Римський Павло II брав зі споруди матеріал для спорудження палацу, кардинал П’япіо — для
канцелярії, папа Павло III — для палаццо Фарнезе.
Проте значна частина амфітеатру вціліла, хоча будівлю спотворили. Сикст V мав намір скористатися
нею для обладнання суконної фабрики, а Климент

IX насправді перетворив Колізей на завод для добування селітри.
XVIII століття. Краще ставлення пап римських
до величного пам’ятника почалося не раніше середини XVIII сторіччя. Першим, хто взяв Колізей
під свій захист, був Бенедикт XIV (1740 – 1758).
Він присвятив його Страстям Христовим як місце, полите кров’ю багатьох християнських мучеників, і наказав поставити посеред арени величезний хрест, а навколо нього ряд вівтарів. Цей хрест
і вівтарі були видалені з Колізею лише 1874 року.
Наступні після Бенедикта XIV папи римські продовжували піклуватися про збереження вцілілих
частин будівлі.
Наш час. Ще з більшою увагою охороняє Колізей нинішній італійський уряд, за розпорядженням
якого археологи знайшли багато уламків споруди,
а де виявилося можливим, вставили їх на колишні
місця. Розкопали також підвальні приміщення, що
слугували колись для розміщення людей і тварин,

дерев, декорацій, реквізиту та пристроїв, щоб наповнювати арену водою й піднімати вгору кораблі,
коли відбувалися бої на воді.
Конструкція Колізею. Подібно до інших римських амфітеатрів, Колізей у плані являє собою
еліпс, середина якого зайнята ареною (також еліптичної форми) і концентричними кільцями глядацьких місць. Це найграндіозніший античний амфітеатр: довжина його зовнішнього еліпса дорівнює
524 м, велика вісь — 187,77 м, мала вісь — 155,64
м, довжина арени — 85,75 м, її ширина — 53,62 м,
висота стін споруди — від 48 до 50 метрів. За таких розмірів Колізей міг вміщати в себе до 87000
глядачів.
Амфітеатр Флавіїв побудований з великих
брил, які колись були сполучені між собою заліз-

ними зв’язками; для внутрішніх частин використані місцевий туф і цегла. Із зовнішнього боку будівля мала три яруси арок. Між арками розташовані
напівколони. Над верхнім ярусом — четвертий вищий поверх, який є суцільною стіною. На верхівках великої і малої вісей еліпса знаходилися чотири головні входи у вигляді триаркових воріт. Двоє
з цих воріт були призначені для імператора та слугували для урочистих маршів перед початком видовищ, для впускання звірів і для ввезення необхідних машин.
Глядачі входили в амфітеатр з-під арок нижнього поверху. Місця були розташовані навколо
всієї арени у вигляді рядів кам’яних лав, що піднімалися одна над одною. Нижній ряд, або подіум,
був призначений виключно для імператора, його
сімейства, сенаторів і весталок, причому імператор мав особливу, піднесену нішу для сидіння. Подіум відділявся від арени парапетом, достатньо
високим для того, щоб захистити глядачів від нападу випущених на арену тварин. Далі в три яруси розташовувалися місця для публіки. У першому ярусі, що містив 20 рядів лав, сиділи міські владці й особи, які належали до стану вершників; другий ярус, що складався з 16 рядів лав,
призначався для людей, котрі мали права римського громадянства. Глядачі третього ярусу належали до нижчих станів. Над цим ярусом знаходився портик, що охоплював усе коло будівлі. На
його даху під час видовищ поміщалися матроси
імператорського флоту, які вишиковувалися для
натягування над амфітеатром величезного тенту
для захисту глядачів від пекучих променів сонця
або від негоди.
Хоча споруда втратила дві третини своєї первинної маси, вона й донині грандіозна. Недарма
Колізей спрадавна вважався символом величі
Рима.

Протягом останніх 13
століть на імператорському троні в Японії посідає
одна династія.
Один з американських
літаків у В’єтнамі вразив випущеною ракетою себе ж.
В армії Наполеона солдати могли звертатися до
генералів на «ти».
Покарання
різками
в Росії скасували тільки
1903 року.
«Столітня війна» між
Англією і Францією тривала 116 років (1337 –
1453).
Офіційно найтриваліша війна в історії була між
Нідерландами й островами Сіллі: з 1651 по 1986
роки.
Найкоротша в історії війна була між Великобританією і Занзібаром 27
серпня 1896 року. Вона
тривала рівно 38 хвилин.
Виверження
мексиканського вулкана Парикутин тривало 9 років (з
1943 по 1952 роки).
За Петра I в Росії було
створено спеціальне відомство з пpийому чолобитних і скарг, яке називалося рекетмейкерство.
На могильній плиті
пам’ятника Суворову написано просто: «Тут лежить
Суворов».
Згідно з договором,
укладеним між інженером
Гюставом Ейфелем і міською владою Парижа, 1909
року Ейфелева вежа мала
бути розібрана й продана
на брухт.
Гі де Мопассан, Олександр Дюма, Шарль Гуно,
Леконт де Ліль та багато
інших діячів культури підписали знаменитий протест проти «нівечення Парижа Ейфелевою вежею».
Між двома світовими
війнами у Франції змінилося більше 40 різних урядів.
Першим японцем, що
потрапив до Росії, був Денбей — син купця з Осаки.
Його судно прибилося до
берегів Камчатки 1695
року. 1701 року він дістався до Москви. Петро I
призначив його викладати
японську мову кільком підліткам.
Тільки 1947 року в Англії була скасована посада людини, яка мусила при
в’їзді до Англії Наполеона
Бонапарта вистрілити з
гармати.
Олександр Македонський винайшов цікаву
технологію стеження за
власним військом (цей
спосіб використовується й
нині): він читав листи солдатів, які ті писали рідним.
З листів дізнавався, хто з
воїнів налаштований проти полководця.
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Великий терор:

постанові «Про антирадянські елементи» — 80 років
2 липня 1937 року було підписано постанову ЦК ВКП(б) «Про антирадянські
елементи». Цей документ запустив маховик Великого терору — найкривавішої
чистки сталінського режиму 1937 – 1938
років.
Першим секретарям усіх областей,
республік і країв СРСР відправили наказ
народного комісара внутрішніх справ Миколи Єжова — почати на своїй території
масові репресії відносно осіб, запідозрених в антирадянській діяльності.
«ЦК ВКП(б) пропонує всім секретарям
обласних і крайових організацій і всім обласним, крайовим і республіканським
представникам НКВС узяти на облік усіх
куркулів, що повернулися на батьківщину,
і карних злочинців з тим, щоб найбільш
ворожі з них були негайно заарештовані
й були розстріляні в порядку адміністративного проведення їх справ через трійки, а інші менш активні, але все-таки ворожі елементи були б переписані й вислані в райони за вказівкою НКВС».
Для кожної області й республіки, для
кожного краю Радянського Союзу встановлювали каральний ліміт — таблицю, в
якій вказували, скільки людей партія дозволяє вбити або відправити до табору.
Окрім карних злочинців і куркулів, до групи ризику потрапляли особи, будь-коли помічені в антиреволюційній діяльності, які
контактували з іноземцями, а також священнослужителі й сім’ї підозрюваних —
разом більше мільйона осіб. Так після чисток партійних лав терор «пішов у народ».

Маховик репресій
Згідно з наказом народного комісара внутрішніх справ Миколи Єжова, від 5
серпня 1937 року в усіх республіках, краях і областях пропонували почати репресії відносно колишніх куркулів, активних
антирадянських елементів і карних злочинців.
За кілька місяців до цього, 8 квітня
1937 року, народний комісар відправив
Сталіну записку, в якій зазначив, що найзухваліші кримінальні злочини на даний
момент скоюють особи, що вже бували
в ув’язненні. Єжов пропонував збільшити їх зайнятість або продовжити терміни
ув’язнення, але товариш Сталін вирішив
інакше.
Єжов дещо зменшив первинні каральні ліміти, заборонив їх підвищувати і карати сім’ї репресованих. Але саме
його наказ запустив смертоносну машину
репресій. На місцях, мабуть, наказ читали не дуже уважно, тому що ліміти пере-

вищували, а сім’ї карали. Слідство проводили «прискорено і в спрощеному порядку». Три представники влади — «трійки» —
швидко виносили ухвали, які не підлягали
перегляду. Ні про яких адвокатів мови не
було.
Операцію слід було «закінчити в чотиримісячний термін». У вересні 1937 року
чистки набрали обертів по всій країні. Характерно, що на Україні сплеск репресивної активності відбувся на момент приходу до влади нового першого секретаря Компартії України Микити Сергійовича
Хрущова. Майже через 20 років цей ударник репресивної праці стане люто розвінчувати культ особи Сталіна.
Чистки пішли на спад тільки 1938
року.
За оцінками ряду істориків (які, щоправда, посилаються на підсумкову довідку «Про порушення законності в період
культу», складену 1963 року для Президії
ЦК КПРС), за 1937 – 1938 роки заарештували 1 372 392 людини, з них розстріляли 681 692.

Ворожі елементи
Захисники сталінського режиму, як
правило, зазначають, що в єжовському
наказі №00447, створеному для внутрішнього користування НКВС, жодного слова не говориться про розстріл безневинних людей. До групи ризику потрапляли
тільки особи, помічені в активній антирадянській діяльності: колишні куркулі, члени антирадянських партій, колишні білі,
жандарми, чиновники, карателі, бандити,
сектантські активісти, а також карні злочинці. Крім того, до переліку потрапили
церковники.
Усіх зараховували до «першої категорії», і вони підлягали «негайному арешту й,
після розгляду їх справ на трійках, — розстрілу».
Інші, менш активні, громадяни належали до так званої другої категорії «ворожих елементів». Вони підлягали «арешту й ув’язненню в табори на термін від 8

до 10 років, а найбільш злісні й соціально
небезпечні з них — ув’язненню на ті самі
терміни у в’язниці за визначенням трійки».
Також апологети сталінізму стверджують, що ліміти для репресій — це не
цифри зі стелі, а попередні дані щодо діяльності суспільно небезпечних елементів. Перевищити ліміт було не можна, покарати менше — можна. До того ж виконавці на місцях зобов’язані були звітувати про кожен крок, і це нібито утримувало
їх від самоправства.
Чи винен Сталін? Останнім часом усе
частіше поширюється точка зору, що Сталін лише побічно винний у Великому терорі. Так, історик Юрій Жуков, вивчивши документи сталінського періоду, дійшов висновку, що масові репресії 1930-х — це
підступи опозиції.
Мовляв, у 1930-х роках генсек задумав демократичну реформу партії, за
якою владу передавали з рук оскаженілих, але частенько досить безграмотних
комуністів у руки професіоналів. Причиною таких радикальних змін став катастрофічний стан справ в економіці СРСР.
Без підтримки Заходу, який сам наприкінці 1920-х років опинився в глибокій кризі, країна просто не могла функціонувати.
З цієї причини Сталін вирішив відкласти
мрії про світову революцію до кращих часів і провести необхідні країні реформи.
Місця в найвищих органах влади повинні були стати виборними, щоб замінити ветеранів Громадянської війни талановитими і здатними управлінцями.
Ветеранам Громадянської війни це не
сподобалося, тому в 1937-му, через рік
після ухвалення сталінської Конституції,
вони перейшли в наступ. Ряд перших секретарів прийшли в кабінет особисто до
Сталіна і в ультимативній формі заявили,
що їм треба дозвіл на зачистку «антирадянських елементів». Сталін, в якого не
було більшості в ЦК, вимушено погодився. Інакше Пленум партії міг зачистити і
його. Перші секретарі вирішили, що єдиний спосіб зберегти свої місця в умовах
загальних виборів — знищити невдоволених. І «всемогутній» Сталін, за версією
Жукова, не зміг їх зупинити.
Проте, які б виправдання, які б пояснення не наводилися, саме Сталін віддав команду на знищення. І в СРСР сталася трагедія, істинні масштаби якої досі
складно оцінити — був знищений цвіт народу, найкраща, найяскравіша його частина. Страх вселився в людей на десятиліття.
Сайт «Білоруський партизан»

