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Почалася передплата 
на нашу газету на 2018 рік 

Також ще можна оформити передплату 
на листопад – грудень цього року.

Усі поштові відділення й листоноші області ведуть 
передплату на «Світ-інфо» на будь-який термін 

і на будь-яку адресу в області.

Передплатна ціна — незмінна: Передплатна ціна — незмінна: 
лише 8 гривень на місяць.лише 8 гривень на місяць.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Також газета продається вроздріб поштою — 
у кіосках, відділеннях і райвузлах зв’язку. 

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Культура, мистецтво, спорт. 

«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 пе-
редплатників, тим міцнішою буде «Світ-інфо» в інформаційному 
просторі області. 

 

 

Тільки факти
«Укртелеком» підвищив тарифи 

на стаціонарний зв’язок
1 жовтня «Укртелеком» ввів у дію нові тарифи на фіксований 

телефонний зв’язок. Зміниться вартість пакетних хвилин, в які 
включені дзвінки на міжмісто, на SIP-телефонію і мобільні теле-
фони. Для тарифних планів «Домашній Базовий», «Домашній Мі-
німальний» і «Загальний Базовий» плата підвищиться на 5,5 грн 
(з ПДВ), для користувачів «Домашнього Безлімітного» — на 9 грн 
(з ПДВ).

«Укртелеком» у I півріччі збільшив чистий прибуток удвічі.

У Мінекономіки не виключають 
зростання тарифів на комуналку
Прогноз Міністерства економічного розвитку й торгівлі пе-

редбачає, що до кінця року тарифи на газ, опалення й гарячу 
воду можуть зрости на 20%, а на електроенергію — на 30,5%.

У Литві на півроку зупинили 
мовлення російського каналу ТВЦi

Канал звинувачують у підбурюванні до війни і розпалюванні 
ненависті. Рішення санкціонував Вільнюський окружний адміні-
стративний суд.

Почали традиційно 21 вересня, 
в день визволення міста 1943 року 
від нацистських загарбників. Про-
довжили наступного дня, у п’ятницю. 
А потім додалися два вихідні. Про-
грама свята була дуже насиченою. 
Основні дійства відбувалися в цен-
трі міста, на Красній площі, Алеї Геро-
їв, на Валу, а також у міському пар-
ку культури і відпочинку. У міському 
палаці культури пройшов святковий 
концерт, була відкрита виставка фо-
тознімків чернігівців про рідне місто. 

На свято приїхали мери міст-
побратимів Чернігова з Польщі, Лат-
вії, а також  Дніпра, Вінниці, Сум, Го-
меля, Славутича, Ніжина. 

Урочисто відкрили 
оновлений сквер 

імені Богдана Хмельницького
Разом з гетьманом, роль якого 

виконав актор Молодіжного театру 
Олексій Биш, міський голова Вла-
дислав Атрошенко, численні гос-
ті й жителі міста урочисто відкри-
ли оновлений сквер імені Богдана 
Хмельницького.

Владислав Атрошенко зазначив: 
«Багато років цей сквер знаходив-
ся в покинутому стані, й лише цьо-
го року його територію, яка займає 
в центрі міста близько чотирьох гек-
тарів, вдалося оновити. Загальна 
вартість робіт — 19 мільйонів гри-
вень, з яких 12 уже виплачені. Ми 
й надалі працюватимемо на благо 
міста і його жителів».

Яскравості заходу додав виступ 
академічного ансамблю пісні і тан-
цю «Сіверські клейноди».

Всеукраїнський 
фестиваль військових 

оркестрів 
Кращі оркестри Збройних Сил 

України зібралися в Чернігові для 
участі в ІІ Всеукраїнському фестива-
лі духових оркестрів. Вони пройшли 
центральною вулицею міста до 
Красної площі, де відбувся їх виступ. 

Серед них — заслужений ака-
демічний зразково-показовий ор-
кестр Збройних Сил України (Київ); 
оркестр Центру військово-музично-
го мистецтва Військово-Морських 

Сил (Одеса); оркестр Військово-му-
зичного центру Сухопутних військ 
(Чернігів); оркестр Центру військо-
во-музичного мистецтва Повітря-
них Сил (Вінниця); оркестр Почесної 
варти окремого Київського полку 
Президента України імені Богдана 
Хмельницького (Київ).

Звучали патріотичні твори, по-
пулярні мелодії української та зару-
біжної естради, супроводжувані ви-
ступом балетних груп.

Презентація монети 
й конвертів 
із зображенням 

Катерининської церкви 
Національний банк України за 

26 років Незалежності випустив по-
над три сотні ювілейних монет. Се-
ред них є і пов’язані з Чернігівщи-
ною: наприклад, присвячені бою під 
Крутами, Спаському собору, родині 
Тарновських. Днями  біля Катери-
нинської церкви  презентували ще 
один нумізматичний раритет — саме 
цей храм на новій монеті, випущеній 
Національним банком України.

 Презентували монету, а також 
узяли участь у погашенні художніх 
маркованих конвертів із зображен-
ням собору священики храму на чолі 
з архієпископом Чернігівським і Ні-
жинським  Київського патріархату  
Євстратієм,  представники влади.

Чернігівщина 
й Гомельщина: 

співпраця в туризмі 
У Чернігові дві області підписали угоду про 

співробітництво в галузі туризму. Чернігівщина 
хоче привабити білорусів безліччю історичних 
пам’яток, природними парками й дендропарка-
ми, зеленим та сільським туризмом, сплавами на 
плотах і байдарках, організованим полюванням, 
фестивалями, паломницькими поїздками, спа-
відпочинком, а також пропонує нетрадиційний 
напрямок туризму — виробничий.

Візитна картка Гомеля — палац Рум’янцева 
та Паскевичів. Навколо знаменитої резиденції 
— старовинний парк із гротами, фонтанами й 
альтанками. Національний парк «Прип’ятський» 
має статус орнітологічної території. Туров — ре-
лігійний центр Білорусі. Популярний туристичний 
об’єкт — Мозирський замок. Є на Гомельщині й 
гірськолижний курорт — у місті Мозирі. Також Го-
мельщина пропонує агротуризм, полювання й ри-
боловлю. 

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

ку діяльності Чернігівського благодійного фонду «Захистимо 
Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

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

БАНК», МФО 325365, ЄДРПОУ 39479494, рахунок 2600201586536.
Реквізити для здійснення переказів з-за кордону: в дола-

рах США (USD) Intermediary: BANK OF NEW YORK MELLON, New 
York, USA, Банк-посередник SWIFT: IRVTUS3N Beneficiary’s 
bank: JSC «KREDOBANK». Банк одержувача: Lviv, Ukraine SWIFT: 
WUCBUA2X.

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

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

Анонс

Редактор нашої газети — 
у програмі обласного телебачення

У популярній програмі обласного телебачення «Тонкий лід» цього 
разу візьмуть участь її ведучий журналіст Олександр Соломаха, доцент 
Чернігівського технологічного університету Людмила Зіневич і заснов-
ник та редактор газети «Світ-інфо» Петро Антоненко. Обговорюватимуть 
актуальні теми сьогодення й питання нашої історії. Дивіться програму в 
четвер, 5 жовтня, о 22.00.
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Бліц-інформ Літературнно-мистецька паноррама

Спортивна панорама

В  обласному архіві – 
про 100-річчя  перших 
архівних установ 
У 2017-му виповнюється 100 років від дня ство-

рення системи архівних установ України. З нагоди 
річниці у Державному архіві області відкрили фо-
тодокументальну виставку «Скарбниця історії». Тут 
представили документи та матеріали з фондів Цен-
трального державного архіву вищих органів влади 
та управління України. Перші архівні установи були 
відкриті у вересні 1917 року, за доби Української 
Центральної Ради, і називалися бібліотечно-архівні 
відділи. Цей відділ мав на меті налагодити зв’язки з 
губернськими архівними комісіями. У Чернігові така 
губернська комісія була створена 1896 року. 

На виставці представили понад 40 матеріалів 
та світлин, які розповідають про діяльність Черні-
гівської губернської комісії, її засновників, а також 
перші згадки про становлення архівної системи на 
Чернігівщині.

Обласна бібліотека 
ім. В.Короленка відзначила 
140-річний ювілей
27 вересня в обласному філармонійному цен-

трі відбулося святкування 140-річчя від часу засну-
вання бібліотеки. Зі сцени лунали теплі слова вітань, 
вручали цінні подарунки й відзнаки. У тому числі сер-
тифікат на суму 100 тисяч гривень на потреби бібліо-
теки від обласної державної адміністрації. Бібліотеці 
також вручили Грамоту Верховної Ради України. Були 
привітання й подарунки від Національної бібліотеки 
імені Ярослава Мудрого, Харківської державної на-
укової бібліотеки ім. В. Короленка, Гомельської об-
ласної універсальної бібліотеки, Української бібліо-
течній асоціації.

У концерті виступили артисти обласного філар-
монійного центру, обласних театрів — ім. Т. Шевчен-
ка, ім. О. Довженка, Молодіжного театру.

Міжнародний історичний 
фестиваль
У суботу в Чернігові на Валу, древньому княжо-

му Дитинці, відбувся цей фестиваль, на якому ожи-
ли події тисячолітньої давнини, пов’язані з нашим 
містом. 

Окрасою його стала історична реконструкція 
боїв древніх воїнів — слов’ян, вікінгів, поляків. У 
цих поєдинках брали участь клуби реконструкторів 
з Норвегії, Польщі, Білорусі, а також з Чернігова, Ки-
єва, ще кількох областей України.

Чернігівці й гості міста випробовували себе в се-
редньовічних ремеслах, іграх та розвагах.

У святі взяли участь музеї і заповідники міс-
та й області. Можна було ознайомитися з новими 
археологічними відкриттями, зробленими в Чер-
нігові.

Фестиваль молока 
Продегустувати продукцію провідних виробни-

ків молочної продукції області могли всі бажаючі в 
неділю в Центральному парку культури і відпочинку 
Чернігова. І цікаво, з користю для здоров’я провес-
ти вихідний.

Були дегустація, ярмарок, змагання, концерт, 
ігротека для дітей, майстер-класи від народних 
умільців. А медики розповідали про користь молока 
і про те, як правильно його вживати.

На «Слов’янських 
театральних зустрічах» 
головну роль у виставі зіграє міністр 

культури України Євген Нищук
У приміщенні Чернігівського обласного му-

зично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка 
відбулася прес-конференція з нагоди відкриття 
92-го театрального сезону. 

Перед журналістами виступили заслуже-
ний діяч мистецтв України, генеральний дирек-
тор театру Сергій Мойсієнко; заслужений ар-
тист України, художній керівник, головний ре-
жисер Андрій Бакіров; режисер Артемій Ані-
щенко; заслужений діяч мистецтв України, 
режисер Віра Тимченко.

Директор зазначив, що театр і далі вестиме 
активну творчу політику, зокрема гастрольну: 
«Невдовзі їдемо до Шостки, потім — у Дніпро на 
фестиваль «Феєрії Дніпра», потім вирушаємо до 
Чернівців. Після Чернівців нас очікує традицій-
ний Чернігівський фестиваль імені Марії Зань-
ковецької в Ніжині, потім — Київ. Після Києва 
вирушаємо на 6-денні гастролі до Білорусі».

Відбудеться тра-
диційний XXV Між-
народний фестиваль 
«Слов’янські театраль-
ні зустрічі». Вони будуть 
зірковими. Наприклад, 
з театром ім. Франка до 
нас завітає та зіграє го-
ловну роль в одній з ви-
став міністр культури України Євген Нищук.

Відкриття 92-го театрального сезону від-
будеться 10 жовтня. Сезон відкривається 
прем’єрою вистави «Перемудрували» за п’єсою 
Марка Кропивницького. 

14 жовтня — презентація нового театраль-
ного майданчика «Біла сцена» прем’єрним по-
казом психологічної драми «Наташа. Хроніка 
мрії» за п’єсою сучасного драматурга Ярослави 
Пулінович у постановці молодого режисера Ар-
темія Аніщенка. 

Протягом цього сезону театр пропонує гля-
дачам кращі вистави минулих років, зокрема 
«Безумний день, або Весілля Фігаро», «Слуга 
двох панів», «Комедія помилок», «Наше містеч-
ко», «Кайдашева сім’я», «За двома зайцями», 
«Ніч перед Різдвом», «Вій. Докудрама». У пер-
спективі — робота над новими виставами.

Тур'я  —  
краще спортивне село 

Чернігівщини
У  Сновську змагалися за звання 

«Краще спортивне село Чернігівщи-
ни 2017 року». На оновленому місь-
кому спортивному комплексі  турнір 
з футболу і змагання з перетягування 
каната  виграла команда села Тур'я 
Сновського району.  У настільному те-
нісі, штовханні 24-кілограмових гир 
тур’янці стали призерами. Тож і в за-
гальному заліку  спортсмени  впер-
ше здобули почесний кубок «Кращо-
го спортивного села Чернігівщини» і 
тепер представлятимуть область на 
всеукраїнських змаганнях у Ворохті.

До трійки призерів увійшли ко-
манди з Мрина Носівського району та 
села Ніжинське Ніжинського району. 

На жаль,  виступали  всього шість 
команд. Більшість сільських і селищ-
них рад через нестачу коштів відмо-
вилися від поїздки до  Сновська.

Спартакіада 
допризовників 

У Гончарівському Чернігівсько-
го району, на базі 1-ої окремої танко-
вої бригади оперативного команду-
вання «Північ», відбулася спартакіада 
допризовної молоді області. Учасни-
ки спартакіади жили й харчувалися у 
військовій частині.

Понад 200 учасників, 31 команда 
— 25 загальноосвітніх та 6 вищих на-
вчальних закладів. У програмі були: 
біг на 100 і на 1000 метрів, підтягу-
вання на перекладині, метання гра-
нати і стрільба.

Переможці: серед учнів — Короп-
ська школа, серед студентів — Ніжин-
ський агротехнічний коледж.

1 жовтня в Чернігівському міському па-
лаці культури відбувся гала-концерт най-
грандіознішого талант-шоу «Чернігів the 
best - 2017». 

Переможців проекту обирали глядачі 
за допомогою смс-голосування. 

І місце — зразковий танцювальний ко-
лектив «Територія твого танцю». Керівник — 

Ірина Баштан, смт Козелець.
ІІ місце — зразкова спортивно-цирко-

ва студія «Тріумф». Керівники — Євгенія Ма-
гола, Руслан Бурлака.

ІІІ місце — студія сучасного спортивно-
го танцю «Реверанс». Керівник — Андрій 
Хілков.

Наступні місця зайняли: клуб спортив-
ного танцю «НІКА»; зразковий колектив – 
танцювальний центр «INSIDE»; Анна Сизо-
нова; школа сучасного танцю «LikeOne»; Ка-
терина Пінчук; Владислав Марков.

Дякуємо всім учасникам за неймовір-
ну атмосферу, за неординарність втілення 
творчих ідей, високий рівень майстерності!

Прес-служба Чернігівського 
міського палацу культури

Леонід Горлач представив 
книгу «Проценки 

Любомудрівські, рід козацький»
П р е д с т а в -

лення відбулось 
в обласній бібліо-
теці ім. Королен-
ка. Автор — наш 
земляк, відомий 
поет, лауреат На-
ціональної премії 
України імені Та-
раса Шевченка.

Виступив і 
один з героїв кни-
ги, старший з бра-
тів — Олег Процен-

ко, генерал-отаман козаць-
кого війська України. Він 
подарував бібліотеці від ро-
дини Проценків книги з істо-
рії міліції України та ноутбук.

Про свій внесок у під-
готовку книги розпові-
ла викладач Чернігівсько-
го музичного училища

ім. Л. Ревуцького, краєзнавець Лариса Куровська. 
Землячка братів Проценків розшукала в архівах 
надзвичайно цікаві та важливі документи, фотогра-
фії з історії цього давнього роду.

«Седнівська осінь»
Письменники й митці з різних ку-

точків України зібралися в суботу в се-
лищі Седневі, у колишній садибі черні-
гівського полковника Якова Лизогуба, 
на 14-те Всеукраїнське літературно-
мистецьке свято «Седнівська осінь».

Цього року воно було присвячене 
100-річчю Української революції. По-
чалося свято відкриттям пам’ятника 
українському Лірнику біля старовинної 
дерев’яної Георгіївської церкви. «Наш 
дипломант Андрій Сладкевич узявся за 
цю тему, це його дипломна робота», — 
розповів професор Національної ака-
демії образотворчого мистецтва і архі-
тектури Володимир Чепелик.

Численних гостей свята зустріла 
алея художників, народних умільців та 
митців. Тут були й вироби, виготовлені 
майстрами з Донбасу, зокрема гонча-
рами Слов’янська. 

Діяли виставки територіальних 
громад Чернігівського району.

Медики райлікарні зварили вели-
чезний казан смачного кулешу. 

Гості свята побували на екскурсіях 
історичними місцями Седнева, відві-
дали музей енергетики Чернігівщини 
на Седнівській ГЕС.

Відбулися також виступи колекти-
вів художньої самодіяльності, лотерея, 
конкурси.

Директор бібліотеки Інна 
Аліференко і Леонід Горлач

Переможці фестивалю-конкурсу «Чернігів the best - 2017»

«Десна»: і чемпіонат, і Кубок
Чернігівська «Десна» в чемпіонаті України з фут-

болу в першій лізі продовжує вести непросту бороть-
бу за путівки до прем’єр-ліги, вищого ешелону укра-
їнського футболу. У 12-му турі наші вдома, на стадіоні 
ім. Гагаріна, впевнено перемогли клуб «Суми» — 3:0. У 
наступному матчі на виїзді перемогли «Кремінь» — 1: 
0. Відзначився забитим голом захисник Денис Фаво-
ров, який став  кращим бомбардиром команди, маючи 
п'ять забитих м’ячів у чемпіонаті (ще один — у Кубку). 

А от останній матч цієї суботи дещо розчарував 
уболівальників своїм результатом, а не грою — дес-
нянці показали красивий атакувальний футбол про-
ти столичної команди «Оболонь-Бровар». Однак це 
так і не втілилося в гол — нульова нічия. Деснянці на-
брали лише очко з трьох можливих. 

«Десна» й далі в групі лідерів, на третьому місці, 

але відрив від «Полтави» склав уже 6 очок, а від лідера, 
столичного «Арсеналу», — 9. Доведеться наздоганяти. 

Наступний матч «Десна» гратиме 7 жовтня на ви-
їзді з клубом «Миколаїв», а 11 жовтня на своєму полі 
в Чернігові прийматиме «Інгулець», який зараз на 
5-му місці в чемпіонаті. Матч запланований на 17.00. 

Успішно «Десна» виступає в Кубку України. 29 ве-
ресня в матчі однієї шістнадцятої фіналу наші на виїз-
ді перемогли в Харкові «Геліос», який у чемпіонаті нині 
на 4-ому місці. Рахунок — 2:1. Обидва м’ячі в нас за-
бив Єгор Картушов. 

«Десна» вийшла до однієї восьмої Кубка. Наш су-
перник — «Прикарпаття» з Івано-Франківська. Цей 
відомий клуб нині грає в другій лізі, але впевнено там 
лідирує. Матч деснянці проведуть у гостях 25 жовтня. 

Серед інших учасників цієї стадії Кубка — київ-
ське «Динамо», «Шахтар», «Зоря», інші відомі клуби. 
Так що, в разі перемоги й виходу до чвертьфіналу, 
нашу команду може чекати матч з дуже сильним су-
перником. Уболіваймо за «Десну»! 

Поліцейський Олександр 
Ткаченко, учасник АТО, 

приніс Україні срібну медаль на 
Іграх нескорених-2017

Нагороду в Кана-
ді виборов 29-річний 
сержант роти поліції 
особливого призна-
чення в Чернігівській 
області Олександр 
Ткаченко — в секто-
рі бігу на 400 метрів.

Бійця роти міліції 
особливого призна-
чення УМВС у Черні-

гівській області Олександра Ткаченка та його бо-
йового побратима було поранено 23 січня 2015 
року на блокпосту в Луганській області. Поране-
них армійців негайно евакуювали до Світлодар-
ська. Потім були операції у шпиталях Артемівська, 
Харкова і нарешті повернення в Чернігів. Лікуван-
ня й реабілітація розтяглися на довгих три місяці. 

Олександр Ткаченко почав працювати над 
собою, відновлювати фізичну форму, тренува-
ти витривалість. У цьому неабияк допомагав біг, 
яким він займався ще до служби. Вже у травні 
2015 року Олександр повернувся до підрозділу 
і ще двічі їздив у зону проведення антитерорис-
тичної операції.

Згодом успішно пройшов атестацію та про-
довжив службу в роті поліції особливого призна-
чення ГУНП у Чернігівській області. За сумлінне 
виконання служби й захист Батьківщини на Дон-
басі особисто міністр внутрішніх справ України 
Арсен Аваков поліцейському Олександру Тка-
ченку вручив медаль «Захисник Вітчизни».

Коли до ГУНП надійшло запрошення до участі 
в міжнародних змаганнях у канадському Торонто, 
Олександр твердо вирішив стати учасником.

Товариші, особовий склад та керівництво 
поліції Чернігівщини пишаються своїм колегою.

Сектор комунікації поліції 
Чернігівської області
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Бліц-інформ
Наша медсестра — 
одна з кращих в Україні
У Запоріжжі 

відбувся XI Все-
український кон-
курс молодших 
медичних спеці-
алістів за учас-
тю 21 медсестри 
з різних регіонів 
України. Надія Ковтун, яка працює в реаніма-
ційному відділенні Чернігівського обласного 
онкологічного диспансеру, виборола в кон-
курсі призове місце. Надія 16-ий рік працює 
медсестрою, останні 10 років — в онкодис-
пансері. 

За  саджанцями  —  
до лісівників
Першу плантацію фундука, або ліщини ве-

ликої, в Ніжинському лісовому господарстві 
посадили далекого 1983 року. До цього часу 
ніжинські лісівники культивують цю рослину, 
вирощують саджанці та реалізують їх насе-
ленню. 

Асортимент декоративно-посадкового 
ма теріалу, який вирощують у ДП «Ніжинське 
лісове господарство», достатньо широкий  —  
близько 20 видів  хвойних та листяних порід. 

Переважно це самшит, різні  види туї, 
ялівцю, тамарикс, верба Матсудана, форзи-
ція та інші декоративні породи. Всі вони  при-
стосовані до наших кліматичних умов. 

Нині у господарстві виростили понад 12 
тисяч саджанців декоративних порід, придат-
них для реалізації. Окрім того, є ще півтори ти-
сячі саджанців із закритою кореневою систе-
мою, тобто в горщиках. 

Безкоштовно встановлюють 
лічильники гарячої 
та холодної води 
Право на безкоштовні прилади обліку 

води мають сім’ї, які отримують субсидії і вва-
жаються малозабезпеченими. Фахівці КП 
«Чернігівводоканал» планують встановити в 
обласному центрі близько тисячі лічильників 
до середини жовтня й ще чотири тисячі — до 
кінця року. Така робота проводиться в рам-
ках програми встановлення засобів обліку 
гарячого та холодного водопостачання і діяти-
ме до 2020 року. На неї виділено 20 мільйо-
нів гривень. Якщо в мешканців квартир таких 
приладів не буде, вони платитимуть за будин-
ковим лічильником. 

У Чернігові — 123 тисячі абонентів, які 
користуються послугами КП «Чернігівводока-
нал». На сьогодні встановлено 85 тисяч квар-
тирних лічильників.

Чернігівець встановив 
на балконі сонячні панелі 
Альтернативні джерела енергії стають де-

далі популярнішими серед містян. Чернігівець 
Ігор Шевцов просто на балконі ще кілька ро-
ків тому встановив сонячні панелі і майже 
всю трикімнатну квартиру живить сонячною 
енергією.

Інженер за професією  самотужки обла-
штовував систему. Панелі замовляв із Китаю,  
інформацію черпав з Інтернету. Відтепер і сам 
консультує знайомих.  У систему Ігор Шевцов 
вклав тисячу доларів. Гроші «відбив» за три 
роки.  У родині  чимало  побутової  техніки.  

Родина Шевцових планує повністю об-
класти балкон панелями, аби стати енер-
гетично незалежними. Крім того, надлишок 
енергії люди можуть продавати. Так званим 
зеленим тарифом, щоправда, можуть скорис-
татися лише власники приватних домогоспо-
дарств.

«Усі надлишки можуть продавати в мере-
жу енергокомпаніям, за 2017 рік ми оплатили 
150 тисяч кіловат», — розповідає заступник 
комерційного директора ПАТ «Чернігівобл-
енерго» Олексій Тарарака.

На Чернігівщині з енергетичною компані-
єю укладено 42 подібні договори. Енергетики 
запевняють: вкладати гроші в сонячні панелі 
нині вигідніше, ніж у банки. Утім, «зелений та-
риф»  діятиме  тільки до 1 січня 2030 року.

— Олександре Григоровичу, 
після набуття статусу повнофор-
матного університету чи змінила-
ся його структура?

— Практично ні. Маємо сім 
факультетів, що дозволяє забез-
печувати підготовку фахівців з 
32 спеціальностей. Ясна річ, ми 
орієнтовані на Чернігівщину. За 
давньою традицією гуманітар-
ний напрямок складають факуль-
тети історико-юридичний, філо-
логічний, іноземних мов, культу-
ри й мистецтва, психологічний та 
соціальної роботи. Виробничо-
технічний напрямок визначають 
природничий та географічний фа-
культети, що активно співпрацю-
ють з науково-виробничими ор-
ганізаціями.

— Але ж відомо, що впро-
довж десятиліть Ваш вищий на-
вчальний заклад готував кадри 
для шкіл. То чи зберігся цей тра-
диційний напрямок нині?

— Ми ніколи не поривали 
зв’язків зі школою, оскільки саме 
там закладаються підвалини осві-
ти народу. На жаль, сучасна шко-
ла переживає не найкращі часи. 
Особливо сільська. Не секрет, що 
через катастрофічну демографіч-
ну ситуацію наше село практично 
вимирає. Буває, що один учитель 
мусить викладати по п’ять пред-
метів якомусь десятку учнів різно-
го віку. У селі залишаються педа-
гоги-старожили, а молодь зі сві-
жим дипломом воліє знайти при-
тулок бодай у невеликому місті. 
Бояться некомфортних умов про-
живання навіть ті, хто приходить 
до нас із глибинки. Відчувши на 
собі блага цивілізації, воліють не 
повертатися назад. Хіба що діти 
з учительських родин свідомо по-
вертаються. Раніше кожен наш 
випускник мав відробити кілька 
років за призначенням там, звід-
ки прийшов. Та чи можливе по-
вернення до старих методів? Як 
на мене, ні. Тож треба шукати ви-

хід спільними зусиллями влади й 
просвітян, треба піднімати циві-
лізаційний стан нашого села, щоб 
учитель не тонув у болоті бездо-
ріжжя, шукаючи в кінці города 
нужник.