Що засекречував СРСР про Другу світову —

опублікували документ з архіву СБУ
В Інтернеті оприлюднили витяг з переліку відомостей, які забороняли розповсюджувати у СРСР про воєнний та
післявоєнний періоди Другої світової війни на території Радянського Союзу.
До засекреченої інформації потрапили дані про мобілізацію до Червоної
Армії, людські й матеріальні втрати, допомогу союзників, відомості про вплив
війни на населення тощо.
Центр досліджень визвольного руху
опублікував на своїй сторінці у Facebook
електронні копії документа «Перечень
сведений, запрещённых к опубликованию в открытой печати и по радио». Перелік датується січнем 1949 року. Розсекречений документ зберігається в Галузевому державному архіві Служби безпеки України.
Серед відомостей, які не можна було
друкувати в газетах чи розповідати по
радіо, були, зокрема, такі:
дані про мобілізацію жінок та їх кількість на війні (як у цифрах, так і у відсотках);
узагальнені дані про вплив війни на
здоров’я населення (стан харчування, рівень народжуваності тощо);
цифрові дані про людські втрати на
війні;
дані про кількість інвалідів;

загальні дані про втрати союзників
та противників.
Окрім цього, забороняли публікувати та озвучувати по радіо будь-яку інформацію про ввезення та використання на
території СРСР захопленого «на території противника» промислового та сільськогосподарського обладнання, транспорту, творів мистецтва, продовольства, тварин, відомостей про кораблі,
отримані за ленд-лізом.
Також не можна було розповідати у
ЗМІ відомостей про випадки, коли медики використовували зброю (окрім випадків самозахисту й захисту хворих і
поранених).
Не можна було поширювати даних
про кількість мобілізованого механічного й живого транспорту, а також втрати
щодо них, інформацію про захворювання тварин чумою.
Секретними були відомості про кількість військової техніки, яка надійшла
від союзників, та досвід її використання,
інформація про іноземні армії, вичитана в закордонній пресі. До публікації не
допускали фото з об’єктами оборонного
значення.
Не підлягали оприлюдненню загальні дані про стан злочинності, інформація про закриті судові процеси, адмі-

ністративні виселення «соціально небезпечних елементів», відомості про
дислокацію таборів, колоній, місць спецпоселень, про мобілізацію населення
для виконання важких робіт по СРСР у
цілому, по республіках, краях, областях
та міністерствах.
Під гриф «секретно» потрапила також інформація про екологічний стан:
масштабні аварії та катастрофи, стихійні
лиха, кількість отруйних та вибухових речовин, які використовують у радянській
промисловості.
«Пропагандистський міф про «Велику Вітчизняну» виник завдяки тому,
що справжню інформацію цензурували
й засекречували. У час, коли російська
пропаганда продовжує використовувати ці міфи, архіви особливо мають працювати над тим, щоб показувати та відкривати таємниці комуністичної цензури», — говорить Андрій Когут, директор
ГДА СБУ.
Документ про інформацію, яка має
бути цензурована, завершується цілком
логічно — забороною друкувати у ЗМІ та
оприлюднювати по радіо відомості про
радянську цензуру й дані, які розкривають організацію та методи її роботи.
«Українська правда» —
«Історична правда»

Світ- інфо
№107 20 липня 2017 року

Проект закону про реабілітацію
жертв комуністичного режиму
Український інститут національної пам’яті спільно з народними
депутатами України розробив новий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років».
«Досі в Україні є чинним закон про реабілітацію, ухвалений ще
в час існування СРСР. Тому значна частина тих, хто потрапили під
жорна репресій комуністичного режиму, досі формально вважаються злочинцями. Наш законопроект суттєво розширює коло осіб,
які підпадають під реабілітацію. Зокрема, в ньому прописана автоматична реабілітація осіб, які були покарані позасудовими органами («двійками», «трійками», особливими нарадами тощо). Право
на реабілітацію отримають ті, хто зі зброєю в руках боровся за незалежність України, був ув’язнений, примусово поміщений у психіатричний заклад, трудову армію, позбавлений майна через «експропріацію» чи «розкуркулення», — заявив голова УІНП Володимир
В’ятрович.
Окрім того, вводиться категорія особи, потерпілої від репресій,
— родичів людини, що була репресована комуністичним режимом.

Календар
всесвітньої історії
20 липня
1917
—
представники
південнослов’янських
народів
підписали Корфську декларацію
про об’єднання в єдину державу
— Югославію.
21 липня
1969 — перші земляни на
Місяці. Американські астронавти Ніл Армстронг і Едвін Олдрін
у рамках польоту «Apollo 11» вийшли на поверхню Місяця.
Народилися: 1899 — Ернест
Хемінгуей, американський письменник; 1906 — Олена Теліга,
українська поетеса; 1938 — Нані
Бреґвадзе, грузинська співачка.
1990 — помер Сергій Параджанов, вірменський режисер,
народний артист УРСР.
22 липня
1819 — прем’єра вистави
Івана Котляревського «Наталка
Полтавка».
Народилися: 1854 — Марія Костянтинівна Заньковецька, українська акторка; 1945
— Юрій Рибчинський, драматург,
поет-пісняр; 1946 — Мірей Матьє, французька співачка.
1944 — помер Олександр
Олесь, український поет.
23 липня
1888 — у Києві відкрито
пам’ятник Богданові Хмельницькому.
1900 — відкрито Паризьке
метро.
24 липня
1015 — у боротьбі за київський престол убито князя Бориса, одного з перших руських святих.
25 липня
1814 — англійський винахідник Джордж Стефенсон провів
перше випробування паротяга.
Народився: 1929 — Василь
Шукшин, російський письменник,
режисер, актор.
Померли: 1657 — Богдан
Хмельницький, гетьман України; 1934 — Нестор Махно, український анархіст, керівник повстанських загонів; 1980 — Володимир Висоцький, російський
поет, співак і актор.
26 липня
Народилися:
1856
—
Джордж Бернард Шоу, англійський драматург, лауреат Нобелівської премії (1925); 1931 —
Іван Дзюба, український письменник, критик.
1808 — помер Артемій Ведель, композитор, хоровий диригент, співак, автор 29 церковних концертів. 1799 року був за-

арештований російським урядом,
оголошений божевільним i утримувався в божевільні Кирилівського монастиря.
27 липня
1919 — в Англії відбувся випробувальний політ першого у
світі пасажирського літака.
Народився: 1853 — Володимир Короленко, український і російський письменник.
28 липня
День хрещення Київської
Русі – України
1586 — з Америки англійський дослідник Томас Герріот
уперше завіз до Європи картоплю.
1834 — відкриття Київського університету.
Померли: 1741 — Антоніо Вівальді, італійський композитор і
скрипаль; 1750 — Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.
29 липня
1776 — останнього українського кошового отамана Петра
Калнишевського відправили на
Соловецькі острови, де він провів в ув’язненні 25 років.
30 липня
1920 — створено Українську
військову організацію під проводом Є. Коновальця.
31 липня
Народилися: 1914 — Луї де
Фюнес, французький кіноактор;
1937 — Едіта П’єха, радянська
естрадна співачка.
Померли: 1886 — Ференц
Ліст, угорський композитор, піаніст, диригент; 1944 — Антуан
де Сент-Екзюпері, французький
письменник та авіатор (загинув
під час виконання бойового завдання як пілот розвідувального
літака).
2 серпня
1933 — відкрито Біломорсько-Балтійський канал ім. Сталіна, що поєднав Біле море з
Онезьким озером. Довжина каналу — 227 км. На будівництві
каналу постійно працювали 100
тисяч ув’язнених, переважно селян-одноосібників. Смертність
сягала 700 людей щодня.
1934 — після смерті рейхспрезидента Пауля Гінденбурга
Адольф Гітлер оголошений фюрером Німеччини, об’єднав посади президента та рейхсканцлера.
3 серпня
1914 — перші судна пройшли
через Панамський канал.
1987 — помер Іван Миколайчук, український актор, сценарист, режисер.
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Всеукраїнські
військові з’їзди

1-й Всеукраїнський військовий з’їзд розпочався 5 (18) травня 1917 року. На з’їзд, організований стараннями Українського військового організаційного комітету та Центральної Ради, прибуло близько 900 делегатів, які представляли майже 1,5 мільйона українських вояків з різних частин російської
армії, де дізналися про його скликання.
Форум мав закласти підвалини створення національного війська для утвердження та захисту української державності.
З вітальною промовою виступив голова Центральної Ради Михайло Грушевський, а до складу
президії увійшли Симон Петлюра (від фронту), Микола Міхновський (від тилу), Володимир Винниченко (від
Центральної Ради), Семен Письменний (від флоту), а
також Юрій Капкан (після обрання командиром 1-го
українського полку ім. Б. Хмельницького).
Історик Ярослав Тинченко зауважує: «До зборів
долучилися не лише ідеалісти (як старий український
підполковник О. Пилькевич чи військовий лікар І. Луценко), але й авантюристи (як «голова української громади саратовської залоги», а фактично — дезертир з
фронту підполковник Ю. Капкан) і просто випадкові
цікаві люди (як відставний генерал-майор М. Іванів)».
З’їзд підтвердив рішення Всеукраїнського національного конгресу, підтримав вимогу національно-територіальної автономії України і визнав Центральну
Раду «єдиним компетентним органом, призваним рішати всі справи, що стосуються цілої України». Були намічені заходи з українізації армії та військової освіти.
Під час обговорення питання про ставлення до
Першої світової війни була відхилена радикальна
пропозиція Миколи Міхновського про негайний розрив з Москвою і встановлення збройним шляхом соборної самостійної Української держави. «Петлюра і
Винниченко старалися вдержати з’їзд в рамках лояльності щодо Тимчасового Правительства і не допустити його до «націоналістичних» і «мілітаристичних» ухилів», — зауважує Дмитро Дорошенко.
Для практичного здійснення українізації з’їзд утворив виконавчий орган — Український генеральний військовий комітет при Центральній Раді на чолі з Симоном Петлюрою (всього складався з 18 осіб). Комітет
мав працювати в тісному контакті з російським Генеральним штабом, а також займався організацією повномасштабного ІІ Всеукраїнського військового з’їзду.
З’їзд завершився 8 (21) травня.
2-й Всеукраїнський військовий з’їзд розпочався 5 (18) червня 1917 року. Він продовжив процес
українізації армії, початий попереднім з’їздом.
Солдатський форум, попри заборону військового
міністра Тимчасового уряду Олександра Керенського, проходив у будинку Оперного театру під охороною
Богданівського полку й зібрав 2308 делегатів, які
представляли понад півтора мільйона вояків-українців російської армії. Через неочікувано великий наплив делегатів Троїцький народний дім, де базувався
осередок клубу гетьмана Полуботка, не зміг вмістити
всіх бажаючих. Тому для проведення з’їзду орендували найбільше приміщення тогочасного Києва, а його
початок відтермінували на один день.
«Військовий Український З’їзд у Києві, круг якого
зібралось було стільки нерозуміння й навіть ворожнечі, розбуркав київське життя так, як цього ще не
було за часів навіть революційних. Інтерес до З’їзду
надзвичайний панує серед усього громадянства, і
юрби народу, що з раннього ранку до глупої ночі стоять коло міського театру та палко обмірковують події — найкраще свідчать про те, що в Київі зародився
якийсь новий фактор життя, прокинувся якийсь нерв,
що збирає на собі загальну увагу, робиться осередком думок і волі», — ділився враженнями Сергій Єфремов у газеті «Нова рада» під час з’їзду.
З’їзд засудив політику Тимчасового уряду щодо
України і закликав Центральну Раду більше до уряду
не звертатися, а «негайно приступити» до організації
самостійних державних і військових структур. Зокрема, прискорити українізацію армії. Делегати висловилися за те, щоб усі новобранці, призвані з України,
проходили службу на її території або на Чорноморському флоті.
Утворений першим з’їздом Український генеральний військовий комітет при Центральній Раді
(18 членів на чолі з Симоном Петлюрою) доповнили
ще 10 осіб. Також з’їзд обрав Всеукраїнську раду військових депутатів (132 особи), яка була кооптована
до Центральної Ради.
З’їзд завершився 10 (23) червня.
Саме діяльність з’їзду спонукала Центральну
Раду до проголошення І Універсалу.
Підбиваючи підсумки форуму, дослідник Владислав Верстюк зазначає: «ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд насамперед відіграв надзвичайно важливу політичну роль, він продемонстрував потужну підтримку Центральної Ради з боку майже двох мільйонів військових».
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Архітектор Іван Левинський
6 липня 1851 року в селі Долина на Івано-Франківщині народився Іван Іванович Левинський — український архітектор, автор багатьох споруд Галичини.
Закінчив з відзнакою Львівську технічну академію, професор.
Творив у стилі українського модерну, активно використовував елементи української народної архітектури. Одним із перших в Україні зайнявся промисловим будівництвом, зводив фабрики й заводи. За проектами Івана Левинського зведено будівлі у великих
містах України, Польщі. Був щедрим меценатом і щирим українським патріотом.
Помер 4 липня 1919 року у Львові. «Різьбив душі
людей силою характеру, молотом енергії і кров’ю серця», — вирізьблено на його пам’ятнику.

Будинок Ю.Скварчинського у Львові, зведений
фірмою Івана Левинського у 1906 – 1907 рр.

Олена Отт-Скоропадська
5 липня 1919 року в Берліні (Німеччина) народилася Олена Павлівна ОттСкоропадська — молодша дочка гетьмана
Павла Скоропадського.
Активна учасниця Гетьманського руху в
еміграції. Від 1975 р. очолювала Союз гетьманців-державників, правонаступника Українського союзу хліборобів-державників.
«Я напевно була зачата в Києві в найуспішніший період Гетьманату», — писала
у спогадах. Але вперше відвідала Україну
лише в 1991-му, коли їй було вже 72, — єдина з-поміж шести дітей своїх батьків.
«Я завжди задумувалася: наскільки
може бути щасливою людина без батьківщини? Дев’ять років тому я вперше приїхала в
Україну і тільки тут відчула себе українкою»,
— скаже пізніше Олена Отт-Скоропадська.
Була двічі одружена. Перший чоловік невдовзі після весілля загинув на фронтах Дру-

гої світової війни. З другим — швейцарцем
Людвігом Оттом — щасливо прожила майже
60 років.
Померла 4 серпня 2014 року в Швейцарії. Там мешкають її дочки — Олександра та
Ірен.
Зі спогадів Олени Отт-Скоропадської
«Остання з роду Скоропадських»: «Я часто з
захопленням думаю про своїх батьків. Чого
тільки не довелося пережити цим людям за
47 років їхнього подружнього життя! …Я ніколи не почула від матері жодного слова нарікання за втрачені багатства, і від батька
також. Це було для них обох несуттєвим. Що
боліло моїх батьків, то це втрата улюблених
людей, розчарування в людських стосунках,
ненадійність, брак людської доброти й порядності, усе речі, які не мали матеріального виміру, з якими батькам, проте, довелося
стикатися протягом усього їхнього життя».

Кобзар Іван Кучугура-Кучеренко
7 липня 1878 року в селі Мурафа на Харківщині народився Іван Іович Кучугура-Кучеренко — український
кобзар.
Ще в дитинстві перехворів на віспу й на все життя
залишився слабозрячим, тому ходив з поводирем. У 12
років навчився грати на бандурі, пізніше став подорожувати Україною та Росією, виконуючи українські пісні
й думи. Його репертуар налічував близько 300 пісень.
Народний артист УНР (1919) та УСРР (1925), у подальшому звання відібрали. Автор пісні «На високій дуже кручі», присвяченій Тарасу Шевченку.
Як згадували очевидці, кобзар вкладав усю душу
в трагічні пісні: «По його щоках текли сльози, а він співав… Від обертонів його голосу, який линув особливо
м’яко та був такий чарівний, що проймав ніби електричним струмом, а в горлі з’являлися спазми, очі розраджувалися сльозами».
Був розстріляний 24 листопада 1937 року за «участь
у контрреволюційній організації». Донос написали працівники Харківського обласного управління культури,
які закидали Івану Кучеренку, що свого часу той співав
«Марш Петлюри», «Утечу більшовиків з України», релігійні псалми.
Аби приховати правду, влада поширювала чутки, нібито кобзаря було лише заслано, а стратили його німці
в 1942-му.

Полковник Вільного
козацтва, повстанський
отаман Яків Водяний
Народився 20 жовтня 1886 року в місті Сміла на Черкащині. За фахом учитель.
У 1905-му вступив до партії соціалістів-революціонерів. Готував повстання на Чигиринщині, входив до есерівської організації «Українська народна оборона», очолював
її бойову дружину в Києві. Його тричі заарештовував царський уряд.
У 1911-му емігрував до Японії, пізніше мешкав в Австралії — прийняв її громадянство і працював на меблевій
фабриці, організував власну торговельну фірму.
У 1917-му повернувся в Україну. Один з організаторів
Вільного козацтва, черкаський полковий отаман. Воював
із більшовиками, виступав проти радянської окупації України. Однією з найбільш яскравих операцій Вільного козацтва
став бій проти 8-ої російської армії в районі станції Бобринської (1918). Запеклі сутички тривали весь день, але нічною атакою козаки розбили ворога і спричинили його панічну втечу, ледь
не полонивши командарма Муравйова.
У 1919-му ЧК заочно засудила Якова Водяного до розстрілу.
Один із повстанських отаманів Холодного Яру. Продовжував боротьбу до 1922-го, коли нелегально емігрував до Польщі. Автор драм «Холодний Яр», «Право сваволі», оповідань і мемуарів. Працював у страхових товариствах і кооперації. Налагодив відносини з українською еміграцією, деякий час перебував у відділі розвідки Армії УНР (1927 – 1930) — формував підпільну
мережу в окупованій росіянами Україні, поширював заборонену літературу.
НКВС заарештував Водяного 27 вересня 1939 року після окупації Західної України Радянським Союзом. Незабаром його засудили до розстрілу, стратили в Києві 10 травня 1940 року.
Можливо, був похований у Биківні.

Олена Скоропадська з батьком.

Ідеолог ОУН
Степан Ленкавський
6 липня
1904 року в
селі Угорники неподалік
Івано-Франківська народився Степан
Ленкавський
— один з ідеологів ОУН.
Закінчив
філософський
фак ульте т
Львівського
університету, від середини 1920-х —
активний учасник націоналістичного
руху. Член проводу Союзу Української
Націоналістичної Молоді, один із 28
співзасновників ОУН, входив до складу першого проводу.
1929 року підготував «Декалог
ОУН» («Десять заповідей українського націоналіста»), де виклав основні
морально-етичні засади борця національно-визвольних змагань. Серед
них:
1. Здобудеш Українську державу
або загинеш у боротьбі за неї.
2. Не дозволиш нікому плямити
слави, ні честі Твоєї Нації.
3. Пам’ятай про великі дні наших
визвольних змагань.
4. Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба…
Пройшов через арешти поляків
(1930 рік) і гестапо (як один з ініціаторів проголошення Української держави у Львові в 1941-му), перебував
у концтаборі Аушвіц.
У 1959 – 1968 рр. очолював провід ОУН після смерті Степана Бандери. При цьому ніколи не прагнув влади і запам’ятався побратимам саме
своєю скромністю. Повністю присвятив себе служінню Україні. Можливо,
тому й не мав сім’ї — аби не наражати
рідних на небезпеку.
Помер 30 жовтня 1977 року в
Мюнхені.
Матеріали сторінки підготував
Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут
національної пам’яті,
Чернігів
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Володимир БОЙКО
Тамара ДЕМЧЕНКО
Оксана ОНІЩЕНКО

1917 рік на Чернігівщині

Приблизно за таким самим сценарієм, хоча й без перших осіб губернського масштабу, відбувалося
проголошення Української Народної
Республіки в повітах. Збереглися
повідомлення про визнання влади
УНР Конотопською та Борзнянською
думами. Щоправда, інколи проголошення нової влади проходило буденно, в робочому порядку, кажучи сучасною мовою. У Конотопі, наприклад, на мітингу дві тисячі робітників
і службовців залізниці ще 4 листопада визнали Центральну Раду. А 23
листопада загальні збори Конотопської ради робітничих і селянських
депутатів спільно з ротними і професійними комітетами ухвалили: «Влада на Вкраїні (має належати — Автори) Генеральному Секретаріату,
створеному із соціалістичного елементу, влада на місцях — воєннореволюційному комітету, куди посилають ради робітничих, солдатських,
селянських депутатів». Цю постанову можна вважати хоча й дещо оригінальним, але все-таки визнанням
УНР.
Усе ж таки в багатьох населених пунктах проголошення Універсалу відзначали як свято. Саме так
відбувалася церемонія у с. Прохори
Борзнянського повіту. Текст документа прочитав «свідомий українець
— селянин Й. К. Сахно». Учитель Коломийченко виголосив промову. «На
молебні піп почитував Богохраниму
Україну і правителів її», — повідомив дописувач. Урочистості з цієї ж
нагоди відбулися в м. Корюківка Сосницького повіту (тепер райцентр).
А новообране волосне земство с.
Баби цього самого повіту (тепер с.
Жовтневе Менського району) на
першому своєму засіданні висловилося за Українську Центральну Раду.
Селяни Шабалинівської волості Сосницького повіту (тепер Коропський
район) ухвалили аналогічне рішення. У самому повітовому центрі Сосниці підтримка нової Республіки,
судячи з газетної інформації, теж
пройшла урочисто, на мітингу, куди
зійшлося майже три тисячі мешканців, у присутності керівників повіту.
Особливий інтерес викликає
зміст постанови селян с. Блистови
Кролевецького повіту (тепер Новгород-Сіверського району). Документ
ухвалений 19 листопада після ознайомлення з текстом ІІІ Універсалу. У
ньому сказано: «Щиро вітати Українську Центральну Раду за оголошення Української Народної Республіки
і підтримувати її всіма силами. Що ж
торкається пропозиції руських большевиків, щоби передати власть на
Україні совітам, то ми, селяни, рішуче протестуєм проти того і заявляємо, що єдиною владою на Україні визнаємо тільки Українську Центральну Раду». У цьому тексті привертає
увагу не тільки чітко означена воля
сільської громади щодо підтримки
УНР, а й та обставина, що більшовики прагнули до контролю на селі.
Очевидно, в багатьох випадках їм це
вдавалося. Там, де вони здобували
перемогу, відкидалася українська
влада. Отже, без перебільшення
можна твердити, що встановлення
української влади на місцях проходило в умовах гострого протистояння тих, хто її підтримував, і більшовиків.
Наведені факти свідчать, що
Українська
Народна
Республіка мала значну підтримку в Чернігівській губернії як з боку громадськості, так і органів місцевого самоврядування. Оцiнюючи мотиви такого вибору, iсторики радянського
часу вiдзначали: «Займаючи до Жовтня великодержавнi шовiнiстичнi