Ми підтримуємо стосунки зі 
школами, управліннями освіти ра-
йонів, але це не дає видимих ре-
зультатів. Паралельно шукаємо 
нові форми навчання. Скажімо, 
десь на половину поєднуємо кла-
сичний університетський і педаго-
гічний стилі. Шукаємо нові форми. 
Так, віднедавна проводимо вліт-
ку курси для вчителів іноземних 
мов у таборах відпочинку. Ними 
охоплено більшу частину області. 
Наші викладачі використовують 
нові методики, розроблені спіль-
но з англійцями. Там усе йде через 
гру, яку охоче сприймають діти. На 
тому ж факультеті іноземних мов 
сформовані дві групи: одна — тра-
диційна, інша — експерименталь-
на. Таким чином відстежуємо, які 

методики кращі, продуктивніші, 
за якими майбутнє. Адже колиш-
ня вітчизняна система освіти була 
не з гірших у світі, тож не збирає-
мося сліпо переймати те, що при-
жилося в інших краях. Хоча із за-
доволенням шукаємо нове в до-
свіді світових колег. Цього року 
відкрили ще й літні курси лідер-
ства, оскільки нам потрібні актив-
ні громадяни.

— Як на мене, безкінечні ре-
форми в галузі освіти, що трива-
ють ось уже чверть століття, на-
решті мають завершитися чіт-
кою програмою, адже донині ми 
не знаємо, яку державу будуємо, 
на якому місці в ній мають стояти 
освіта й культура, той духовний 
комплекс, на якому базується 
світова цивілізація.

— Що стосується вищої осві-
ти, то тут уже маємо певні успіхи. 
І те, що у світі ще існує недовіра 
до наших вітчизняних дипломів,  
не означає, що українські фахівці 
не мають достатніх конкурентних 
знань — скоріше це такий собі 

снобізм чиновників. Адже маємо 
талановитих дітей, які з успіхом 
беруть участь у різних міжнарод-
них конкурсах і часто-густо пере-
магають. Як і тих спеціалістів, що 
утвердилися в найпрестижніших 
світових фірмах. На жаль, не все 
навіть з регламентованого зако-
нодавством виконується на міс-
цях. Зневіра в завтрашньому дні, 
збіднення переважної частини 
людей породили скорочення на-
селення. Ще ніби вчора Україна 
мала 52 мільйони громадян, а 
нині, без масштабної війни чи Го-
лодомору, маємо 46. То для кого 

ж ми будуємо державу? А тим ча-
сом до вишів вступає все менше 
вчорашніх школярів. Тут постає 
інша пекуча проблема: все біль-
ше молоді їде навчатися до євро-
пейських країн. У ту ж Польщу, Че-
хію, Словаччину, інколи в Швей-
царію та Німеччину чи й за океан. 
Пройшовши зовнішнє опитуван-
ня, їдуть на платне навчання, бо 
там легше вступити. А там інший 
рівень життя, на порядок вищий 
за наш. От і здобувають знання 
в іноземлях, а далі шукають при-
тулку далеко від України. Таким 
чином активне покоління розчи-
няється серед інших народів. То 
хто ж тоді підіпре молодим пле-
чем мільйони ветеранів, хто під-
німатиме авторитет нації? А тим 
часом ми самі себе принижує-
мо, виховуємо у свідомості почут-
тя меншовартості. Тут не потріб-
на мітинговість — має бути дер-
жавна аналітика, яка б служила 
розбудові України, а не власного 
маєтку.

— Тим більше, що в нас є ба-

гато розумних наставників, які 
мислять масштабно, дають моло-
ді ґрунтовні знання.

— Ми справді пишаємося та-
кими. Скажімо, в нашому виші 
трудяться першокласні доктори 
й кандидати наук, що не поступа-
ються столичним. Так, серед гу-
манітаріїв варто відзначити док-
торів наук Надію Бойко, Олексан-
дра Ковальчука, Сергія Леп’явка, 
Григорія Самойленка, єдиних в 
області докторів політології Олек-
сандра Бойка та Фелікса Бара-
новського, їхніх колег-біологів Ва-
лентину Смаль та Володимира Су-

ховєєва. А скільки 
слави Україні здо-
бувають у світах 
професори, заслу-
жені діячі мистецтв 
Людмила Костенко 
та Людмила Шум-
ська! Це їхній хор 
«Світич» перемагає 
на світових фести-
валях і конкурсах.

— Олександре 
Григоровичу, за-
вершилися вступні 

випробування, почався черговий 
навчальний рік...

— Було жарко всім. Мабуть, 
ми опинилися на самому демо-
графічному дні. Але, що б там не 
було, рівень прийому нових сту-
дентів залишився, як торік. На-
шим викладачам довелося поїз-
дити по школах та освітянських 
службах, агітували, надавали фа-
культативну допомогу. Допекла 
й проблема вибору вузу. Випуск-
ники складають іспити відразу в 
кілька вишів, батьки віддають ді-
тей будь-куди, аби тільки навчан-
ня було безкоштовним. От і ви-
никає шарпанина з вибором. Як 
на мене, варто було б надавати 
дітям право вибору в два виші, 
тоді буде цілеспрямований шлях 
до знань.

— А ще й матеріальний стан 
неідеальний...

— Не без цього. Особливо з 
розрахунками за комунальні по-
слуги. Якщо з виплатою зарплатні 
викладачам усе гаразд, то на об-
слуговування великого комплексу 
впродовж літа держава не дала ні 
копійки. Що буде з настанням хо-
лодів, невідомо. А треба ж і техні-
ку оновлювати, і поточні ремон-
ти робити. Добре, що знаходяться 
меценати, які підтримують наш ко-
лектив. Це фонд «Україна» нашого 
славного Леоніда Кучми, і столич-
не Чернігівське земляцтво, і міс-
цевий фонд «Ніжен». Останнім ча-
сом допомагає й міська влада — 
на одяг для «Світича» переказала 
кошти.

Словом, як би там не було, але 
я вірю в майбутнє.

Вів розмову Леонід ГОРЛАЧ

Найстаріша людина  в Україні, можливо, 
стала найстарішою у світі — після того, як по-
мерла Вайлет Браун з Ямайки.  Христині На-
горній із села Жадове Семенівського району  
117 років. Титул найстарішої у  світі може  пе-

рейти до неї, якщо вдасться знайти документи, 
які підтвердять дату народження  жінки.

Ще 10 років тому бабу Христину часто ба-
чили на городі. Вона тримала кролів. Тепер 
сама з хати не виходить. Не бачить, погано чує 
і жаліється на тиск. Від того, що тепер назива-
ють гіпертонією, варить собі зілля.

Журналісти  «ТСН» заповнили анкету та за-
реєстрували Христину Нагорну як претендент-
ку на світовий рекорд. Заявка полетить до Ве-
ликої Британії. Що буде просто, не обіцяють. 
Але спробуємо. 

Знаємо, що наша бабуся була тричі одру-
женою, двічі народжувала, все життя у Жадові.

На місті  сільського клубу раніше була 
церква, в якій вінчалася Христина Нагорна. 
Тут зберігалися документи, які б могли під-

твердити дату її народження. Але церква 
згоріла.

У Чернігівському обласному архіві шукає-
мо метричну церковну книгу, але із Жадового 
за цей період сюди нічого не потрапило. Жур-
налістам показують акти про шлюб односель-
ців Христини Нагорної, що одружувалися ро-
ком пізніше. Більшість першоджерел знищила 
війна, кажуть в архіві і радять шукати в сіль-
ській раді.

У сільраді ведуть у темну комору. Давні, 
заповнені вручну бланки потрібно перебира-
ти по одному. Врешті знаходимо перший слід 
— запис, якому сьогодні 57 років. І тут усе схо-
диться з паспортними даними — 1900 рік. Але 
чи достатньо цього для світового рекорду?

Телеканал «1+1», «ТСН»

Христина Нагорна з Чернігівщини 
може претендувати на звання  найстарішої людини планети

Вірю в майбутнє

Ніжинський державний уні-
верситет ім. М.В. Гоголя не 
потребує рекомендацій, його 
авторитет кувався понад 
двісті років і уславлений де-
сятками імен видатних діячів 
науки та культури. Він і зараз 
залишається серед лідерів у 
сфері підготовки кадрів, хоч 
наша вітчизняна освіта пе-
ребуває на етапі чергових 
пошуків світових стандартів. 
Про це йдеться в розмові з 
ректором НДУ Олександром 
САМОЙЛЕНКОМ.
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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

У Чернігові СБУ перекрила 
постачання наркотиків 
до слідчого ізолятора
Співробітники Служби безпеки України спільно з проку-

ратурою перекрили постачання наркотиків до слідчого ізо-
лятора Чернігова.

Правоохоронці встановили, що одна з місцевих адвока-
тів, користуючись безперешкодним доступом до своїх під-
захисних, систематично проносила на режимну територію 
підозрю ваним наркотики.

Оперативники спецслужби затримали зловмисницю під 
час передачі підзахисному пакунка, в якому знаходились 
наркотичні засоби  —  канабіс та опій ацетильований. 

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 
ст.307 Кримінального кодексу України, адвокату оголошено 
про підозру в скоєнні зазначеного злочину. Триває досудове 
розслідування.
Прес-група Управління СБ України  в Чернігівській області

Вшанування пам'яті жертв 
нацистської окупації 
Місця страти нацистами мирних жителів у роки окупації 

розташовані на  околицях Чернігова. Один  з пам’ятних зна-
ків —  в урочищі Маліїв Яр, неподалік від нафтобази на вули-
ці Кропивницького.  Починаючи з квітня 1942 року, в цьому 
місці розстрілювали в’язнів тюрми. 

Після війни тут встановили пам’ятний знак, за яким до-
глядають учні. А колектив Чернігівської ТЕЦ допомагає утри-
мувати пам’ятник у належному стані.

Від квітня 1942 року по вересень 1943 року відбували-
ся  масові розстріли ув’язнених на території міської  тюрми 
та в різних місцях за межами Чернігова. Загалом у роки оку-
пації знищено більше 52 тисяч чернігівців.

Про безпеку дітей треба дбати
Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпе-

ки та надзвичайних ситуацій обговорила стан дотримання 
пожежної безпеки в закладах освіти області. 

Як повідомив полковник служби цивільного захисту 
Роман Цушко, на Чернігівщині 511 будівель не забезпече-
ні пристроями блискавкозахисту або вони не працюють. 
Не проведено замірів опору ізоляції електромережі на 434 
об’єктах, не забезпечені в повному обсязі первинними за-
собами пожежогасіння 435 закладів, не проведено вогне-
захисну обробку дерев’яних конструкцій 702 будівель. 671 
об’єкт не обладнали системами пожежної автоматики, а в 
99 закладах вона несправна. Шляхи евакуації 88 установ 
експлуатуються з порушеннями протипожежних вимог. 

Чому у школах і дитсадках не виконують елементарних 
протипожежних заходів?

Допоможіть подолати хворобу
У Романа Лисачова із селища Дми-

трівка Бахмацького району одна нога на 
5 сантиметрів коротша за другу, скрив-
лений хребет. Дитину-інваліда виховує 
мати Тамара Лисачова. Батько помер. 
У сина й матері однакова хвороба — 
нейрофіброматоз. Проявляється, серед 
іншого, кістковими змінами.

Цього року Роман лежав у дитячій об-
ласній лікарні, лікував зламану ногу. Збирався на операцію 
до Київського інституту ортопедії і травматології.

«Рома закінчив 9 класів, — розказує Тамара Лисачова. 
— Думали в училище піти, та побоялися. До школи в 10 клас 
іти не хоче. Каже, ображають діти. Йому запланували опера-
цію в інституті. У ногу, яка часто ламається, поставлять спе-
ціальну пластину. Приблизна вартість — 30 тисяч гривень. 
Далі думатимемо про лікування хребта. Просимо про допо-
могу».

Номер картки Тамари Лисачової в Ощадбанку: 4790 
7000 0612 8020. Телефон: (098) 550-95-23.

* * * 
Олена Мойсеєва з Чернігова біль-

ше двох років бореться з лімфомою (ра-
ком лімфатичної системи). Була прове-
дена операція, променева терапія, 16 
курсів хіміотерапії. Але хвороба муту-
вала, і ремісії, на жаль, досягти не вда-
лося. 

Єдиним шансом для Олени є CAR-
терапія, яку практикують за кордоном. 
Найбільш недорогий варіант запропо-

нувала клініка в Китаї. 
Почати лікування в Китаї необхідно найближчим часом, 

для цього потрібно 920 000 грн. На жаль, в Олени та її сім’ї 
таких коштів немає, тому вони просять будь-якої фінансової 
допомоги в усіх небайдужих людей. 

Карта Приватбанку: 5168 7420 1206 0244. Одер-
жувач — Новик Наталія Олександрівна (сестра Олени). 
   Телефон сестри Наталії: 093-306-94-91.

Матері, 
що катувала 

6-річного сина, 
офіційно повідомлено 

про підозру
За фактом резонанс-

ної події, що мала розголос 
через телепрограму «Гово-
рить Україна», повідомлено 
про підозру жительці Борз-
нянського району. Підозра 
— за статтями Криміналь-
ного кодексу України: ч. 1 
ст. 127 та ст. 166 — кату-
вання свого малолітнього 
сина та злісне невиконання 
обов’язків по догляду за ди-
тиною, що спричинило тяжкі 
наслідки. Про це повідоми-
ла Ніжинська місцева про-
куратура.

Слідство встановило, 
що матір тривалий час з 
метою покарання умисно й 
систематично спричиняла 
шестирічному сину фізич-
не й моральне страждання 
шляхом завдання побоїв, 
мучення та інших насиль-
ницьких дій.

Ухвалою суду від 22 ве-
ресня підозрюваній обрано 
запобіжний захід у вигляді 
особистого зобов’язання. 
Хід розслідування контро-
лює регіональна прокура-
тура.

Як же можна закривати  
телерадіоканал 

у Новгороді-Сіверському, на 
кордоні з Росією? 

Найбільш резонансне питання, яке обгово-
рювали на засіданні Координаційної ради з на-
ціонально-патріотичного виховання при Черні-
гівській ОДА, — рішення правління Національ-
ної суспільної телерадіокомпанії України про 
ліквідацію філії ПАТ «НСТУ» «Новгород-Сівер-
ська регіональна дирекція «Сіверська».

Це при тому, що на території північних ра-
йонів області, які межують з Російською Феде-
рацією, надзвичайно критичною є ситуація з 
покриттям вітчизняним телесигналом. До цьо-
го часу, окрім програм Новгород-Сіверської 
дирекції, територію Новгород-Сіверського ра-
йону частково покриває лише сигнал одного 
з національних телеканалів. Тут не мовить на-
віть обласне телебачення. Не краща ситуація і 
в Корюківському, Ріпкинському, Городнянсько-
му, Семенівському та Сновському районах. На-
томість у ряді населених пунктів якісно при-
ймають російське телебачення.

Протягом останніх п’яти років Чернігівська 
ОДА постійно порушувала перед керівництвом 
країни питання покращення вітчизняного мов-
лення у прикордонних районах. Поки що єдина 
позитивна зміна — заміна восени 2015 року 
на передавальній станції «Холми» Чернігів-
ської філії Концерну РРТ у Корюківському райо-
ні телепередавача на більш потужний, що лише 
частково покращило прийом телесигналу. 

За таких обставин закрити місцеву телера-
діокомпанію в найпівнічнішому районі країни 
неприпустимо. 

Жодне кримінальне провадження, 
відкрите за статтями, пов’язаними зі 
злочинами проти журналістів та сво-
боди слова, не було передано до суду. 
Такі дані з’ясувалися під час проведен-
ня «круглого столу», присвяченого стану 
розслідування справ проти журналістів 
та свободи слова в області. 

За останні три роки в реєстр досу-
дових розслідувань було внесено 17 
справ, пов’язаних з журналістами. Пе-
реважно це події, які кваліфікувалися 
за 171 статтею Кримінального кодек-

су, — перешкоджання журналістській 
діяльності. Водночас жодного з відкри-
тих кримінальних проваджень не пере-
дали до суду. Відповідно нікому не ви-
сували звинувачень, і ніхто не був по-
караний. 

У деяких випадках роками три-
вають слідчі дії, і поліція не може або 
встановити винних, або знайти свідків 
для з’ясування обставин. Часто слід-
чі просто закривають справи з форму-
люванням «за відсутністю складу зло-
чину». 

Переважна частина заборго-
ваності до бюджету області — не-
сплачені рентні платежі «Укрнафти», 
пов’язані з видобуванням нафти, газу 
та газового конденсату на Чернігів-
щині. Низка підприємств — боржники 
з плати за землю: «Хімтекстильмаш», 
«ЧеЗаРа», «Чернігівнафтагазгео-
логія», «Готель «Градецький», «Ніжин-
ський КХП», «Новгород-Сіверський 
завод будівельних матеріалів». Час-
тину заборгованостей пояснюють се-
зонним характером роботи підпри-
ємств.

Загалом податковий борг платни-
ків податків в області сягає 1 млрд 808 
млн гривень. 

Говорить Олена Фокіна, началь-
ник управління ГУ ДФС в області: 

«Застосовуються санкції. Звісно, ми 
працюємо з цим боргом. Є етапи, 
починаючи від стягнення грошових 
коштів з рахунків, потім звернення 
стягнення на майно, яке описується 
і знаходиться в податковій заставі, 
потім продаж цього майна на публіч-
них торгах».

Варто звернути увагу й тим, хто 
має борг до 1000 гривень. Навіть 
без податкової вимоги нараховують-
ся штрафи за несвоєчасну сплату по-
датків. Олена Фокіна: «З метою уник-
нення несподіваних, небажаних спіл-
кувань з податковою щодо боргів, 
звертайтеся своєчасно до територі-
альних органів фіскальної служби для 
з’ясування і слідкуйте за порядком у 
сплаті податків».

Задимлення ліквідоване на полігоні твердих побутових відходів 
під Черніговом силами підрозділу Державної служби з надзвичай-
них ситуацій та комунального підприємства АТП-2528.

Задимлення виникло близько 7-ої години ранку 27 вересня.
Воно з’явилося на території, де раніше відбувалося захоронен-

ня твердих відходів підприємства.
Рятувальники вилили на місце задимлення 15 тонн води й за-

кінчили свою участь у запобіганні пожежі близько 14 години.
А працівники АТП-2528, знижуючи температуру ґрунту, вилили 

близько 100 тонн води.
Техніка комунального підприємства продовжувала підвозити 

пісок на полігон до кінця дня.
Працівники полігону профілактично виливали воду на потенцій-

но небезпечній ділянці до 19-ої години.

Через спалювання 
рослинності 

загорілися торф’яники
Лише за 27 вересня пожежно-

рятувальні підрозділи Чернігівщини 
ліквідували 4 пожежі, що виникли 
в природних екологічних системах 
на території Чернігівського, Ріпкин-
ського, Прилуцького та Бахмацького 
районів. Площа, пройдена вогнем, 
склала понад 3 га. Головна причи-
на виникнення загорянь — необе-
режність громадян у поводженні з 
вогнем.

Ліквідовували, зокрема, пожежу 
торфу на площі 400 кв.м, яка виникла 
27 вересня о 06.24 унаслідок спалю-
вання сухої рослинності біля с. Данів-
ка Козелецького району. До ліквіда-
ції пожежі було залучено 14 осіб осо-
бового складу, 6 одиниць спеціальної 
техніки, а також місцева пожежна ко-
манда с. Данівка.

У зв’язку з цим рятувальники 
Управління ДСНС України в Чернігів-
ській області вкотре звертаються до 
громадян із проханням дотримувати-
ся правил пожежної безпеки, прояв-
ляти обережність у поводженні з вог-
нем, а також під час перебування в 
лісових масивах, на відкритих тери-
торіях та біля торфовищ. 

Відповідно до статті 77-1 Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення самовільне випалюван-
ня сухої рослинності або її залишків 
передбачає адміністративну відпові-
дальність.

Обікрали 
рекреаційний пункт

З рекреаційного пункту «Дубок», що обабіч траси 
«Київ – Глухів» в Носівському районі, вкрали бетонний 
смітник. Рекреаційний пункт працівники держпідприєм-
ства «Ніжинське лісове господарство» облаштували на 
місці стихійного сміттєзвалища, попередньо вивізши з 
дубового гаю три вантажівки сміття. Відкривали «Дубок» 
урочисто в середині липня цього року. Він став дев’ятим 
рекреаційний пунктом, збудованим на території ДП «Ні-
жинське лісове господарство». Лісівники зробили його 
із залишків продукції деревообробки та дубового сухо-
стою. Потурбувалися зодчі не лише про дозвілля відпочи-
вальників, а й про чистоту навколишнього середовища, 
встановивши на території рекреаційного пункту бетон-
ний смітник. Щомісяця спеціальний транспорт Мринсько-
го лісництва вивозив сміття.

«Звісно, ми ставимо новий смітник, — коментує 
голов ний лісничий ДП «Ніжинське лісове господарство» 
Володимир Костирко, — бо турбота про ліс — головне 
завдання лісівників, але ми б також хотіли, щоб про це 
пам’ятали і ті, хто вчиняє акти вандалізму».

Диміло сміттєзвалище в Масанах

Податковий борг  — 1 млрд 808 млн 

В області  за останні три роки не покарали 
жодного кривдника журналістів



№112   5 жовтня 2017 року№112   5 жовтня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Cвіт України

Пряма мова

Березень 2017. Балаклія
23 березня цього року близько третьої 

ночі сталася пожежа на одному з найбільших і 
найстаріших складів ракетно-артилерійсько-
го озброєння в Україні поблизу Балаклії Хар-
ківської області.

Загальна площа 65-го арсеналу ЗСУ в 
Балаклії — 368 га. За різними оцінками, на 
ньому зберігалося близько 150 тисяч тонн 
боєприпасів від малого калібру до зенітних 
ракет. У результаті пожежі боєприпаси зде-
тонували. Канонада тривала кілька днів. Ря-
тувальникам вдалося локалізувати пожежу 
лише вранці 26 березня.

Кількість населення в Балаклії складає 
близько 30 тисяч осіб. Через надзвичайну по-
дію із зони можливого ураження тоді евакую-
вали понад 20 тисяч осіб. Унаслідок вибухів 
загинули 2 людини, ще 3 отримали поранення.

За оцінками міністра оборони Степана 
Полторака, внаслідок вибухів було знищено 
близько 70% боєприпасів. У свою чергу голо-
ва комітету ВРУ з питань національної безпе-
ки й оборони Сергій Пашинський оцінив об-
сяг втраченого через пожежі в Балаклії в мі-
льярд доларів.

Розмінування території навколо арсена-
лу тривало близько двох місяців. За цей час 
було зібрано близько 29 тисяч вибухонебез-
печних предметів. Через півроку після над-
звичайної події постраждалими визнали 4 ти-
сячі мешканців Балаклії.

Уже за кілька годин після початку пожежі 
головний військовий прокурор Анатолій Маті-
ос заявив, що пожежа сталася внаслідок ди-
версії. Саме цієї версії надалі дотримувались 
усі представники влади. Найчастіше говори-
ли про те, що на склади з безпілотного апара-
та було скинуто вибуховий пристрій.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков назвав вибухи в Балаклії спланова-
ним терактом і звинуватив у ньому Росію.

Результати офіційного розслідування 
нині невідомі.

Жовтень 2015. Сватове
Версія про диверсію і в Балаклії, і в Кали-

нівці лунає вже не вперше. 29 жовтня 2015 
року вибухнули склади в місті Сватове на Лу-
ганщині. Тоді загинули 4 військових та 1 ци-
вільний.

Особливістю цього інциденту стало 
близьке розташування Сватового до лінії зі-
ткнення в зоні АТО на Донбасі.

За різними оцінками, на складі у Сватово-
му було близько 3,5 тисячі тонн боєприпасів. 
За ніч з 20-тисячного міста виїхала третина 
населення. Хоч на складах зберігалися пере-
важно боєприпаси малого артилерійського 

калібру, однак близьке розташування до міс-
та призвело до значних пошкоджень. Унаслі-
док вибухів було пошкоджено понад 200 бу-
дівель.

Головною версію тоді теж назвали «те-
ракт». Свідки нібито бачили, як у бік складів 
випустили дві сигнальної ракети.

Проте вже в жовтні 2016 року Сватів-
ський районний суд виніс вирок, у якому сло-
во «теракт» не вживалося взагалі. Так само, 
як і не було згадано про диверсантів, сигналь-
ні ракети й безпілотники.

Суд визнав винним майора, відповідаль-
ного за належне зберігання боєприпасів. 
Через його бездіяльність сталося загоряння 
дерев’яних ящиків з боєприпасами, що спри-
чинило подальше поширення полум’я.

Покарання керівникові складу в Сватово-
му було узгоджено сторонами. Майор одер-
жав 7 місяців і 22 дні тримання в дисциплі-
нарному батальйоні, але «за законом Савчен-
ко» один день попереднього ув’язнення тоді 
рахували за два, тому майора випустили на 
волю одразу після оголошення вироку суду.

Довоєнний період
Жовтень 2003. 
Артемівськ
Інциденти на армійських складах трапля-

лися не тільки в період військових дій на Дон-
басі. Перший такий випадок зафіксовано ще 
2003 року в Артемівську (нині — Бахмут).

Тоді пожежа знищила 10 із 17 складів 
військової частини, вибухнуло близько 3 ти-
сяч снарядів. Унаслідок вибухів постраждали 
двоє людей, зазнали пошкоджень 66 багато-
поверхівок, 120 приватних будинків, 5 шкіл і 
3 лікарні.

Причиною пожежі, яка спровокувала ви-
бухи, стало те, що просто на складі біля сна-
рядів зрізали металеві рейки для продажу. 
Начальник цього складу і начальник служби 
ракетно-артилерійських озброєнь частини 
отримали по 8 років позбавлення волі.

Багатостраждальна 
Новобогданівка
6 травня 2004 року маленьке село Ново-

богданівка в Запорізькій області вибухнуло в 
інформаційному просторі всього світу. Близь-
ко 13-ї години того дня на величезному складі 
артилерійських боєприпасів, розташованому 
поруч Новобогданівки, почали розриватися 
снаряди. Полум’я від вибухів сягало 300 ме-
трів заввишки, снаряди розліталися в радіусі 
більше 10 кілометрів.

На складах у Новобогданівці зберігалися 

заряди до всіх видів артилерійських озбро-
єнь, які використовували ЗСУ. У тому числі 
— до систем реактивного залпового вогню 
«Смерч» і «Ураган», дальність польоту яких ся-
гає 70 кілометрів.

У зоні ймовірного ураження опинилися 
велика нафтобаза, газопровід, залізниця й 
автошляхи. За 40 кілометрів від Новобогда-
нівки — найбільша в Європі Запорізька АЕС. 
Протягом кількох днів влада і військові могли 
лише спостерігали за надзвичайною подією, 
адже підійти до місця вибухів чи почати робо-
ти було неможливо.

Як стало відомо дещо згодом, база була 
значно перевантажена, на ній зберігалося 
800 «зайвих» вагонів з боєприпасами. Зага-
сити пожежу вдалося лише через 13 днів. У 
результаті трагедії загинули 5 людей, близь-
ко сотні було госпіталізовано з різними трав-
мами, 22 сім’ї залишилися без житла. З 10-кі-
лометрової зони розльоту снарядів тимчасо-
во відселили 4 тисячі людей. Збитки оцінили в 
майже 4 мільярди гривень.