позицiї, завзято їх вiдстоюючи,
думи пiсля перемоги соцiалiстичної
революцiї без особливих вагань виступили на пiдтримку Центральної
Ради i її Генерального Секретарiату,
розглядаючи їх в якостi законної
влади на Українi». Маємо свідчення очевидця: «Наш повіт у своїй північній частині населений переважно білорусами, але досить було почути, що Українська рада дає твер-

тримало свого голову й одноголосно постановило приєднатися до УНР.
У вітальній телеграмі на адресу УЦР зазначалося: «Зібрання має
надію, що Центральна Рада прийме
всі засоби, щоб забезпечить інтереси трудящого люду, встановить лад
на Украйні, заборонить народне богатство, пробудить в українській народности порозуміння сучасного політичного моменту й тим доведе спо-

ня Тимчасового уряду та у зв’язку з
підготовкою виборів до Українських
Установчих Зборів. У III Універсалі
не знайдемо жодних виключень зі
складу Чернігівської губернії. Тоді
ж український Центрвиборчком розіслав телеграми, в яких наказував
місцевим комісіям, що займалися
виборами до Всеросійських Установчих Зборів, готувати нові вибори. Деякі місцеві комісії, в тому числі
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ду владу, як все населення стало
на бік українських властей, бажаючи отримати звідти не лише землю,
волю і хліб, а й порядок, якого давно вже не бачило в очі. Цікаво спостерігати, що багато хто з особисто
відомих нам як запеклі українофоби
тепер чекають якнайскорішого встановлення порядку руками Київської
Ради». Такі сподівання населення
одного з північних повітів губернії —
досить типові для всього регіону.
Мабуть, не варто абсолютизувати цю причину. Зрештою, сама можливість її появи пояснюється значними успіхами української ідеї. Але
дійсно, в листопаді – грудні 1917 р.
принципово новим стало визнання влади УЦР місцевими самоврядуваннями, які в попередній період
демонстрували не те що байдужість,
а й навіть ворожість до українського руху. Скажімо, Новгород-Сіверська міська дума на засіданні 28 –
29 серпня категорично виступила
проти приєднання повіту до України
без «опитування населення». Натомість 14 грудня на своєму першому
засіданні питання про приєднання
до УНР розглядало Новгород-Сіверське повітове земське зібрання. Під
час обговорення з’ясувалось, що вересневу постанову Новгород-Сіверської міської думи, на думку гласних,
громадськість зрозуміла неправильно. Дещо несподівано з’ясувалося,
що остання, за словами представника міської думи Н. Шевердіна, таки
визнає владу УЦР як крайову. Лише
кінцеве вирішення питання про територію автономної України покладає на Всеросійські Установчі Збори. Таким чином, попередню заяву
думи було дезавуйовано. Що ж до
земських гласних, то їх загальний
настрій висловив голова земського
зібрання А. А. Кононенко: «Ми, панове гласні, яких населення прислало
сюди будувати, а не руйнувати, не
можемо піти за народними комісарами. Рада кличе нас своїм універсалом до організованої, творчої народної творчості... Наші шляхи сходяться. Ми лише за Радою можемо
йти (аплодисменти)». Земство під-

кійно Украйну до Українських Установчих Зборів. З свого боку Земське
зібрання в лиці своїх народних виборців буде підтримувати на місцях
всі розпорядження Ради, направлені по цій дорозі. Зібрання тож має
надію, що розпорядження Ради дадуть змогу организовать Всеросійську Федеративну Республіку й теж
дадуть Всеросійським Установчим
Зборам владу і силу зібранні тепер
від них».
Тут доречно наголосити на важливому, на наш погляд, моментi.
Згiдно з Інструкцiєю Тимчасового
уряду Генеральному Секретарiату
влада останнього розповсюджувалася на Чернігівщину лише частково
— виключалися чотири північні повіти, а саме: Стародубський, Мглинський, Суразький та Новозибківський. Тотожний з ними НовгородСіверський повіт автори документа
з незрозумілих міркувань залишили
у складі автономії. Звідси й реакція
міської думи. Отже, резолюції на підтримку УЦР в інших частинах губернії принципового значення не мали.
Вони в будь-якому разі належали до
сфери компетенції Генерального секретаріату УЦР. У такому разі йшлося насамперед про моральну солідарність з останньою. Інша справа — північні повіти. Згiдно з положеннями Інструкції повноваження
Генерального секретарiату «можуть бути розповсюдженi й на iншi
губернiї або на їх частини у випадках, якщо створенi у цих губернiях
на засадах постанови Тимчасового уряду земськi уcтанови висловляться за бажанiсть такого
розповсюдження». Отже, визнання місцевими самоврядуваннями вилучених частин губернiї (безпосередньо або у формi згоди взяти участь у виборах до Українських
Установчих Зборiв) зверхностi УЦР
означало легiтимiзацiю її влади на
цих теренах.
На нашу думку, поворот у ставленні Києва до питання про приєднання північних повітів до України стався відразу після повален-

Новозибківська, спочатку відмовилися проводити вибори до Українських Установчих Зборів, мотивуючи тим, що їхні повіти не належать до
України. У відповідь Центрвиборчком, наскільки це було можливим
у тих умовах, почав тиснути на них
з метою домогтися згоди на проведення виборів, і в результаті, після
деякої затримки, Києву вдалося досягнути бажаного. Прийняття місцевими комісіями позитивного рішення щодо виборів було б неможливим
без згоди на це органів місцевого
самоврядування. Більше того, саме
необхідність прийняття цього рішення змусила земства й думи північних
повітів Чернігівщини поквапитись і
зайняти чітку позицію стосовно належності до УНР.
Як з’ясувалося, найбільш проукраїнським виявився Стародубський повіт. Уже на першому засіданні переобраного на основі нового законодавства Стародубського
земства 24 листопада 1917 р. було
заслухано питання про приєднання до УНР. Доповідь зробив голова
Стародубського українського товариства Ф. Кибальчич. Питання не викликало суперечок серед гласних, і
після невеликого обговорення була
ухвалена резолюція: «...Визнати:
а) Стародубський повіт входить до
складу автономної України; б) що вироблення закону о межах автономії
відноситься до компетенції Всеросійських Установчих Зборів і в) визнати участь у виборах до Українських Установчих Зборів». На жаль,
не вдалося знайти відповідного рішення Стародубської міської думи,
але відомо, що 25 листопада вона
відмовилась обирати делегата на
Велику Білоруську Раду, мотивуючи
це тим, що Стародубський повіт уже
приєднався до України.
В інших повітах справи були
значно складнішими. На початку
листопада відмовилося приєднатися до УНР Мглинське земське зібрання, затягували рішення Новозибківське й Суразьке земства. Показовим є обговорення цього питання в Новозибківській міській думі. 9

листопада на своєму засіданні вона
приєдналася до Всеросійського союзу міст. Водночас думі було запропоновано взяти участь у нараді цієї
організації в Гомелі та у з’їзді Українського союзу міст у Києві. Вирішили
послати гласних на обидва зібрання. 23 листопада на приватній нараді гласних думи оприлюднила свою
позицію міська управа. Вона пропонувала щодо УЦР «...відрізняти,
по-перше вимоги суто формального характеру, які випливають із сутності адміністративного управління,
центром якого для нашого міста служить Чернігів, і друге, визнання за
Центральною Радою [повноваження] вищого органу урядової влади
на Україні, до якої за географічним
положенням належить вся Чернігівська губернія».
Така позиція яскраво свідчить
про розгубленість керівників думи
перед подіями, що розвивалися.
Гласні ніяк не наважувалися зробити рішучий крок. Мабуть, саме тому
управа пропонувала дивну формулу: «Розпорядження, які йдуть від
чернігівського комісара, є для міського громадського управління прийнятними». Управа також пропонувала визнати УЦР вищим органом
урядової влади на Україні як з практичних міркувань (більшовицький
заколот), так і тому, що в УЦР представлені всі народи, які проживають
в Україні. Водночас управа залишала остаточне рішення щодо приєднання відкритим до всенародного
голосування.
Але й через тиждень на засіданні думи 30 листопада питання вирішено не було. Лише 11 грудня дума
нарешті спромоглася поставити
крапку. Міський голова В. Г. Євтушевський, аргументуючи необхідність приєднання до УНР, заявив:
«...Думка управи не суб’єктивна,
а збігається з думкою мешканців
міста Новозибкова». Важко сказати, чи то справді була якась форма опитування, чи то просто голова висловив громадську думку.
Гласний А. Ф. Афанасьєв, який робив доповідь з цього питання, заявив, що автономія України давно
визнана Тимчасовим урядом, що
оголошення республіки в Україні обумовлено політичним моментом, і що УЦР є органічним центром боротьби з анархією. У резолюції, ухваленій на пропозицію російських есерів, відзначалося: «...
Вважаючи, що Новозибківський
повіт історично й адміністративно
пов’язаний з Україною, що побутовими та економічними умовами
свого життя він також до неї тяжіє,
Новозибківська міська дума, обрана загальним, прямим, таємним
і рівним голосуванням, визнаючи
УНР як складову частину Росії, яка
повинна бути демократичною Російською республікою, й Центральну Українську Раду та Генеральний
Секретаріат — Вищими органами
влади на Україні, висловлюється
за те, що місто Новозибків належить до Української республіки.
Разом з тим Новозибківська міська дума вважає, що остаточне закріплення кордонів території Української республіки, а також остаточне включення міста Новозибкова, має належати Всеросійським
Установчим Зборам, у відповідності до результатів плебісциту...».

Продовження. Поч. у № 97 – 106.
Закінчення —
в наступному номері.
Публікація однойменної книги,
виданої в Чернігові 2003 року.