Причиною катастрофи назвали недопалок, 
кинутий біля місця зберігання снарядів. Тодіш-
ній президент Леонід Кучма доручив прем’єру 
провести перевірку всіх складів, а прем’єр-
міністр Віктор Янукович запевнив, що його 
«уряд робить усе, щоб ситуація не повторилася».

Але вона повторилася. Через рік — 23 
липня 2005-го.

Масштаб вибухів був значно меншим, по-
жежу вдалося локалізувати за 3,5 години. Од-
нак 5 людей дістали поранення. Одна жінка, яку 
намагались евакуювати з лікарні, померла.

Причина нових вибухів виявилася кричу-
щою: військовослужбовці частини в Новобог-
данівці розпилювали артснаряд, який здето-
нував. На місце події приїжджав тодішній се-
кретар РНБО Петро Порошенко.

Після другої трагедії в Новобогданівці по-
чалася масштабна утилізація боєприпасів, 
які ще залишилися на складах цієї військової 
частини. Але навіть попри це 2006 року там 
відбулася серія невеликих пожеж, найбільша 
з яких, 9 серпня, спричинила загоряння скла-
дів і чергові вибухи артснарядів. Поранення 
дістали четверо людей.

Останній вибух у Новобогданівці стався 
18 травня 2007 року, коли під час утилізації 
раптово вибухнули боєприпаси. Двоє людей 
загинули.

У грудні 2008 року військовий суд визнав 
винним у вибухах у Новобогданівці колиш-
нього командира цієї військової частини Сер-
гія Лілова. Він отримав 6 років позбавлення 
волі за статтями «недбалість», «крадіжка вій-
ськового майна», «службова фальсифікація».

Такий самий термін отримав рядовий 
Олег Селін. Представника корпорації «Спів-
дружність», яка займалась утилізацією боє-
припасів, засудили до 2 років і 4 місяців по-
збавлення волі за сприяння в розкраданні 
військового майна.

Серпень 2008. Лозова
27 серпня 2008 року стався новий вибух 

на артскладах Збройних Сил, розташованих у 
місті Лозова Харківської області. Одразу піс-
ля початку вибухів влада вимушено евакую-
вала райони міста, розташовані близько до 
військової частини, де зберігалося більше 90 
тисяч тонн боєприпасів. «Укрзалізниця» виму-
шена була змінити маршрут потягів в обхід Ло-
зової, яка є важливим залізничним вузлом.

Вибухи знищили 129 із 134 місць збері-
гання снарядів. Через пожежу 28 серпня ви-
бухнула ще газорозподільна станція. Вибу-
хи боєприпасів тривали до 11 вересня. Люд-
ських жертв вдалося уникнути.

Міноборони заявило, що причиною детону-
вання снарядів стала спека й лісова пожежа, 
яка перекинулася на військову частину. Однак 
тодішній перший віце-спікер Олександр Турчи-
нов назвав це дурницею і заявив, що пожежа 
виникла безпосередньо на території складів.

Пізініше суд визнав винними у трагедії на-
чальника військової частини Олексія Поляко-
ва та його заступника Олександра Заїку. Вони 
не прибрали сміттєзвалище біля складів, де 
й почалася пожежа. Обидва військових дуже 
швидко вийшли на волю за амністією.

Роман РОМАНЮК, 
Євген БУДЕРАЦЬКИЙ

«Українська правда», 27.09.2017
pravda.com.ua

Олег ТЯГНИБОК,
голова ВО «Свобода»

Калинівка: 
не просто 
відставка, 
а трибунал!

Четверта масштабна диверсія, третя у 2017 
році, на військових складах від часу початку війни 
з Московією. Мільярдні збитки для сектора безпеки 
й оборони. Величезні супутні збитки. Деморалізація 
цивільного населення, розхитування ситуації, удар 
по обороноздатності країни. Це те, що лежить на по-
верхні історії з вибухами на арсеналі Міноборони у 
в/ч А-1119 у Калинівці.

Влада не здатна гарантувати безпеку в глибо-
кому тилу, навіть попри те, що саме в ці дні СБУ про-
водить антитерористичні навчання на Вінниччині, в 
місці найбільшої концентрації спецслужб.

Влада, звісно, буде захищати своїх до останньо-
го. А громаді в якості «кістки» кинуть якогось «стрі-
лочника» (виховательку/охоронця/прибиральни-
цю). Але таку ганебну практику настав час припини-
ти. Мають бути зроблені правильні висновки щодо 
некомпетентності керівництва держави в оборон-
ній сфері.

Так, причиною вибухів на військовому арсена-
лі в Калинівці цілком може бути підривна діяльність 
ворога. Але це не відміняє, а навпаки посилює не-
обхідність забезпечити жорсткий контроль та охо-
рону військових об’єктів.

Хоча компетентним органам, які проводитимуть 
слідство, не варто відкидати й версію внутрішньої 
диверсії — з метою приховати масштаби можливих 
розкрадань боєприпасів.

Пам’ятаєте історію з вибухами в Балаклії? Тоді 
голова оборонного комітету парламенту Пашин-
ський мало не тріумфально заявив, що Україна 
втратила боєприпасів на 1 мільярд доларів. Після 
війни перевірити недостачу і зрозуміти розмір роз-
крадань буде просто неможливо.

Серед найбільш значущих негативних наслід-
ків пожежі в Калинівці є руйнівний удар по міжна-
родному іміджу України як адекватного дієздатного 
партнера в оборонній сфері. Адже для іноземних со-
юзників може здатися дуже ризикованим надавати 
військову допомогу, особливо летальну зброю, кра-
їні, яка не здатна на власній території забезпечити 
необхідний захист стратегічних об’єктів, що знахо-
дяться за сотні кілометрів від лінії вогню.

Дмитро ДОБРОДОМОВ,
народний депутат, секретар 

Комітету з питань запобігання 
і протидії корупції

Калинівка — 
результат бездіяльності 
після вибухів у Балаклії

Після трагедії в Балаклії влада не зробила жод-
них висновків. Як наслідок, горить другий за значи-
містю склад боєприпасів нашої країни — в Калинівці.

Півроку тому, в ніч на 23 березня у м. Балаклія, 
що на Харківщині, вибухнув один з найбільших скла-
дів боєприпасів країни. Основною версією назвали 
диверсію. Здавалося, влада мала б зробити відпо-
відні висновки після трагедії. Але ні, через півроку, 
цієї ночі, за аналогічним сценарієм вибухає склад 
боєприпасів у Калинівці, що під Вінницею.

Представники влади одноголосно класифікува-
ли вибухи в Балаклії як диверсію. Жоден представ-
ник Генерального штабу чи Міністерства оборони 
відповідальності за вибухи не поніс!

Сьогодні ж ми чуємо аналогічні заяви щодо ви-
бухів у Калинівці. Диверсія, теракт і навіть анало-
гічна версія з квадрокоптером, з якого скинули ви-
бухівку на склад. Калинівка — це другий за зна-
чимістю склад боєприпасів України. Ворог завдає 
чіткі удари нашій обороноздатності. Спрогнозува-
ти наступні удари неважко. Адже після Балаклії не 
було вжито жодних заходів щодо розподілення бо-
єприпасів по різних складах. Вони досі концентру-
ються у великих кількостях. Не відбулося посилен-
ня охорони стратегічних об’єктів. І це при тому, що 
Україна перебуває в стані війни, а ворожі дивер-
санти спокійно «господарюють» у центрі нашої кра-
їни. І таке враження, що владі начхати, що країна 
воює.

На жаль, кожен з нас розуміє, що при теперіш-
ній владі справедливого покарання за ці трагедії не 
буде. Винних знайдуть... якогось лейтенанта, який 
заснув на посту...

«Українська правда», 27.09.2017
www.pravda.com.ua

На пороховій бочці. На пороховій бочці. 
Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

Увечері 26 вересня мешканці міста Калинівка, що за 30 кілометрів від Вінниці, були ви-
мушені швидко шукати бомбосховища та виїжджати з міста. Причиною стали вибухи на ар-
тилерійських складах, розташованих поблизу міста.

Уже вранці 27 вересня органи влади повідомили, що із зони можливої небезпеки ева-
куйовано близько 28 тисяч осіб. Нині відомо про двох постраждалих осіб.

Через ситуацію в Калинівці Президент Петро Порошенко вирішив зібрати військове ко-
мандування для пошуку шляхів ліквідації надзвичайної ситуації. Водночас звідусіль почали 
лунати різноманітні версії причин трагедії.

Основних три — диверсія, халатність і пожежа через природні обставини. До речі, в СБУ 
вже кваліфікували подію як диверсію. Заговорили навіть, що диверсію було вчинено за до-
помогою безпілотника.

Вибухи на артилерійських складах відбуваються не вперше. Тільки цього року аналогіч-
на надзвичайна подія трапляється вдруге. «Українська правда» вирішила нагадати попере-
дні випадки вибухів на армійських складах України та їх наслідки.

Увечері 26 вересня мешканці міста Калинівка, що за 30 кілометрів від Вінниці, були ви-
мушені швидко шукати бомбосховища та виїжджати з міста. Причиною стали вибухи на ар-
тилерійських складах, розташованих поблизу міста.

Уже вранці 27 вересня органи влади повідомили, що із зони можливої небезпеки ева-
куйовано близько 28 тисяч осіб. Нині відомо про двох постраждалих осіб.

Через ситуацію в Калинівці Президент Петро Порошенко вирішив зібрати військове ко-
мандування для пошуку шляхів ліквідації надзвичайної ситуації. Водночас звідусіль почали 
лунати різноманітні версії причин трагедії.

Основних три — диверсія, халатність і пожежа через природні обставини. До речі, в СБУ 
вже кваліфікували подію як диверсію. Заговорили навіть, що диверсію було вчинено за до-
помогою безпілотника.

Вибухи на артилерійських складах відбуваються не вперше. Тільки цього року аналогіч-
на надзвичайна подія трапляється вдруге. «Українська правда» вирішила нагадати попере-
дні випадки вибухів на армійських складах України та їх наслідки.

Увечері 26 вересня мешканці міста Калинівка, що за 30 кілометрів від Вінниці, були ви-
мушені швидко шукати бомбосховища та виїжджати з міста. Причиною стали вибухи на ар-
тилерійських складах, розташованих поблизу міста.

Уже вранці 27 вересня органи влади повідомили, що із зони можливої небезпеки ева-
куйовано близько 28 тисяч осіб. Нині відомо про двох постраждалих осіб.

Через ситуацію в Калинівці Президент Петро Порошенко вирішив зібрати військове ко-
мандування для пошуку шляхів ліквідації надзвичайної ситуації. Водночас звідусіль почали 
лунати різноманітні версії причин трагедії.

Основних три — диверсія, халатність і пожежа через природні обставини. До речі, в СБУ 
вже кваліфікували подію як диверсію. Заговорили навіть, що диверсію було вчинено за до-
помогою безпілотника.

Вибухи на артилерійських складах відбуваються не вперше. Тільки цього року аналогіч-
на надзвичайна подія трапляється вдруге. «Українська правда» вирішила нагадати попере-
дні випадки вибухів на армійських складах України та їх наслідки.

Увечері 26 вересня мешканці міста Калинівка, що за 30 кілометрів від Вінниці, були ви-
мушені швидко шукати бомбосховища та виїжджати з міста. Причиною стали вибухи на ар-
тилерійських складах, розташованих поблизу міста.

Уже вранці 27 вересня органи влади повідомили, що із зони можливої небезпеки ева-
куйовано близько 28 тисяч осіб. Нині відомо про двох постраждалих осіб.

Через ситуацію в Калинівці Президент Петро Порошенко вирішив зібрати військове ко-
мандування для пошуку шляхів ліквідації надзвичайної ситуації. Водночас звідусіль почали 
лунати різноманітні версії причин трагедії.

Основних три — диверсія, халатність і пожежа через природні обставини. До речі, в СБУ 
вже кваліфікували подію як диверсію. Заговорили навіть, що диверсію було вчинено за до-
помогою безпілотника.

Вибухи на артилерійських складах відбуваються не вперше. Тільки цього року аналогіч-
на надзвичайна подія трапляється вдруге. «Українська правда» вирішила нагадати попере-
дні випадки вибухів на армійських складах України та їх наслідки.



№112   5 жовтня 2017 року№112   5 жовтня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо

Пряма мова

6 Україна і світ

Панорама

Анатолій 
ГРИЦЕНКО, 
міністр обо-
рони (2005 
– 2007), го-
лова коміте-
ту ВР України 
з питань нац-

безпеки і оборони (2007 – 
2012), голова підкомітету ВП 
з протидії відмиванню бруд-
них коштів (2012 – 2014), го-
лова координаційної ради 
партії «Громадянська пози-
ція», доцент Києво-Могилян-
ської академії, полковник 
запасу.

Дискредитація. 
З тяжкими 

наслідками
Дискредитація — парла-

менту й парламентаризму, 
коли голосуються поправки, 
причому змістовно важливі й 
обґрунтовані, до купи кодек-
сів і півтора десятки законів 
одразу, а в залі лише 50 депу-
татів, решта вже стомилися, 
відпочивають. І не лише сьо-
годні, у п’ятницю, вчора було 
те саме.

З тяжкими наслідками — 
тому що ВСІ громадяни Укра-
їни, десятки мільйонів, бу-
дуть потім «споживати» на-
слідки такого тупого, в режи-
мі «агрессивно-послушного 
большинства», схвалення «су-
дової реформи» в редакції По-
рошенка. Чого лишень варте 
перетворення судів/право-
охоронної системи на бізнес-
структури із заробляння гро-
шей, коли за кожну окрему 
перевірку, експертизу, іншу 
процесуальну дію громадян 
тепер хочуть змусити плати-
ти, на кожному етапі платити, 
авансувати, знову платити... 
притому, що громадяни вже 
сплатили за все це своїми 
податками, окремо сплати-
ли судовий збір... При ниніш-
ніх злиднях і безробітті, скіль-
ки людей будуть по факту по-
збавлені права на захист у 
суді? Десятки мільйонів! Або 
виборча новація Порошен-
ка, якою відтепер більше не 
можна буде оскаржити рі-
шення виборчої комісії, якщо 
воно прийняте в районі 23 – 
24 години? Ваше прізвище як 
кандидата викинуть із бюле-
теня, що завгодно витворять 
акурат під покровом ночі — 
і все, поїзд БПП пішов, а Ви 
без права оскарження... Тут 
і Янукович з Лавриновичем 
відпочивають. І подібних не-
безпечних новацій у «судовій 
реформі» за підписом Поро-
шенка — десятки, сотні.