Світ- інфо
№107 20 липня 2017 року

Український гетьман
чи російський вельможа:
270 років тому — 5 травня 1747 року — російська імператриця Єлизавета І видала
указ «Про буття в Україні гетьмана згідно тамтешніх прав та
звичаїв». Указ став до певної
міри несподіванкою, адже від
1734 року гетьманів в Україні
не було, як не було й серйозних передумов для відновлення гетьманства. У 1750 році
гетьманом обрали 22-річного Кирила Розумовського, але
1764 року гетьманський уряд
так само несподівано скасувала Катерина ІІ.
Які таємниці приховує гетьманат Кирила Розумовського?
Про це Радіо «Свобода» розповіли історики Володимир
Сергійчук та Володимир Пришляк.
— Чим була зумовлена поява указу Єлизавети?
Володимир Сергійчук: Це
було дотримання нею слова,
яке вона дала українській козацькій старшині, в першу чергу через прохання її чоловіка — Олексія Розума, або, як
вона вже «ошляхетнила» його
прізвище — Розумовського.
Це слово вона дала кілька років тому, коли приїхала на батьківщину Олексія Розума, де її
зустрічала козацька старшина.
Є щоденник подорожі Єлизавети Україною — від Стародуба
до Києва. Там розписано, хто і
як кожного дня її зустрічав. До
речі, цікава деталь: коли Єлизавету зустрічали в Козельці,
і лакеї відчинили дверцята карети, перше, що вона зробила,
ставши на землю, — стала на
коліна.
— А навіщо імператриці
ставати на коліна й чому саме
в Козельці?!
Володимир
Сергійчук:
Тому що вона стала на коліна перед матір’ю свого чоловіка, перед простою козачкою
Наталкою Дем’янівною Розумихою. Це було закономірно й
свідчило про виховання Єлизавети, адже вона мала повагу до свого чоловіка на такому
рівні.
— Але чи був Олексій Розумовський її чоловіком?
Володимир
Сергійчук:
Їх таємно повінчав Федір
Дуб’янський — духівник царської родини. І ця обвінчана пара щонайменше мала
шлюбне церковне свідоцтво.
Та коли померла Єлизавета,
на трон, після того, як було
задушено Петра ІІІ, прийшла
Катерина ІІ. Вона знала, що
Олексій та Єлизавета були обвінчані. Катерина боялася, що
Розумовський може претендувати на престол, хоч він і допомагав їй прийти до влади.
У цій ситуації вона прислала
гвардійців Орлова, які їй допомогли стати імператрицею,
додому до Розумовського, аби
він підтвердив, чи є в нього
свідоцтво про шлюб. Очевидно, він зрозумів, що йому буде
після того, як документ пока-
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таємниці гетьманату
Кирила Розумовського
же, а тому й сказав, що ніякого документа немає.
Є картина ще з XIX століття,
на якій зображений старий з
обвислими вусами Олексій Розумовський, котрий у напівтемній кімнаті спалює це шлюбне
свідоцтво, а за вікном видно,
як гвардійці Орлова сідають на
коней.
— Тож, повертаючись до
відновлення
гетьманства,
є підстави говорити, що вся
ця комбінація була задумана Олексієм під молодшого
брата?
Володимир Пришляк: Мій
колега дещо переповів із робіт біографа сімейства Розумовських — Васильчикова, який написав декілька томів на основі документальних
свідчень про те, як двоє братів підкорили Санкт-Петербург.
Очевидно, пан Сергійчук має
рацію: без старшого брата не
було б і молодшого. Але тут
йдеться не лише про загравання й певну лібералізацію Російської імперії щодо козацького гетьманату.
Приклад братів Олексія та
Кирила Розумовського — це
приклад того, як з України в
центр імперії забирали найкращі таланти. Олексій мав
чудовий голос, і цей голос
зробив його придворним капельмейстером, що й змусило Єлизавету по вуха закохатися в нього. Безсумнівно, що
саме вони лобіювали вояж
Єлизавети Петрівни до святих київських місць, а паралельно до батьківщини Олексія Розума.
— І все-таки Олексій Розумовський одразу планував під
свого брата гетьманство відновлювати?
Володимир Пришляк: Безсумнівно, що Кирило Розумовський був персоною, яка мала
відродити гетьманат. Але, я
думаю, це була мета не лише
Олексія, а й козацької старшини, яка у вигідний момент подала Єлизаветі петицію, й 1750
року ми бачимо нового гетьмана у Глухові. Починається золота осінь козацького гетьманату
— гетьманування до 1764 року
Кирила Розумовського.
Володимир Сергійчук: Я
можу додати, що над проханням козацької старшини, яке
подали Єлизаветі, як на мене,
розмірковували в родинному
колі Єлизавета й Олексій. Можна ж було саме Олексія призначити гетьманом, але, очевидно, що Єлизавета не погодилася б відпустити від себе
чоловіка. Бо чому 1744 року
вони приїжджають до України,
а указ з’являється тільки через
три роки? А річ у тому, що тоді
ж Кирила забрали до СанктПетербурга і відправили вчитися. Вирішили, що це має бути
підготовлена людина. Він навчався в Європі, а коли повернувся, тоді з’явився указ.
Та все ж Кирила не поспі-

шали відправляти в Україну:
насамперед його призначили
президентом Російської академії наук — молодого хлопця,
який тільки завершив навчання в Європі. До речі, на цій посаді Кирило Розумовський був
50 років, саме він представив
світу Ломоносова.
— Він із Петербурга гетьманував чи бував якось наїздами?
Володимир
Сергійчук:
Обирали Кирила Розумовського в тодішній гетьманській столиці Глухові заочно — він у той
час був у Петербурзі. Приїхав
вже як гетьман до Глухова аж
через рік — 1751 року.
Розумовський довго не перебував в Україні — кілька місяців — і назад повертався.
Родина ж у нього була в Петербурзі. Після повернення з-за
кордону його одружили на Катерині Наришкіній, яка дуже
швидко народила йому дітей.
Перебуваючи в Петербурзі,
Розумовський постійно намагався щось вибити для України
— скасувати щось шкідливе,
щось реформувати, оскільки
він мав постійний вихід на першу особу держави. Тож, поки
Кирило Розумовський був у Петербурзі, козацька старшина
відправляла до нього гінців, які
надсилали листи з проханнями
вирішити ту чи іншу проблему.
Володимир Пришляк: Мені
завжди спадає на думку питання: Розумовський був більше
українським гетьманом чи російським графом? Бо в 1750
– 1764 роках він лише чотири рази був у Глухові, найбільше пробувши там 3 – 4 місяці.
А так усе своє свідоме життя як
гетьман він перебував у російській столиці.
— То козацький гетьман
чи російський граф?
Володимир Пришляк: Це
риторичне запитання. Бо, скажімо, ліквідовуючи митниці
1754 року між Україною та Російською імперією, він був більше російським вельможею.
Та коли він, услід за Данилом Апостолом, захотів відновити мазепинський Батурин і
створити там університет, то,
безсумнівно, став більше українським гетьманом.
— Відомо, що Кирило Розумовський відігравав дуже
активну роль у внутрішніх імперських розкладах. Зокрема, коли Катерина ІІ скинула свого чоловіка Петра ІІІ з
престолу й посіла його сама,
Розумовський у цьому відігравав активну роль: і як військовий — а він був шефом Ізмайлівського полку, і як президент Академії наук — відповідні прокламації надрукував.
Володимир
Сергійчук:
Треба сказати, що на час того
перевороту, коли Катерина ІІ
брала владу, він фактично командував петербурзьким гарнізоном. І якби не його слово, Катерина могла б і не по-

сісти престолу. Кирило Розумовський відіграв таку роль,
очевидно, сподіваючись на
те, що Катерина за це віддячить. Та він прорахувався, бо
добре не знав Катерини ІІ. Це
дуже швидко виявилося — після того, як він зібрав у Глухові
отой великий з’їзд козацької
старшини у вересні 1763 року.
Цей з’їзд звернувся до українського народу й цариці щодо
реформи, права на наслідування гетьманського уряду. До
речі, це було повернення до
ідеї Богдана Хмельницького.
Володимир Сергійчук: Зрозуміло, він був гетьманом, і спадкова лінія мала йти саме за ним.
Думаю, це найбільше налякало
Катерину ІІ, і вона, розібравшись
із цією петицією, вирішила інакше: на початку 1764 року зажадала від Розумовського, аби він
склав булаву.
Гетьман не відповів і зник
з її очей, намагався бути подалі від Катерини, сподіваючись,
що вона забуде й ця справа
якось минеться. Але Катерина
все розуміла, тому викликала
Розумовського до себе і в різкій формі зажадала скласти булаву, обіцяючи йому 150 тисяч
рублів річної пенсії і залишити
за ним посаду президента Академії наук.
Врахуйте, що Кирило Розумовський мав 11 дітей. Знаючи
і бачачи методи, якими Катерина ІІ, йдучи до влади не гребує,
він міг потурбуватися про безпеку своєї родини. Тож він і погодився.
— І не став боротися за
гетьманат, який уже бачив
своїм фамільним спадком.
Володимир Пришляк: Тут
я більше схиляюся до того, що
він усе-таки більше був російським імперським вельможею.
Коли в листопаді 1764 року Катерина ІІ змусила його скласти
свої повноваження, він не виказав якогось помітного спротиву. Кирило ж був членом Державної ради. Лише наприкінці
свого життя останні 9 років він
провів у Батурині, де й помер,
де був похований.
Катерина ІІ мала в голові освічений абсолютизм, хотіла створити централізовану
й добре керовану державу, де
не було місця для козацького
гетьманату з козацькими полками. Незважаючи на те, що
брати Розумовські доклалися
до перевороту, який привів Катерину ІІ до влади, вона знехтувала тією допомогою і ліквідувала козацький гетьманат декількома указами.
Володимир Сергійчук: Як
на мене, Катерина ІІ могла погодитися на жупани й прапори,
але не на самостійність України. Якщо втілити в життя документи, які ухвалювала Глухівська рада, то там було багато
рис української самостійності.
Вів бесіду Дмитро Шурхало.
Радіо «Свобода»,
05.05.2017 р.
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Археологи знайшли
унікальну давньоруську піч

На території Валу — стародавнього Дитинця — в
Чернігові археологи знайшли унікальну давньоруську
піч для випалювання вапна.
Керівник археологічної експедиції, доцент Чернігівського національного педуніверситету ім. Т. Шевченка, кандидат історичних наук Олена Черненко:
«Подібна виробнича споруда в Чернігові виявлена

вперше. Для Давньої Русі в цілому відомо всього декілька таких споруд».
Піч свого часу була триметровою шахтою, в якій
вироблялося вапно для будівництва.
Ще одна цікава знахідка нинішніх розкопок —
глинобитна піч, що використовувалася господарями
досить довго й ремонтувалася не менше 8 разів.
Знайшли археологи й частину записки (графіті) з
минулого на стінці амфори. Уламки амфор та імпортного посуду — сліди колишніх розкошів.
Розкопки на території Валу проходять за сприяння Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній». Замовник досліджень
— обласний історичний музей імені В. Тарновського.
У роботах беруть участь наукові співробітники заповідника та студенти педуніверситету.

Дерев’яне рало
наших предків

3,5-тисячолітнє дерев’яне рало знайшли на торфовищах Городнянського району. Дата визначена з
допомогою вуглецевого аналізу.

Рало — хліборобське знаряддя, схоже на плуг.
Основна функція — розпушування ґрунту. Знаряддя
мало дерев’яну основу й металевий наконечник —
ральник, а також дишло, в яке впрягалася худоба. Історично рало прийшло на зміну ручній мотиці. З часом було витіснено колісним плугом.

Столітній фонтан біля
Єлецького монастиря

Це старий фонтан біля
Єлецького монастиря в
Чернігові. Фото 1920-х років, коли фонтан бачив голодних дітей Чернігова, і сучасна фотографія. Фонтан
зберігся. Принаймні чаша.
Фото оприлюднив Ігор
Ігнатенко.
SVOBODA.FM

Ніжинській центральній
міській бібліотеці
імені М. Гоголя — 120 років

Одна з найстаріших бібліотек Чернігівщини має
багату історію, тому було про що розповісти гостям,
які завітали на ювілей.
За ініціативою Ніжинських повітових земських зборів 24 травня 1897 року було відкрито безкоштовну народну бібліотеку-читальню для міського й сільського населення, яка займала дві кімнати при земській управі.
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Кладьківка, 1917 – 1924 роки
Бурхливі революційні події 1917
року зачепили і Кладьківку (нині Куликівський район). На той час вона
входила до Борзнянського повіту.
Радянську владу тут проголосили наприкінці 1917 року. Дізнавшись про
перемогу більшовиків, майже всі
мешканці села зібралися на мітинг.
Кожний хотів висловити свою думку. Особливо залишилася згадка про
виступ колишнього власника лісопильного заводу М.І. Батюти. Він говорив про те, що треба не поспішати. Владу можна взяти у свої руки в
будь-який час. Але його виступ перервав робітник цього заводу Остап
Красієнко. «Годі нам терпіти, годі
стогнати, панам догоджати», — закінчив він виступ.
Присутні на мітингу робітники організували роздачу червоних жетонів (значків на пам’ять про Жовтневу
революцію).
За розподіл землі взявся бідняк
М.А. Онанко, в якого було дві дочки
й три сини. Пізніше вони активно виступили проти армій Денікіна та Петлюри. За це 1919 року денікінці стратили М.А. Онанка, а трьох його синів
спалили.
Навесні 1917 році була найбільша повінь на Десні у ХХ столітті, за
словами старожилів. Наша сім’я
жила на хуторі Пристань біля річки.
Запам’яталося, як у хаті було багато води і я бігав по помостах. Цікаво
було пробратися до вікна й подивитися, що на вулиці робиться. Але нічого
не було видно, лише верхівки хліва,
паркана і стовбури дерев. Уночі часто будили шум і тріск. Це хвилі водної
стихії вдаряли в стіни хати. Стукотів і
човен об лутки сінешніх дверей, немовби хотів звільнитися від ланцюга, що тримав його. Мати заспокоювала мене, вкривала якимсь рядном. І ми з дворічним братиком Миколою знову засинали під страшну
мелодію бурі. Пізніше я дізнався, що

хата наша була прив’язана багатьма
дротами до стовбурів верб, що росли
поряд. І тільки тому не понесло її за
течією, не збили її страшні нічні бурі.
Пам’ятаю також погріб за хатою,
в якому ми сиділи. Це було десь у
1919 році. Ми чули вибухи і дзижчання куль. Мати й батько в погріб приходили лише на ніч. А ми сиділи цілими днями й нічого не бачили. Наша
хата стояла між позиціями «червоних» і денікінців. Окопи «червоних»
були понад кручею на правому березі Десни. Там стояв Таращанський
полк. Відстань від хати до окопів була
не більше 500 метрів. Усі артилерійські снаряди летіли через хутір, через наші голови. Одного разу до погреба прийшла мати. Вона була дуже
стурбована й показувала шматок перебитого вилошника для печі. Коли
вона розтопила піч і хотіла поставити горщик, куля влучила у вилошник
і перебила його навпіл. Горщик упав
на підлогу, а мати прилізла на колінах у погріб.
Часто йшли розвідники з обох
сторін. Був випадок, коли через Десну перемовлялися два брати, що воювали в протилежних арміях. У цей
період денікінські розвідники зару-

бали шаблями Коворотного Якима,
коли той тікав з хати. Його сини були
в окопах Червоної армії.
Під час боїв Кладьківка декілька разів переходила з рук у руки. На
хуторі жили євреї, які мали крамниці. Усі їхні будинки були спалені, коли
відступали денікінці. Майно розграбували, а самі євреї втекли. Лісопильний завод Вольфина спалили.
Ще довго стояв великий, з двома
трубами всередині, котел з парового двигуна.
У 1924 році згоріла в селі церква. Усередині церкви згорів староста. Пізніше ходили чутки, що церкву спочатку пограбували, забрали
всі золоті речі. Щоб заховати сліди
злочину, бандити зачинили сторожа
всередині й запалили. Цією справою
ніхто не займався. Убивства в ті часи
були звичним явищем. Голову сільради Оврама Логвина вночі оточили вдома. Вибили вікно, накидали в
хату горючих ганчірок, а його застрелили. Трохи раніше на хуторі Пристань також убили Оксентія Богдана.
Серед вулиці знайшли вбитим Петра
Кошеля. Настя Коворотна вбила свого чоловіка. Десь на початку 1920-х
років замучили й пограбували сім’ю

колишніх дворян — стариків Савицьких. Серед населення було якесь велике збудження. Населення тоді проживало більше трьох тисяч, було багато молоді.
У 1920-х роках село оточували,
неначе крилаті стражі, вітряні млини. Їх було до півдюжини. Був і паровий млин на хуторі Пристань.
Цікаві відомості про те, як працювала школа у перші післяреволюційні роки. Заняття починалися 26
жовтня, викладали Закон Божий.
Дуже запам’яталися мені ярмарки, які відбувалися по селах. У Кладьківці ярмарок проходив 12 липня, на
свято Петра і Павла. Три дні тривала
купівля-продаж усього, що потрібно
для селянина. Адже в Кладьківці був
пором через Десну і проходили шляхи Березна – Ніжин, Мена – Ніжин.
На ярмарок приїздили з товаром з
Ніжина, Чернігова, Гомеля. Від села
до озера Вільшин, від Божого хутора
і до Загаліївки весь луг заповнювався підводами, худобою, балаганами.
Над озером Вільшин безупинно крутилася карусель. Грала музика. Серед відвідувачів ярмарку були люди
різних національностей: українці, цигани, євреї, вірмени з Ніжина.
Продавали і міняли коней, корів,
телят, зерно, птахів, овець, свиней,
плуги, борони, коси, серпи, упряж.
Мій дядько Лука одного разу продав
пару волів за двісті пудів зерна. Тут
носили різні особисті речі, одяг. Аби
тільки гроші, все було недороге.
Я, звичайно, просив грошей у
батьків на гостинці. А також заробляв гроші на перевозі човном людей через Десну. Найбільше мене цікавила карусель, а також лотерея, в
якій вигравали всілякі дрібниці.
(Зі спогадів жителя Кладьківки
Куликівського району Овдієнка
Івана Івановича, 1914 р.н.)
Записав Анатолій Чумаченко
(село Кладьківка)

Григорій Гайовий з Менщини —
жертва комуністичних репресій

Григорій
Титович
Гайовий
—
шістдесятник,
політв'язень, поет, гуморист
— народився 4 лютого 1937
року в с. Степанівка Менського району.
1955 року закінчив середню школу в м. Макіївка,
вступив на факультет журналістики Київського державного університету ім.
Т. Шевченка. 1957 року під
час журналістської практики
в редакції міської газети «Макеевский рабочий» «не виконав доручення» (відмовився
писати про т. зв. «антипартизанську групу», назвавши все
партизанське керівництво
однією бандою), критично висловлювався про Маркса,
Бєлінського й сучасних ідеологів. За це його виключили
з університету. Попрацювавши майже рік у багатотиражці Львівсько-Волинського ву-

гільного басейну, відновився
в університеті, по закінченні якого був направлений до
Луганської області в газету
«Молода гвардія». За доносами сексота, який прочитав
щоденникові записи Гайового, дорожні нотатки й анекдоти про Хрущова, записані
після мандрів по Україні та
Росії, його заарештували й
звинуватили в «антирадянській діяльності». 20 червня
1962 року Луганський обласний суд засудив його за
ст. ст. 62 ч. 1 і 64 КК УРСР до
5 років ув’язнення в таборах
судового режиму. Карався
5 років у таборі № 7 (Сосновка, Мордовія), потім на ст.
Потьма в таборі № 11 «Дубровлагу», Мордовія. Працював на різних роботах у
табірному деревообробному комбінаті. Познайомився
з повстанцями М. Сорокою,
Д. Шумуком, політв’язнями
Л. Лук’яненком, Ю. Литвином, О. Тихим, братами Горинями та ін. На клаптиках
паперу продовжував писати, зокрема вивіз звідти повість «Зірвані квіти» й сатиричні вірші з циклу «Мордовські мотиви».

Звільнившись,
майже
20 років не мав можливості
працювати за фахом журналіста, а на робітничу посаду
не приймали, мотивуючи тим,
що мав вищу освіту. Висіла
загроза виселення з Києва
за звинуваченням у «дармоїдстві». Працював сезонним
різноробочим, вантажником,
кочегаром.
У часи «гласності» й «перебудови» почав публікувати в
неформальній, а згодом і в іншій пресі вірші, публіцистичні
статті. Працюючи в журналі
«Пам’ятки України», редагував книжку Л. Лук’яненка «Вірую в Бога і в Україну», написав до неї передмову. Редагував його книжку «На землі
Кленового Листка» (видана
1998 і 2002).
Був членом проводу Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих. Від 1999 р. — член Національної спілки письменників України.
У 2000 – 2004 рр. — заступник голови Київської організації НСПУ, нині очолює
творче об’єднання сатириків
і гумористів цієї організації.
Олександр ЯСЕНЧУК

Григорій ГАЙОВИЙ
Балади, думи й інвективи

Із циклу
«Мордовські мотиви»

За дротами — туман

Я недоленьку — мачуху злу
Проклинатиму сам.
За дротами й парканами
— луг
І туман, і роса…
За дротами й туманами
— ліс
І дорога, й ріка,
А навколо, мов гадь,
обвились
І дроти, і паркан.
Я недолю — підступну
змію —
Прокляну й задушу.
За дротами й туманом,
в гаю,
Де березовий шум,
За дротами, де щебіт
пташок,
Де медунка цвіте,
Може б, щастя своє я
знайшов —
Непідкупне й просте…
Та недоля — підступна
і зла —
Напускає ману.
Он туманом вона поповзла
В широчінь росяну.
Виїсть очі туман та роса,
Поки світ та зоря.

За дротами й парканами
— сад.
То примара моя.

Бутафорія

Дув суховій в трубу —
Тріскалась мідь труби.
Хтось наказав рабу:
«Роботів нароби!»
Гув по долині гук.
Ліс відбивав луну.
Я проклинав нудьгу —
Долю я прокляну.
Плачу Десною сліз
В сірій імлі століть:
Дулю б я вам підніс —
Нюхайте і соліть!..

Регіт сліз

Не на зрілість екзамен,
А прокляття від Бога:
Реготати сльозами,
Вилить піснею стогін…
По тернистому полю
Я пройшов у покуті
Від пекучого болю
До жорстокої люті.
Та цього малувато —
Щоб добитися зрушень,
Треба в душі плювати
І топтатись по душах…
Хоч шляхи наші різні,
Та однакове лихо:
Простогнав свою пісню —
І заплакав од сміху…

Микола Тимошик
видав двотомник
про своє
село Данина

Микола
Степанович
Тимошик народився 1956
року в селі Данина Ніжинського району. Доктор філологічних наук, професор,
академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри Інституту журналістики (2002 – 2010 рр.)
Київського національного
університету ім. Т. Шевченка. Голова Фундації імені
митрополита Іларіона (Огієнка). Директор наукововидавничого центру «Наша
культура й наука».
Закінчивши
факультет журналістики Київського університету, вісім років працював журналістом
у редакції обласної газети
«Радянська Буковина» (Чернівці). Далі перейшов на роботу до Києва, зокрема працював у видавництвах. Стажувався в університетах
Канади, Німеччини, Швеції,
Іспанії.
Першим з українських
учених ретельно опрацював
наявні в Україні, а також у
Швейцарії архівні матеріали про життя й діяльність
Івана Огієнка, впорядкував
і вперше видав в Україні
його головні твори, а також
своє докторське дослідження «Голгофа Івана Огієнка».
Виступав з лекціями в
навчальних і наукових закладах Бельгії, Великої Британії, Іспанії, Ізраїлю, Канади, Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Сербії, Франції,
Швейцарії, Швеції.

І ось нова солідна праця
вченого. Микола Тимошик
видав двотомник, присвячений історії свого рідного
села Данина й навколишніх населених пунктів. Назва двотомника — «Село»,
перший том — «Зійти з
безпам’ятства», другий —
«Трудний шлях відмосковлення». Дослідження написане на матеріалах архівів,
у яких наполегливо працює
автор.
Ще під час підготовки
видання кілька його глав
було надруковано в нашій
газеті «Світ-інфо».

Світ- інфо
№107 20 липня 2017 року
Літературні
бувальщини

Чи присвячувати
книжки?

Наполеон умовляв Ґете
присвятити який-небудь твір
цареві Олександру.
— Сір,— відповів Ґете,—
це не в моїй звичці. Я нікому
не присвячую своїх книжок,
аби потім не жалкувати.
На це Наполеон заперечив:
— Великі письменники
часів Людовіка XIV думали
інакше.
— Справді,— погодився
Ґете,— але Ви, Ваша величносте, не будете заперечувати, що їм з цього приводу
неодноразово доводилося
жалкувати.