P.S. На жаль, ці важливі 
питання не привертають на-
лежної уваги преси й суспіль-
ства. І так само, на жаль, ро-
бота двох фракцій — «Бать-
ківщини» й «Самопомочі», які 
принаймні для тих, хто ди-
виться канал «Рада», і для 
стенограми намагаються від-
стояти дійсно важливі для 
громадян поправки, — пу-
блічно подається владою як 
деструктив і гальмування ре-
форми Президента.

УП, 22.09.2017

Новий голова 
«Укрзалізниці» отримуватиме 
понад 24 мільйони гривень на рік

Кабінет Міністрів затвердив конт-
ракт із членом правління — виконува-
чем обов’язки голови правління ПАТ «Ук-
рзалізниця» Євгеном Кравцовим. Він як 
член правління матиме щомісячний оклад 
у 500,2 тис. гривень, а в разі виконання 
обов’язків голови правління повинен отри-
мувати ще 471,6 тис. гривень на місяць. 
Йому буде нараховуватися квартальна 
премія, яка не може перевищувати трьох 
посадових окладів. Також можлива річна 
премія, яка може сягати до 24 посадових 
окладів.

Навіть не враховуючи матеріальної до-
помоги й надбавок за стаж і вчені зван-
ня, в разі виконання всіх вимог контракту 
на посаді члена правління Кравцов за рік 
зможе заробити 24 мільйони гривень.

9 серпня Кабмін звільнив за власним 
бажанням голову правління «Укрзалізниці» 
— поляка Войцеха Балчуна, призначивши 
замість нього т. в. о. голови ПАТ, першого 
заступника міністра інфраструктури Євге-
на Кравцова.

Місячна зарплата Войцеха Балчуна 
складала 462 тисячі гривень.

Міста, які найшвидше 
розростаються

Експерти авторитетного видання The 
Telegraph оприлюднили рейтинг міст світу, 
які найбільш швидко розростаються. Пер-
шу позицію у списку займає китайське міс-
то Сучжоу з населенням у 5,25 мільйона 
осіб. При цьому річний приріст населення 
тут становить 5,5%. Міський округ Сучжоу 
розташований у провінції Цзянсу КНР. Він є 
центром шовкової промисловості, а також 
різноманітних кустарних виробництв.

На другому місці — також китайське 
місто Гуанчжоу, населення якого стано-
вить 20,6 мільйона осіб, а річний приріст — 
4,66%. Замикає трійку лідерів індійський 
Сурат з населенням 5,44 мільйона і річним 
приростом 4,4%.

До ТОП-10 також увійшли Луанда (Ан-
гола), Кіншаса (Демократична Республіка 
Конго), Лагос (Нігерія), Пекін (Китай), Ханч-
жоу (Китай), Цюаньчжоу (Китай) і Бангалор 
(Індія).

Експерти з країн Східного парт-
нерства розповіли про ситуацію з 
доступом до архівів комуністичних 
спецслужб у своїх країнах під час 
прес-конференції, яка відбулася 22 
вересня 2017 року в Українському 
кризовому медіа-центрі в Києві.

Самвел Мартіросян, медіа-екс-
перт, Вірменія: «Вірменія знесла всі 
пам’ятники Леніну ще в 1990-их. Ко-
мітет держбезпеки (КДБ) вчасно ска-
зав, що переходить на бік нової вла-
ди. Питання відкриття архівів Вір-
менія розглядала більше в контек-
сті люстрації, але поки в нас архіви 
закриті. Усі бояться, що буде багато 
скандалів, адже Вірменія — малень-
ка країна, де всі одне одного знають. 
Однак для істориків, політологів чи 
аналітиків важливо мати доступ до 
архівів, вони мусять бути відкритими 
для них».

Дмитро Дрозд, історик-архівіст, 
Білорусь: «Леніни в нас не тільки не 
падають, але навпаки — з’являються 
нові. Також є нові пам’ятники Сталі-
ну. Під Мінськом створили музей «Лі-
нія Сталіна», є вулиці Сталіна. У шко-
лі міліції стоїть пам’ятник Дзержин-
ському. У таких умовах не може бути 
й мови про відкриття документів. Іс-
торикам у Білорусі немає перспектив 
займатися темою ХХ століття — такі 
теми держава не підтримує».

Ігор Кашу, директор Центру до-
слідження тоталітаризму, історії та 

філософії Молдавського держунівер-
ситету, Молдова: «Ми де-факто поча-
ли декомунізацію та відкриття архі-
вів ще 2010 року, коли створили ко-
місію з вивчення та оцінки комуніс-
тичного тоталітарного режиму при 
Президентові Молдови. Архіви КДБ 
у нас чомусь знаходяться в партійно-
му архіві, а не в архіві Служби безпе-
ки. Ми знайшли багато важливих до-
кументів, зокрема про голод у Мол-
дові та Бессарабії 1946 – 1947 рр. 
«Особлива папка» міністра свідчила 
про 152 випадки канібалізму — кри-
терій, який свідчить про останню ста-
дію голоду.

В Україні не просто відкрили архі-
ви, але опублікували інформацію, які 
фонди є і що в них можна шукати. Ми 
припускаємо, що в нас теж можуть 
бути такі фонди, але поки не знаємо, 
де їх дістати. Україна сьогодні стає 
прикладом того, як відкривати архі-
ви КДБ».

Рафік Рамаханов, архів Служ-
би безпеки Азербайджану: «З кому-
ністами ми покінчили ще в 1990-их. 
Тоді люди спалювали свої партквит-
ки та зносили пам’ятники Леніну. На-
віть в архіві їх не лишилося. Однак до 
документації КДБ — тільки частко-
вий доступ. Залишилося багато се-
кретної інформації: про агентів, сек-
сотів, з грифом «секретно». Жертви 
репресій та їхні родичі мають пра-
во ознайомитися зі своїми справа-

ми, але для цього вони мусять нада-
ти відповідні документи, які підтвер-
джують родинний зв’язок. Ці запи-
ти розглядає спеціальна експертна 
рада. Про повне відкриття архівів не 
йдеться.

Україна виконала непосильну 
роботу, перш ніж відкривати архіви: 
інформаційні кампанії, роботи з фо-
кус-групами, опитування експертів. 
Це позитивний приклад служіння на-
роду для відновлення правди».

Іраклій Хвадагіані, грузинська 
дослідницька лабораторія «SovLab»: 
«У нас майже немає такого, щоб до-
сліднику відкрито відмовляли в до-
ступі до справ. Відкриття архівів 
формально відбулося після Револю-
ції троянд. Однак, якщо справу ви-
давати не хочуть, використовують 
дві формули: згоріло або вивезли 
до Росії. Річ у тому, що частина архі-
вів КДБ у Грузії згоріла в 1990-их, а 
ще частину вивезли до Смоленська. 
Окрім іншого, серед істориків ця 
тема не дуже популярна — здебіль-
шого такі документи запитують іно-
земні дослідники, що приїжджають 
до Грузії.

Роботу в архівах унеможливлю-
ють ще неймовірні ціни. Вартість ко-
піювання однієї сторінки докумен-
та — 1,50 євро. Уявіть собі, скільки 
треба витратити коштів, щоб напи-
сати одну маленьку наукову статтю. 
Те, що в Україні можна безкоштовно 

знімати копії документів, насправді 
вражає».

Протягом 21 – 22 вересня в Ки-
єві проходив семінар «Відкритий до-
ступ до архівів КДБ: український 
досвід для країн Східного партнер-
ства», який організував Центр дослі-
джень визвольного руху за підтрим-
ки Чеського посольства в Україні. 
Два дні українські експерти розпо-
відали, як зробити архіви комуніс-
тичних спецслужб відкритими, яких 
ризиків слід уникати та як обговорю-
вати те, про що йдеться в документах 
КДБ.

Нагадаємо, що у квітні 2015 року 
Верховна Рада проголосувала за па-
кет декомунізаційних законів, се-
ред яких Закон «Про доступ до архі-
вів комуністичних спецслужб з 1917 
по 1991 рр». Сьогодні в Україні одне 
з найліберальніших законодавств 
щодо доступу серед інших постра-
дянських країн: дослідники можуть 
безкоштовно знайомитись з архівни-
ми справами, знімати копії та вільно 
розповсюджувати інформацію.

«Східне партнерство» — політи-
ка Європейського Союзу, яка має 
на меті зміцнення стосунків зі схід-
ними сусідами ЄС. Учасниками Схід-
ного партнерства є Азербайджан, 
Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, 
Україна. 

«Українська правда» —
 «Історична правда», 25.09.2017 

Товариство української 
мови ім. Т. Шевченка в США від 
часу свого заснування в березні 
1990 року при Товаристві РУХ у 
Чикаго співпрацювало з україн-
ськими «Просвітами» та україн-
ськими громадами у Владивос-
тоці, Мурманську, Татарстані. 
Спочатку ця співпраця поляга-
ла в надсиланні літератури, ви-
даної в діаспорі й забороненої 
в Радянському Союзі. Згодом 
праця ТУМ полягала у збиранні 
фондів для видавничої діяльнос-
ті «Просвіт» в Україні. 

Щоб краще довідатися про 
потреби «Просвіт» в областях 
України, голова та організацій-
ний референт ТУМ — професор 
Віра і доктор Богдан Боднаруки 
— відвідували обласні осеред-
ки, починаючи з 1990 року. 

Протягом існування ТУМ вів 
жваве листування з «Просвіта-
ми», передавав фонди для сти-
пендії студентам з бідних родин, 
що навчалися в Києво-Могилян-
ській академії, Острозькій ака-
демії, університеті Петра Могили 
в Миколаєві, університетах в ін-
ших областях. 

Нині праця ТУМ полягає в 
збиранні фондів на видавничу 
діяльність «Просвіт», друковане 
слово для дітей та молоді, книж-
ки про історію, мову, літературу.

Вже не один рік пересилає-
мо поміч на газети «Слово Про-

світи» (Київ), «Журавлик» (Хар-
ків), «Українська ластівка» (Чер-
нівці), «Бахмутський край» («Лу-
ганщина), «Східний часопис» 
(Донеччина), «Світ-інфо» (Черні-
гів), «Дзвін Севастополя», «Січес-
лавський край» (Дніпро), «Галиць-
ка Просвіта» (Івано-Франківськ). 
Також було надано фінансову 
поміч на «Мазепа фест» (Полта-
ва), пам’ятник Мазепі в Полтаві, 
пам’ятник Небесній Сотні. 

Протягом існування ТУМ 
було надіслано 1197 пачок літе-
ратури, в Україну — 171580 оди-
ниць вартістю 1605850 доларів, 
з оплатою за пересилання 91 
тис. доларів. 

Передано 256 тисяч доларів 
на видавничу діяльність та 69 ти-
сяч доларів на стипендії. Також 
передано через «Смолоскип» у 
Києві 17800 доларів на допомо-
гу колишнім політв’язням, а в ни-
нішній час — на допомогу пора-
неним на Сході України воїнам 
та їхнім родинам. 

Усю багатогранну працю 
ТУМ можна тепер побачити в ар-
хіві ТУМ, який передається до 
Українського Національного му-
зею в Чикаго. 

Віра 
БОДНАРУК,
професор, 
голова ТУМ. 

Фото Богдана 
Боднарука. 

Україна сьогодні стає прикладом того, 
як відкривати архіви КДБ 

Польща вимагає 
репарацій від Німеччини 

Бюро юридичного аналізу поль-
ського Сейму опублікувало висно-
вок, згідно з яким Польща має за-
конні підстави вимагати військових 
репарацій від Німеччини.

В аналізі експертів підкреслю-
ється, що Польща під час Другої сві-
тової війни зазнала найбільших люд-
ських і ресурсних втрат серед усіх 
європейських країн, якщо брати до 
уваги загальну кількість населен-
ня та національний добробут країн 
Європи.

«Ці втрати були викликані не тіль-
ки війною, але насамперед німець-
кою окупаційною політикою, зокре-
ма навмисним і організованим ви-
нищенням населення на окупова-
них територіях Польської держави, 
а також інтенсивною експлуатацією 
польського суспільства, включаю-
чи примусову працю та умисне зни-
щення майна, зокрема руйнування 
столиці Варшави», — йдеться в до-
кументі.

Комісія вважає, що Польща має 
право вимагати компенсацій від Ні-
меччини, а твердження про те, що 
термін дії цих вимог закінчився, — 
безпідставне.

За оцінками комісії, внаслідок 
дій Німеччини у зв’язку з Другою сві-
товою війною Польща зазнала збит-
ків на суму 48,8 млрд доларів.

Нещодавно Німеччина відхилила 
вимоги Польщі щодо виплати додат-
кових репарацій за роки Другої світо-
вої війни, зазначивши, що ця пробле-
ма вже була врегульована 1953 року.

Тоді Польща дійсно відмовилася 
від вимог щодо подальших військо-
вих репарацій. Але нинішня поль-
ська влада, очевидно, не визнає тих 
поступок, на які пішла тодішня кому-
ністична влада Польщі. Адже Поль-
ща стала першою жертвою нацист-
ської Німеччини — з нападу остан-
ньої на Польщу 1 вересня 1939 року 
й почалася Друга світова війна. Далі 
було кілька років нацистської оку-
пації — величезні людські й матері-
альні жертви, яких зазнав польський 
народ. 