Світлини
з архіву

Володимира
Сапона
Станіслав Сеньков,
Олексій Довгий, Іван
Дудко, Дмитро Іванов,
Кузьма Журба.
Кінець
1970-их
років.

Вілкі Коллінз:

Важкий жанр

Двотомник пісень П’єраЖана Беранже надрукували
десятитисячним тиражем 25
жовтня 1821 року, й він одразу розійшовся. Влада не
встигла конфіскувати збірник. Коли через чотири дні
поліцейські стали обшукувати склади й книгарні, то знайшли тільки чотири примірники засудженої книжки.
За пісні, що розійшлися
в народі, Палац правосуддя
в Парижі у грудні 1821 року
виніс пісняреві вирок — три
місяці ув’язнення.
У в’язниці його відвідав
поет і драматург В’єнне.
— Ви тут, напевне, встигли вже написати новий том?
— запитав він Беранже.
— Веселі пісні пишуться не так швидко, як трагедії. Це дуже важкий жанр, —
відповів той.

Надто старий

— Король хоче бачити
Вас у палаці, щоб подякувати за все, що Ви зробили для
нього і Франції, — урочисто
повідомив пісняреві Беранже один аристократ.
— Скажіть королю, що
я застарий, аби заводити
нові знайомства, — відповів поет.

Різні погляди

Якось у паризькій газеті поет-республіканець Беранже дав таке оголошення:
«Втік папуга. Уміє говорити:
«Хай живе король!» та «Геть
республіку!» Тих, хто знайде,
попереджаю, що не поділяю
його політичних поглядів».

Спостерігач

Якось у диліжансі після півторагодинної розмови випадковий супутник запитав Стендаля, чим той займається. Письменник відповів:
— Спостерігаю людські
характери.
Подорожній з острахом
відсунувся і натягнув капелюха на очі, вирішивши,
що перед ним звичайний
сищик.

Дрібниці

— Чи важко вивчити
французьку мову? — запитала Гейне світська дама.
— Та ні, — відповів той.
— Просто замість німецьких
слів треба вимовляти французькі.
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«Жінка в білому»
в сяйві «Місячного каменя»

«У світі нема нічого досконалого,
але роман «Місячний камінь» — сама
досконалість». Це слова одного з письменників про твір свого колеги по перу,
хоч, як відомо, письменники не надто
охочі на компліменти колегам. Але дійсно знаменитий роман Вілкі Коллінза
багато хто вважає найкращим романом детективної літератури й таким,
що став «засновником» цього жанру.
Хоча засновником жанру, в сучасному
розумінні, вважається старший колега
Коллінза — американець Едгар По, котрий, утім, творив у жанрі оповідання.
Та й роман «Місячний камінь» — це значно більше, ширше, ніж детектив. Це
радше соціально-психологічний твір,
панорама Англії ХІХ століття.
Свого часу я визначав «рейтинг»
прочитаних мною книг. І на першому
місці, кращою книгою ще зі школи вважав роман Жуля Верна «Діти капітана
Ґранта». Мені й зараз інколи хочеться

перечитати цей захопливий твір і, можливо, знову вважати його найкращим
для себе. Але вже не один рік і десятиліття на першій позиції в мене саме
«Місячний камінь». Почитав його двічі — уважно, без поспіху. Нині це одна
з тих доволі численних у мене книг, які
інколи хочеться розгорнути (і розгортаєш) на будь-якій сторінці й поринути
в цю книгу. Серед таких — твори Маркеса, Цвейга, Буніна, Гоголя, Екзюпері, О. Генрі. Щодо «Місячного каменя»,
то річ не лише в карколомному сюжеті, коли ніхто не може зрозуміти, хто ж
украв знаменитий Місячний камінь,
коштовний древній індійський алмаз, і
цього не знає навіть той, хто украв (!),
річ не тільки в умілому поєднанні західних — європейських, англійських реалій зі східними — філософією, віруваннями, містикою Індії. Просто зачаровує
сама атмосфера оповіді, яка, до того ж,
ведеться від імені різних персонажів.
А ще — блискучі психологічні портрети
героїв твору, житейська мудрість, чисто
англійський гумор.
Цікаво, що сам письменник вважав своїм кращим твором інший роман
— «Жінка в білому». Так буває в літературі — різна оцінка в автора й читачів.
А тепер — про письменника. Вільям Вілкі Коллінз (8.01.1824 –
23.09.1889), який народився і помер у

Лондоні, — автор 27 романів, 15 п’єс і
більш ніж півсотні оповідань.
Народився в сім’ї відомого художника Вільяма Коллінза. Отримав домашню освіту, потім вступив до приватної школи. Подорожував з родиною по
Італії, Франції, вивчаючи французьку й
італійську мови.
У 17 років закінчив школу і за наполяганням батька влаштувався у фірму, що торгувала чаєм. Працював там
п’ять років, потім вступив на службу до
суду, вивчав юриспруденцію, ставши
1851 року членом корпорації адвокатів. Це згодом дуже згодилося при написанні романів, де часто фігурують
складні правові перипетії.
Перший роман Коллінза «Іолани,
або Таїті, як це було» написаний 1843
року. Твір був знехтуваний видавцем
1845 року й уперше опублікований аж
через півтора століття — 1999 року. А
першим був виданий роман «Антоніна»
(1850 р.)
У 1851 році Коллінз познайомився
з Чарльзом Діккенсом, з яким подружився на все життя. Кілька творів Коллінза вперше опублікували в журналах Діккенса «Повний рік» і «Домашнє
читання». Вони разом написали кілька
п’єс і романів.
Молодший брат письменника
Чарльз Коллінз, зять Чарльза Ді-

ккенса, був ілюстратором ряду творів брата.
Свої кращі твори Коллінз опублікував у 1860-ті роки, здобув світову популярність.
Детективний сюжет відіграє важливу роль і в романі «Жінка в білому»
(1860), до речі, написаному раніше й
більшому за обсягом, ніж «Місячний камінь» (1868 р.). Але це також насичений
соціально-психологічний роман про зіткнення благородства й підступності,
чистих ідеалів і жорстоких реалій.
Пізні твори Коллінза нерідко мають критичну спрямованість. Так, роман «Чоловік і дружина» (1870) спрямований проти недосконалості шлюбного
права; «Закон і жінка» (1875) — проти
ухваленого в Шотландії вердикту «вина
не доведена»; «Душа й наука» (1883) —
проти сліпого обожнювання науки, що
інколи призводить до негативних реалій; героїнями романів «Нова Магдалина» (1873) і «Опале листя» (1879) стали
«пропащі» жінки.
Романи Коллінза дуже кінематографічні, тому не раз їх екранізували.
Варто згадати фільми «Місячний камінь» (Великобританія, 1997 р.), три
екранізації роману «Жінка в білому»
(СРСР, 1981 р.; Великобританія, 1982
і 1997 рр.)
Петро АНТОНЕНКО

Цитати, афоризми з творів Вілкі Коллінза
Говорить сам автор і його персонажі,
переважно з романів «Місячний камінь» та
«Жінка в білому».
Коли справи дійдуть до найгіршого, вони почнуть
змінюватися на краще.
У природи стільки справ у цьому світі, їй доводиться створювати стільки різноманітних речей, що,
можливо, часом вона й сама не в силах розібратися
в усій цій плутанині.

джує своїх добрих намірів і не відступає від прийнятого рішення?
У мене непорушне правило — ніколи не робити
непотрібних секретів і не викликати непотрібних підозр, якщо їм можна запобігти деякою дозою своєчасної прямоти.
Мене легко вмовити, коли мені ніколи сперечатися.
Нічого не підписуй, перш ніж не прочитаєш.

Якими б не були непохитними принципи жінки,
вона не завжди може встояти перед банальною цікавістю.

Просто дивно, як легко суспільство приховує гірші зі своїх погрішностей за допомогою тріскучих гучних фраз.

Найвищі гори зникнуть у мороці часів, найменший рух чистої людської душі — безсмертний.

У більшості чоловіків характер найяскравіше виявляється в домашній обстановці.

Декотрі з нас мчать крізь життя, інші прогулюються по ньому.
Жінки невисокої думки про собі подібних, тільки
не всі зізнаються в цьому так відверто.
У нашому середовищі багато різновидів хитрих
юристів, але найважче, як я вважаю, — мати справу
з тими з них, хто водить нас за ніс під личиною незмінного добросердя.
На всіх шляхах нашого незрозумілого світу звичайне і незвичайне йде поруч. Будь-які катастрофи
завжди супроводжуються найбуденнішими, часом
смішнішими подробицями.

Страждання безсловесних істот — безперечно,
одне з найсумніших видовищ на світі.
Який безцінний скарб — чиста і правдива жінка.
Я старий — і в мене практична точка зору. Ви молоді — й у вас романтична точка зору. Не сперечатимемося про наші погляди.
Жінки часто діють під впливом імпульсу, який
вони самі не можуть пояснити.
Усяка людська рішучість має свої межі.
У тому й полягає краса юриспруденції, що вона
може оспорювати будь-яку заяву будь-якої людини.

Як сильно вона чіплялася за минуле, — це було
поганою ознакою для майбутнього.

Одне з рідкісних і дорогоцінних досягнень людського розуму — вміння впорядковувати свої думки.

Але де та бездоганна людина, яка ніколи не зра-

Хто на першому місці в серці жінки? При всьому

моєму досвіді я ніколи не зустрічав чоловіка, який був
би номером першим. Зустрічав номер другий, іноді
номер третій, четвертий, п’ятий — часто. Але номер
перший — ніколи! Він існує, звичайно, але я його не
зустрічав!
Усяка жінка, що вміє тримати себе в руках, завжди може впоратися з чоловіком, який у гніві не
пам’ятає себе.
Коли розсудлива жінка ухиляється від прямої
відповіді на поставлене їй запитання, в дев’яноста
дев’яти випадках зі ста це означає, що вона щось
приховує.
Жодна розсудлива людина не вступатиме непідготовленою у словесну суперечку з жінкою.
Жінки можуть встояти перед коханням чоловіка,
перед його славою, перед його красивою зовнішністю, перед його багатством, але вони не в силах встояти перед його красномовством, якщо тільки воно
звернене до них.
Хто ми, як не маріонетки в пантомімі лялькового театру? О, всесильна Доле, смикай дбайливо наші
мотузочки! Будь милосердною до нас, поки ми танцюємо на нашій маленькій сцені!
Наші слова — велетні, коли вони на шкоду нам, і
карлики, коли ми чекаємо від них користі.
Він намагається залякати вас — точна ознака,
що він сам боїться.
Коли чоловіки говорять нам грубощі, вони не знають, як надовго ми це запам’ятовуємо і як нам від
цього боляче.
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Несподівані
думки

Усі зайняті завтрашнім днем. Люди не живуть,
а збираються жити. Сенека
(молодший).
Життя — це те, що
люди найбільше прагнуть
зберегти і найменше бережуть. Жан де Лабрюйєр.
Життя — це те, що відбувається, коли ти маєш зовсім інші плани. Дж. Леннон.
Життя на десять відсотків складається з того,
що ви в ньому робите, а
на дев’яносто — з того,
як ви його сприймаєте.
У. С. Моем.
Якщо вам здається,
що треба щось змінити в
цьому житті, то вам це не
здається. Рінат Валіуллін.

Було колись...