Архів Товариства 
української мови — 

в музеї Чикаго
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Проблеми екологіїПроблеми екологіїЗакордонне українство
Сміттєвий континент 
закликали оголосити 
«196-ою державою світу»
Велетенське скупчення дрібних часток пластику в 

Тихому океані — «сміттєвий континент» (розміром біль-
ший за Францію) — завдяки виданню LADbible може 
перетворитися на справжню державу. У нього вже 
є власна валюта, поштові марки, паспорти й перший 
громадянин.

На сайті видання стверджується: скупчення плас-
тику досягло таких масштабів, що до 2050 року в океа-
нах буде більше пластику, ніж риби. 

LADbible запустило кампанію, яка закликає ООН 
визнати «сміттєвий континент» справжньою держа-
вою. За задумом організаторів, можливо, масштабна 
акція допоможе привернути увагу до катастрофічно-
го становища планети щодо забруднення її відходами.

Кампанія швидко набирає обертів завдяки спри-
янню колишнього віце-президента США Альбер-
та Гора, який оголосив себе першим громадянином 
«Сміттєвої країни».

Наслідуючи всі основні критерії створення держа-
ви (визначення меж, уряду, налагодження міжнарод-
них зв’язків), учасники кампанії The Trash Isles подали 
заявку до Організації Об’єднаних Націй, щоб оголосити 
«сміттєвий континент» 196-ою державою світу. 

Стівен Май, керівник відділу маркетингу в LADbible 
Group, що очолює кампанію, говорить: «Метою кампа-
нії The Trash Isles є підтримка десятків тисяч людей у 
всьому світі, які готові стати громадянами «сміттєвої 
держави», підписавши нашу онлайн-петицію. Ми пред-
ставимо результати в ООН, щоб там затвердили заявку 
на створення держави».

Невизнана «держава» вже має офіційний прапор, ва-
люту під назвою «дебрис» (debris англ. — сміття) і навіть 
паспорти, які виготовлені з перероблених матеріалів. 

Звичайно, все це — лише епатажний прийом, адже 
«плаваючий континент» сміття не має головного атри-
буту держави — чітких кордонів. Але саме в такий спо-
сіб активісти хочуть привернути увагу до забруднення 
планети, яке наростає. 

«Велику тихоокеанську сміттєву пляму» відкрили 
наприкінці 1980-х років. На супутникових знімках пля-
ма непомітна, судна, які пропливають, її не помічають, 
оскільки частки пластику занадто дрібні. Достовірна 
площа плями невідома. Імовірно, вона складає близько 
700 тис. км2 — це більше від площі Франції або України.

Китайські вчені навчилися 
перетворювати пісок 
пустелі на родючий ґрунт
За останні півроку дослідники з Чунцинського уні-

верситету засіяли 200 га посушливої землі на півночі 
країни і створили своєрідні оази, на яких вирощують 
різноманітні сільськогосподарські культури.

У Внутрішній Монголії знаходяться п’ять пустель, 
значна частина території регіону повністю спустелена. 
Разом з тим найбільше лісів Китаю саме тут — 248,7 
тис. кв км. Аби зупинити подальше погіршення ситуа-
ції, вчені розробили спеціальну пасту, що складається 
з речовини, яка міститься в рослинах і при змішуванні з 
піском утримує воду, поживні речовини й повітря.

Протягом шести місяців понад 200 га піску пере-
творилися на плантації, на яких тепер вирощують куку-
рудзу, томати, сорго, соняшник. Разом з цим науковці 
запускають проект відновлення лісу, який передбачає 
трирічне заліснення 50% спустелених земель.

У рамках проекту вчені висадили понад 70 видів 
різноманітних сільськогосподарських культур.

У дослідників є плани щодо розширення проекту. 
Вони мають намір окультурити ще 200 га пустелі. Ки-
тайські вчені переконані, що найближчими роками та-
ким чином вдасться відновити до 13 тис. га ґрунтів.

Проблема втрати родючих ґрунтів є надзвичайно 
актуальною для Китаю.

П’ята частина рослин 
планети перебуває 
на межі зникнення 
Британські вчені встановили, що кожен п’ятий з 

380 тисяч видів рослин перебуває на межі зникнення 
через діяльність людини. Завдяки дослідженням вста-
новлено, що більш ніж 22% видів рослин належать до 
таких, які вимирають, перебувають на межі зникнення 
або уразливих груп. Однак найбільшу загрозу природі 
завдає використання рослин у сільському господар-
стві, йдеться в доповіді. Крім цього, дослідники також 
зазначають, що флора Землі страждає від будівни-
цтва, вирубування лісів і розведення свійської худоби. 

Найбільш постраждалими районами є тропічні 
ліси, наприклад, у Бразилії. 

«Ми не можемо просто сидіти й дивитися, як зника-
ють цілі види, адже рослини — джерело життя на Зем-
лі. Усі тварини залежать від них і ми теж», — сказав ди-
ректор ботанічного саду Стівен Хоппер.

Вокально-інструментальний ан-
самбль «Іскра» належить до золотого 
фонду української естради діаспори. 

За час свого існування (1977 – 
1986) нью-йоркська «Іскра» була од-
ним із найпопулярніших музичних ко-
лективів у Північній Америці — від Нью-
Йорка до Лос-Анджелеса та від Мон-
реаля до Едмонтона, збираючи повні 
танцювальні й фестивальні зали. Свій 
широкий і різноманітний репертуар ан-
самбль черпав з українського фольк-
лору, української естради, містив ав-
торські композиції і самих музикантів.

Нещодавно всі три музичні платів-
ки звукозапису цього ансамблю, які 
вийшли у світ по-
над 30 років тому, 
було перевидано в 
цифровому вигля-
ді. Тепер ці звукоза-
писи можна набу-
ти в таких сервісах 
як iTunes, Amazon 
Music, CD Baby, Spotify та Google Play. 
Водночас пісні «Іскри» можна прослу-
хати й на YouTube.

Перша велика платівка ансамблю 
з однойменною назвою «Іскра» (1979) 
стала відображенням типового репер-
туару, який звучав під час виступів, — 
від сентиментального танго «Гей-га» 
Весоловського до естрадного шедевру 
«Три трембіти» Скорика, включно з ав-
торськими піснями членів ансамблю 
Олеся Кузишина («Ти моя», «Сумерк») та 
Ярослава Палилика («Спомини літа»), а 
також зі своєрідними обробками укра-
їнських народних пісень, що звучали на 
три голоси.

Друга велика платівка, «Зустріч 
світанку» (1981), передає намагання 

ансамблю збагатити свою звукову па-
літру завдяки синтезатору електрон-
ними ефектами («Козак», «Мамо» та 
«Люди»). Проте «Іскра» не відхиляється 
ні від власного вокального стилю, ні від 
обробок народних пісень, якими від-
різняється від своїх сучасників. Поруч 
з народними й естрадними піснями на 
платівці записані чотири авторські піс-
ні членів ансамблю — Олеся Кузиши-
на («Іскра», «Дай мені серце», «Люди») та 
Ярослава Палилика («Козак»).

Останній звукозапис «Іскри» — 
мала платівка «Мандрівка по Україні» 
(1983). До певної міри це найамбітні-
ший проект здійснити музичну подо-

рож Україною з по-
ясненнями укра-
їнською й англій-
ською мовами. 
Пісня Олеся Кузи-
шина «Вкраїно моя 
чарівна» служить 
початком і завер-

шенням подорожі. Прем’єра «Мандрів-
ки» відбулася в липні 1983-го підчас 
виступу «Іскри» на фестивалі молоді 
на Верховині в Ґлен-Спей (штат Нью-
Йорк).

«Іскру» складав квартет музикан-
тів: Олесь Бундзяк (бас-гітара), Богдан 
Кузишин (барабани, перкусія, вокал), 
Олесь Кузишин (клавішні, гітара, вокал) 
та Ярослав Палилик (клавішні, акорде-
он, вокал). Інженерами звукозаписів 
були Марко Сидорак і Ричард Нейґл зі 
студії ElectroNova Productions. А циф-
рове перевидання виконав Славко Га-
латин у студії BeSharp Studios. Переви-
дання присвячені Олесеві Бундзякові, 
покійному членові «Іскри».

Іван БЕСКИД
Meest-Online

18 вересня на 93-му році 
життя відійшов у вічність за-
сновник і багаторічний прези-
дент Міжнародного благодійно-
го фонду «Смолоскип», голова 
видавництва «Смолоскип», ме-
ценат, інтелектуал і подвижник 
Осип Зінкевич.

Видавництво «Смолос-
кип» повідомило: «Осип Зінке-
вич упродовж 50 років керував 
фондом і видавництвом «Смоло-
скип», видав понад 500 книжок, 
опікувався пам’яттю забутих та 
репресованих письменників і 
відкрив шлях у літературу со-
тням молодих митців. Його ніхто 
не замінить, і ніщо не втішить нас 
у нашому горі.

Проте працівники «Смоло-
скипа» й надалі натхненно і 
вперто продовжуватимуть спра-
ву пана Осипа Зінкевича».

Осип Степанович Зінкевич 

народився 4 січня 1925 року в с. 
Микулинці сучасного Снятинсько-
го району Івано-Франківської об-
ласті в родині січового стрільця. 
1944 року батька розстріляли 
нацисти, а родина змушена була 
емігрувати за кордон. Через во-
єнні події члени сім’ї загубили 
одне одного. Осип Зінкевич ді-
стався Німеччини, де певний час 
прожив у таборі для переміщених 
осіб. 1948 року нелегально пе-
рейшов кордон до Франції.

Аби легалізуватися, відпра-
цював за контрактом рік на ву-
гільній шахті в Північній Франції. 
У 1950-их роках Зінкевич закін-
чив Паризький інститут індустрі-
альної хімії.

Будучи студентом, Зінкевич 
з однодумцями заснував сто-
рінку «Смолоскип» при тижневи-
ку «Українське слово» в Парижі. 
На її шпальтах розповідалося 

про те, що відбувається на укра-
їнських землях. Брав активну 
участь у діяльності студентських 
організацій.

1956 року Осип із дружи-
ною й дітьми виїхав до США, де 
возз’єднався з матір’ю та сестрою. 
Працював у лабораторії при лі-
карні, на роботах, пов’язаних із хі-
мічною промисловістю.

У Сполучених Штатах Зінке-
вич почав видавати україномов-
ний журнал (згодом — газету) 
«Смолоскип». А 1968 року засну-
вав видавництво з такою самою 
назвою, яке спеціалізувало-
ся на публікаціях самвидавних 
і заборонених творів з України, 
праць репресованих письмен-
ників тощо. 

Видавництво послідов-
но підтримувало інакодумців і 
політв’язнів в Україні, видавало 
їхні твори великими накладами 

українською, а також у перекла-
дах іншими мовами.

Після здобуття незалежнос-
ті України родина Зінкевичів по-
вернулася в Україну. 1992 року 
до Києва переїхало й видавни-
цтво «Смолоскип». Тут 1998 року 
Зінкевич створив при видавни-
цтві музей-архів українського 
самвидаву в Україні. Благодій-
ний фонд «Смолоскип» підтримує 
молодих літераторів та організо-
вує щорічні семінари в м. Ірпені 
під Києвом.

Помер засновник і голова видавництва 
«Смолоскип» Осип Зінкевич

У рамках міжнародної конференції «Сві-
товий конгрес українців у 50 років і далі: єв-
ропейський контекст» обговорювали важли-
ві проблеми українства. Найчастіше звучало 
питання: як залучати нову еміграцію в існую-
чі українські організації, а головно — дітей. 
Модератор сесії Ярослава Хортяні, перший 
заступник президента СКУ та голова Євро-
пейського конгресу українців, зазначила, 
що проблема асиміляції мігрантів з України 
гостро стоїть у всій Європі. 

Петро Тима, голова Об’єднання україн-
ців у Польщі, акцентував на масштабах су-
часної міграції українців. «На території Поль-
щі мешкає 48 тис. осіб — громадян Республі-
ки Польща (РП) української національності, є 
понад 1 млн громадян України, котрі з різних 
причин потрапили сюди, ще маємо 3 – 40 
тис. студентів-українців, майже 8 тис. укра-
їнських дітей… Попри декларовані програми 
співпраці з українською діаспорою, не маю-
чи коштів, не маючи ідей, не маючи фахівців, 
програми залишаються мертвими… Є кілька 

організацій, які розуміють, що приїжджають 
у країну, де є автохтонне українське насе-
лення, що в міжвоєнний період у Перемишлі, 
Варшаві, ряді інших міст існувало українське 
громадське, культурне, політичне життя. На-
томість загал цих людей цього не знає і пе-
реносить у нову країну звичаї, норми, бачен-
ня світу, як в Україні. Кожна інша країна не 
є Україною. Інші закони, інше суспільство, ін-
ший менталітет».

Зберігати українську ідентичність допо-
магають три фактори: українська церква, 
українська організація й українська школа. «У 
Варшаві кілька років тому виник фонд «Наш 
вибір», керівником якого є Мирослава Керик, 
— розповів пан Тима. — Це є унікальний про-
ект, який охоплює різні потреби українців. 
Цей фонд не отримує жодної фінансової під-
тримки від України. Існує на кошти Європей-
ського Союзу, місцевого самоврядування, по-
жертви, приватних спонсорів. Такі установи є 
у Швеції й Естонії». Як приклад успішної спів-
праці Петро Тима назвав співпрацю Львів-

ської обласної державної адміністрації з 
українським «Народним домом» у Перемишлі.