Вольтер (1694 – 1778)
Переляканий слуга прибіг до Вольтера й доповів
йому, що змія обвилася навколо ціпка, залишеного в передпокої, і він вбачає в цьому
якесь віщування й диво.
«Я не визнаю див, —
відповів філософ. — От
якби мій ціпок обвився навколо змії, тоді, напевне,
довелося б у них повірити».
***
Вольтера
запитали,
чому він не напише біографію свого короля.
«Ні за яких обставин,—
пояснив філософ. — Це
найпевніший засіб втратити королівську пенсію».
***
П.-Ж. Беранже
(1780 – 1857)
Цензору, який не давав
дозволу друкувати пісні Беранже, поет сказав:
— Тоді я надрукую їх у
Голландії під назвою «Пісні, не пропущені моїм цензором».
Тут цензор не витримав:
— Розраховую на один
примірник!

Куточок
гумору

— Учора зустрічався зі
своїми однокурсниками...
— Справді? І як їм живеться?
— Одні одружені, а решті живеться добре...
☺ ☺ ☺
— Люба, я читав, що
жінки й чоловіки мають однакові права.
— Не базікай, ти не в
парламенті. Прасуй білизну далі!
☺ ☺ ☺
— Ми з чоловіком проводимо відпустки разом. А
ви?
— Торік проводили
окремо.
— Чоловікові сподобалося?
— Не знаю. Він ще не
повернувся.
☺ ☺ ☺
— Соломоне, скільки
буде сім помножити на вісім?
— А ми продаємо чи купуємо?

Світ- інфо

інфо
Світ домашнього читання №107Світ20 липня 2017 року
Золотий фонд української естради
Літній відпочинок:
бережіть себе і природу
Андрій Малишко
Андрій Самійлович Малишко (14.11.1912 – 17.02.1970),
видатний український поет-пісняр, народився в Обухові Київської області в багатодітній
сім’ї сільського шевця. Потяг до
творчості у хлопця прокинувся
дуже рано. Мати його, Ївга, чудово співала, і її пісні лягли в
душу синові назавжди.
Андрій вступив на літературний факультет Київського інституту народної освіти,
де потрапив під опіку Максима Рильського, який викладав
і вів літературну студію. У 1930
р. юнак надрукував перші вірші
в журналах. Закінчивши у 1932
р. інститут, викладав літературу
в місті Овручі на Житомирщині.
З 1934 р. по 1935 р. служив в
армії, потім працював у Харкові як журналіст. Протягом 1935
– 1940 pр. поет видав вісім збірок. У той період написав кілька поем з української історії.
У 1941 – 1944 pр. Андрій
Малишко служив військовим
кореспондентом у газетах, де
виступав і як поет, публіцист.

За той час видав ще кілька збірок поезій. З 1944 р. по 1947
р. Малишко працював відповідальним редактором журналу «Дніпро».
Як відгомін війни вийшли
збірки «Ярославна» та «Чотири літа» (1946 р.), а далі — нові
книги.
Новий етап у творчості поета почався від середини 1950-их
pоків. У виданих збірках, крім
інших поезій, містилися тексти
згодом відомих пісень. На вірші Малишка писали пісні відомі композитори. Особливо
плідною була співпраця Андрія
Малишка з Платоном Майбородою, з яким вони створили
понад 30 пісень, серед яких
— знаменита на весь світ «Пісня про рушник», а також «Київський вальс», «Ми підем, де
трави похилі…», «Ти – моя вірна любов», «Стежина», «Вчителько моя», «Білі каштани». З
поетом співпрацювали також
композитори Л. Ревуцький, П.
Козицький, М. Вериківський, А.
Штогаренко, С. Козак, О. Білаш.

Моя стежина

Де ти, моя стежино?
Між круглих соняхів із літа
Мій ревний біль, мій ревний
біль
І ревний жаль.

Музика: Платон Майборода
Вірші: Андрій Малишко
Чому, сказати, сам не знаю,
Живе у серці стільки літ
Ота стежина в нашім краї,
Одним одна біля воріт.
Ота стежина в нашім краї
Одним одна, одним одна біля
воріт.
Де ти, моя стежино,
Де ти, моя стежино?
Ота стежина в нашім краї
Одним одна, одним одна
Біля воріт.
Дощами мита, перемита,
Снігами знесена у даль,
Між круглих соняхів із літа,
Мій ревний біль і ревний
жаль.
Між круглих соняхів із літа,
Мій ревний біль, мій ревний
біль
І ревний жаль.
Де ти, моя стежино,

Моя надієчко, я знаю,
Мій крик життя на цілий світ,
Ота стежина в ріднім краї
Одним одна біля воріт.
Ота стежина в ріднім краї
Одним одна, одним одна біля
воріт.
Де ти, моя стежино,
Де ти, моя стежино?
Ота стежина в ріднім краї
Одним одна, одним одна
Біля воріт.

Цвіте терен

Українська народна пісня
Цвіте терен, цвіте терен,
А цвіт опадає.
Хто в любові не знається,
Той горя не знає.

Протягом 1961 – 1970 рp.
вийшли нові книги поезій. За
збірку «Далекі орбіти» 1964 р.
поет отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка.
Андрій Малишко також є
автором значної кількості публіцистичних і літературнокритичних творів. Написав тексти пісень до фільмів: «Макар
Нечай», «Богдан Хмельницький», «Щедре літо», «Долина синіх скель», «Роки молоді» (1958
р. — саме тут уперше прозвучала «Пісня про рушник»), «Лілея»,
«Таврія» , «Чорноморочка», «Абітурієнтка». Написав сценарії
ряду фільмів.
А я молода дівчина
Та й горя зазнала,
Вечероньки не доїла,
Нічки не доспала.
Ой візьму я кріселечко,
Сяду край віконця,
Іще очі не дрімали,
А вже сходить сонце.
Хоч дрімайте, не дрімайте –
Не будете спати,
Десь поїхав мій миленький
Іншої шукати.
Нехай їде, нехай їде,
Нехай не вернеться,
Нехай йому молодому
Щастя усміхнеться.
А я молода дівчина,
Не буду я спати,
Буду його виглядати,
День і ніч чекати.
Останні два рядки куплетів
співаються двічі.

Дещо цікаве про спорт
Бігова коняка на ім’я Гуморист від Великобританії, яка не один раз перемагала в 1920-х роках, за станом здоров’я не мала брати участі в бігах, тому що в неї не вистачало однієї легені. Цей
цікавий факт з’ясувався після смерті тварини під
час її розтину.
Найдавніша знахідка, яку деякі дослідники
схильні назвати попередником сучасного більярду, датується 3300 роком до нашої ери. Це комплект з дев’яти фішок, чотирьох куль і трьох паличок. Він був знайдений при розкопках дитячої могили в Єгипті.
У 1998 році в Демократичній Республіці
Конго під час футбольного матчу в поле вдарила
блискавка. Усі 11 гравців команди гостей загинули на місці, ще 30 глядачів отримали опіки, а футболісти з числа господарів поля залишилися неушкодженими.

Найшвидший гол за історію футболу був забитий під час матчу «Аделаїда Сіті» — «Сідней Юнайтед» в Австралії 1995 року. Через 3,67 секунди після початку матчу гравець «Аделаїда Сіті» Дем’єн
Морі відправив м’яч у ворота супротивника.
У шахах слова «шах» і «мат» походять від
перського словосполучення «shah mat», що означає «король мертвий».
Сума чисел на протилежних сторонах
гральної кістки завжди дорівнює 7.
Довжина більярдного кия — 142,5 см.
Голландія вважається батьківщиною ковзанярського спорту й фігурного катання: саме
там у ХІІІ столітті з’явилися перші залізні ковзани.
Бразилія — єдина країна, яка брала участь
у всіх чемпіонатах світу з футболу.
У хокеї під час сильних ударів швидкість
польоту шайби досягає 193 км/год.

Клуб «Ерудит»: хочу все знати
Першим
здійснив переклади Шекспіра українською мовою письменник
Павло
Свенцінський.
Цей
український
письменник,
поляк
за національністю, народився на Вінниччи-

Чернігівська
обласна інформаційноаналітична газета.

ні. Навчався в Київському університеті. Перекладав на польську мову твори Т. Шевченка, Ю.
Федьковича, на українську — В. Шекспіра, Ж. Б.
Мольєра.
Звідки пішов вислів «Міняти, як рукавички». На початку ХІХ століття в Англії були видані «Правила ідеального джентльмена». Згідно з ними рукавички потрібно було міняти не
менш як 6 разів на день.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.

Роз
Розгляне
озгля
гляне мо
спочатку
правила харчової безпеки.
Смаження на
багатті або на
мангалі не гарантує повного
знезараження продукту. Бактерії вмирають приблизно за температури 70 – 75 градусів, а готування на повільному вогні переживають запросто.
Надійний спосіб приготувати безпечну страву — чимале додавання спецій (додайте їх безпосередньо при смаженні
або заздалегідь при приготуванні маринаду). Знезаражувальні властивості мають червоний і чорний перець, шафран, чебрець, куркума, гірчиця.
Коли страви залишаються для подальшого вживання,
обов’язково закрийте їжу в пластикові контейнери з щільною
кришкою або загорніть їх у харчову плівку.
Обов’язково мийте руки, бажано чистою водою, яку принесли із собою. Не їжте з брудного посуду.
Першочерговий засіб захисту від кліщів — це одяг. Якщо
на вулиці не дуже спекотно, одягніть верхній одяг з довгими
рукавами, штани, високе взуття, щоб комахи не могли заповзти під одежу. Якщо погода змусила одягтися в шорти і майку,
обов’язково користуйтеся репелентом проти кліщів. Але врахуйте: діють такі препарати не більше 4 – 5 годин, тому, якщо
збираєтеся пробути на пікніку цілий день, мазатися доведеться
двічі. Утім, є ризик, що засіб викличе алергічну реакцію, особливо в маленьких дітей.
Важливим є дотримання правил пожежної безпеки. Навіть
від іскри з глушника транспорту може згоріти ціле поле. Тож, побачивши димок позаду, зупиніться та загасіть полум’я на початковій стадії.
Виникнення масштабної лісової пожежі може спровокувати
необачно кинутий у сухе листя чи хвою недопалок, непогашене
багаття. Навіть звичайний уламок скла з пляшки здатен сфокусувати сонячний промінь і призвести до займання.
Особливу пожежну небезпеку становлять хвойні ліси, де виникає найбільше пожеж.

Намагайтесь дотримуватися таких рекомендацій:

перш ніж розкласти вогонь на галявині, у визначеному для
цього місці знімають дернину і відносять її геть;
якщо є можливість, вогнище обкладають камінням або просто обкопують;
навкруг місця для багаття виривають суху траву;
якщо ґрунт торф’янистий, розводити багаття категорично
забороняється, бо це може призвести до підземної пожежі;
коли потреба у вогні зникає, його гасять, заливаючи водою
або закидаючи землею;
бажано хвилин десять-п’ятнадцять зачекати, поки попелище повністю перестане диміти й парувати, щоб горіння не відновилося.
Олексій МОРГУН,
навчально-методичний центр цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Чернігівської області

Школа української мови
Неправильно

Правильно

Жила площа

Житлова площа

Столовий гарнітур

Гарнітур для їдальні

Велика прихожа

Великий передпокій

Відпочинок по вечорах

Відпочинок вечорами

Зажиточний господар

Заможний господар

Книжний шкаф

Книжкова шафа

Корисні поради
Щоб мариновані огірки хрумтіли, додайте
в банки листочки трави амарант.
Щоб сир не висихав, загорніть його в чисту тканину, змочену в солоній воді.
Тертушку, на якій ви збираєтеся натерти сир, змастіть
олією: сир не склеюватиметься, а тертушку легше буде вимити.
Шматок хліба, покладений у каструлю, в якій вариться
капуста, позбавить неприємного запаху.

Вас зацікавила наша газета, її публікації?
Тоді Ви можете допомогти в її виданні, внісши
будь-яку благодійну суму на рахунок «Світ-інфо». Цим
Ви підтримаєте видання незалежної української преси.
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