До обговорення долучилася й Марія 
Туцька, голова відділення Об’єднання укра-
їнців Польщі в Перемишлі. Вона — автохтон-
на українка Надсяння, вчителька україн-
ської мови в українській школі ім. Маркіяна 
Шашкевича. «Якщо дітей не будуть посила-
ти в українські школи, то через десять ро-
ків українців у Польщі не буде», — застерігає 
пані Туцька.

Павло Ґрод, голова Конгресу українців 
Канади, зазначив: «Найголовніше, щоб укра-
їнці, котрі приїжджають в іншу державу, ро-
зуміли, що буде дуже корисно для них заанга-
жуватися в громадські організації, в україн-
ські об’єднання. А ще важливіше — щоб були 
залучені їхні діти. Прикро, але багато ново-
прибулих сімей не посилають своїх дітей в 
українські школи, в наші табори. Пропоную, 
щоб СКУ розробив з Міністерством закор-
донних справ України світову PR-кампанію 
«Будьте українцями, де б ви не жили!».

Український фестиваль у Торонто, 
прем’єр Трюдо і корпорація «Міст»

Корпорація «Міст» є традиційним учасником україн-
ських фестивалів у Торонто. Від часу свого заснування 
1989 року компанія продовжує бути одним з найпоміт-
ніших осередків українського суспільного життя в Кана-
ді. Наприклад, подарунком корпорації «Міст» громаді ста-
ло спонсорство акції «Народжені у вишиванках», у рамках 
якої новонароджені українці по всій Канаді отримують у 
подарунок вишиваночки. 

Що підготувала ком-
панія для гостей ниніш-
нього 21-го фестивалю? 
Було організовано фо-
тостінку, де всі охочі фо-
тографувалися в чарів-
них українських віноч-
ках. Більше тисячі людей 
отримали на пам’ять такі 
яскраві світлини. 

На головній сцені заходу виступили Василь Попадюк, 
гурти DoVira, Bossonizh, Zapovid, Mad Heads XL та інші. Та-
кож відбулися театральні перформанси, кінопокази, мод-
ні дефіле.

До учасників Українського фестивалю звернувся 
Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади. «Вже понад сто-
ліття українські канадці роблять Канаду різноманітною, 
багатокультурною та сильною. Наш уряд залишається не-
похитним союзником і приятелем України».

Фестиваль також відвіда-
ла Христя Фріланд — українка, 
міністр закордонних справ Ка-
нади, з доньками Наталкою та 
Галиною (на фото).

Прикрасою фестивалю 
став парад українських твор-
чих колективів, бізнесу й орга-
нізацій. Танцювальні колекти-

ви вражали яскравими костюмами й запальними танця-
ми, українські навчальні заклади — масовістю, клуби за 
інтересами — розмаїттям. Розмахом здивувала кредито-
ва спілка «Будучність», яка цього року святкує 65-річчя. 
Пройшла також презентація українських фільмів.

Діаспора: інтегруватися, а не асимілюватися!

Легендарний ВІА «Іскра» відтепер — 
у кіберпросторі
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Іспанія: 
референдум 

за незалежність 
Каталонії

У неділю в автономній об-
ласті Іспанії — Каталонії — 
пройшов референдум за про-
голошення незалежності Ка-
талонії, вихід її з Іспанського 
королівства і встановлення 
тут республіки. 

Автономна область Ката-
лонія — адміністративний ре-
гіон, на північному сході Піре-
нейського півострова. Пло-
ща — 31930 квадратних кі-
лометрів, населення — 7,5 
мільйона осіб. Для порівнян-
ня: загальна площа Іспанії — 
504645 квадратних кіломе-
трів, населення — 45 млн 200 
тисяч.

Столиця автономії — Бар-
селона, де мешкає понад пів-
тора мільйона людей.

Каталонія — один з най-
багатших регіонів Іспанії, має 
дуже велику автономію, влас-
ний парламент і уряд. Ідеї від-
окремлення від Іспанії тут ви-
зрівали давно. Місцевий пар-
ламент кілька тижнів тому 
ухвалив провести референ-
дум про незалежність. 

Парламент, уряд і Консти-
туційний суд Іспанії оголоси-
ли референдум незаконним, 
оскільки конституція держави 
не передбачає виходу терито-
рій з її складу за результатом 
місцевих референдумів. 

Каталонське керівництво 
посилається на принцип ООН 
про право націй на самовиз-
начення. У Каталонії ствер-
джують, що мають усі озна-
ки нації: себе, каталонців, 
вважають окремим народом, 
який має власну мову (ката-
ланську), культуру, територію 
компактного проживання. 

Центральна влада Іспанії 
намагалася заблокувати ре-
ферендум. У Каталонію було 
введено контингенти цен-
тральної поліції, національної 
гвардії. Але вдалося заблоку-
вати лише близько чверті ви-
борчих дільниць. І то при 
жорсткому протистоянні на-
селення з правоохоронцями. 
Влада Каталонії повідомила, 
що внаслідок цього було пора-
нено понад 900 людей. У свою 
чергу Мадрид повідомляє про 
поранення сотень поліцей-
ських. Обидві цифри явно за-
вищені. 

На більшості дільниць го-
лосування відбулося. До того 
ж влада Каталонії дозволила 
виборцям заблокованих діль-
ниць голосувати на будь-яких 
інших.

За твердженням каталон-
ської влади, з 5,3 мільйона ви-
борців автономії в голосуван-
ні взяли участь близько поло-
вини. З них 90% проголосува-
ли за незалежність. 

Центральна влада Іспанії 
визнала референдум неза-
конним, до того ж уряд пові-
домив, що в голосуванні взя-
ло участь менше половини ви-
борців автономії.

Тим не менше парламент 
Каталонії, посилаючись на 
референдум, проголошує не-
залежність своєї нової дер-
жави. А Мадрид заявляє, що 
не допустить виходу Каталонії 
зі складу Іспанії і взагалі лік-
відує статут автономії Катало-
нії. Протистояння триває. 

Делегація журналістів і пред-
ставників громадських організа-
цій Чернігівщини 16 – 21 верес-
ня взяла участь у міжнародному 
українсько-польському семінарі 
в місті Перемишлі.

Що цьому передувало? Тут варто 
згадати дещо з моєї журналістської 
співпраці з Польщею. 

Перша моя поїздка до цієї країни 
була 22 роки тому, в 1995-му, як ре-
дактора відомої колись газети «Сівер-
щина» — на двотижневе стажування 
до Варшави. Його проводила потуж-
на громадська організація «Фундація 
солідарності польсько-чесько-сло-
вацької». Вона виникла ще за часів 
існування соціалістичного табору, 
активно боролася проти комуністич-
них режимів, за демократію. Біля ви-
токів організації стояли такі видатні 
постаті, як Вацлав Гавел, майбутній 
президент Чехословаччини, Яцек Ку-
ронь, один з лідерів демократичного 
руху Польщі. 

З розпадом комуністичних режи-
мів у Європі, розвалом СРСР Фунда-
ція почала активно допомагати ста-
новленню демократії на цих тере-
нах, зокрема велику увагу приділяла 
становленню тут незалежної демо-
кратичної преси. У цих програмах я 
і потрапив на таке стажування. Нам 
показали потужні медіа Польщі — 
пресу, радіо, телебачення, вже тоді 
абсолютно незалежні, реформова-
ні. Також вчили працювати в Інтер-
неті й робити газету на комп’ютері. 
Що, звичайно, 22 роки тому було для 
України й Чернігова новим і диви-
ною. Більше того, нам тоді подарува-
ли по комп’ютеру на кожну редакцію. 
Так що перший комп’ютер «Сіверщи-
ни» я привіз з Варшави. У нашої газе-
ти зав’язалися добрі стосунки з Фун-
дацією, того ж року туди на стажуван-
ня поїхав ще один колега з газети, 
привіз звідти принтер. А наступного 
року я ще раз побув там на стажуван-
ні і привіз черговий подарунок — ска-
нер. Так що весь комп’ютерний центр 
«Сіверщини», один з перших у Черніго-
ві, був з Польщі. Потім там побувала 
на стажуванні ще одна журналістка 
редакції, за нашим клопотанням — 
двоє колег з Ніжина.

Другий етап такої співпраці — це 
вже Перемишль. Тут 1990 року поста-
ла громадська організація «Півден-
но-східний інститут науковий». Мета її 
— співпраця з Україною, зважене ви-
вчення нашої непростої спільної істо-

рії. Засновник 
і беззмінний 
донині дирек-
тор інституту 
— Стані слав 
Стемпєнь, мій 
давній і до-
брий това-
риш, відомий 
польський іс-
торик, одно-

часно — викладач університету Пе-
ремишля й донедавна — його про-
ректор. Інститут має багатий архів, 
найбільшу в Польщі бібліотеку україн-
ської книги, тут працюють дослідники 
з Польщі та України, видають чимало 
книг обома мовами. 

Цей інститут у 2005 – 2006 роках 
проводив великий медіальний про-
ект для журналістів України. Щоміся-
ця наша постійна група журналістів з 
різних областей приїздила на триден-
ні прес-тури. Загальна тема проекту 
була «Переміни в Польщі після вступу 
країни до Євросоюзу». Польща всту-
пила туди 2004 року. Нам показува-
ли ці переміни, не приховуючи і про-
блем, труднощів, адже колишній кра-
їні соцтабору непросто було інтегру-
ватися в ЄС. Але переміни на краще 
були швидкі й разючі. Кожного разу 

тема прес-турів була іншою: освіта, 
самоврядування, медицина, культу-
ра, екологія. Ми це вивчали не лише в 
Перемишлі, чимало поїздили по всьо-
му Підкарпатському воєводству. А 
прес-тур на тему культури був у Кра-
кові. Про цей польський досвід, який 
і сьогодні вкрай важливий для Украї-
ни, ми розповідали в наших медіа.

Нарешті третій вид такої співпра-
ці: у 2005 – 2007 роках я, будучи ре-
дактором, а згодом головою редак-
ційної ради «Сіверщини», організову-
вав разом з редакцією цикл щорічних 
українсько-польських семінарів жур-
налістів спільно з Посольством Поль-
щі в Україні. Було по 30 і більше колег 
з різних областей України і, звичай-
но, з нашої області. Загальна тема — 
«Досвід польської регіональної преси 
для української». Приїздили по кілька 
журналістів з Польщі, навчали нас, як 
створювати нові незалежні газети. 

Торік, під час одної з чергових по-
їздок до Перемишля, я висловив моїм 
добрим друзям побажання. Кому 
саме? Станіславу Стемпню, а також 
Малгожаті Кузьбіді — як і Станіслав, 
вона теж вільно володіє українською 
мовою, є доктором політології, викла-
дачем університету Перемишля, ке-
рує міжнародним відділом закладу. 
Побажання моє було таким: віднови-
ти на терені Перемишля українсько-
польську співпрацю. 

Отже, мої друзі підготували ціка-
вий медіальний проект, подали його 
до Міністерства закордонних справ 
і отримали фінансування на міжна-
родний семінар. Офіційно організа-
торами семінару стали Товариство 
випуск ників і приятелів університету 
Перемишля і сам університет, співор-
ганізатором — Південно-східний ін-
ститут науковий.

Учасники — близько 30 журна-
лістів і представників ГО з різних об-
ластей України. Я попросив найбіль-
шу квоту для Чернігова, й нам виді-
лили 6 місць. Ось склад нашої делега-
ції. Журналіст обласного телебачення 

і радіо Олександр Соломаха; Сергій 
Кордик — сайти «Біла хата», «Спец-
кор», «Суспільний кореспондент»; Ві-
кторія Сидорова — журналістка ра-
діо, керівник Чернігівського медіа-
клубу «Наше місто»; Сергій Леп’явко 
— доктор наук, відомий історик, про-
фесор Ніжинського університету, го-
лова ГО «Сіверський інститут регіо-
нальних досліджень»; Людмила Зі-
невич — кандидат наук, викладач 
Чернігівського технологічного універ-
ситету; автор цих рядків, редактор 
«Світ-інфо».

Семінар був чудово організова-
ний. Оплачено було все — проїзд до 
Польщі й назад, проживання й харчу-
вання. Нас поселили в чудовому но-
вому студентському гуртожитку, тоді 
ще вільному, адже навчальний рік у 
Польщі — з 1 жовтня. Усі заняття про-
ходили на базі університету. 

Т е м а 
с е м і н а -
ру — «Відо-
ме і невідо-
ме — спіль-
ний спадок 
п о л ь с ь к о -
українсько-
го прикор-
доння, його 
вплив на 
формування 
сучасного суспільного бачення». Ке-
рівником семінару була Малгожата 
Кузьбіда, якій ми всі хочемо вислови-
ти велику вдячність за її енергію, не-
втомність. 

Нас привітав ректор університету 
доктор Павел Трефлер. Високого рів-
ня доповідачі розповіли нам про ба-
гато чого спільного в історії, літера-
турі, пам’ятках старовини на україн-
ських і польських прикордонних зем-
лях і загалом стосовно двох країн, 
про історичні постаті, спільні для обох 
народів. Досить згадати, що автор 
Гімну України «Ще не вмерла Украї-
на» — композитор і церковний діяч 
Михайло Вербицький — мешкав на 

цих теренах і похований неподалік 
Перемишля. Доктор Ян Зємба зро-
бив доповідь «Література як спіль-
на спадщина — від стародавності до 
сучасності. Портрети України в поль-
ській літературі». Виявилося, як ба-
гато тут спільних імен — польських 
письменників, народжених в Укра-
їні, або таких, що мають українське 
коріння. Серед них — лауреат Нобе-
лівської премії Генрік Сенкевич, Бо-
лєслав Прус, Ярослав Івашкевич, 
інші класики. Шкода, що ми ще мало 
знаємо польську літературу, а вона ж 
має чотирьох лауреатів Нобелівської 
премії. 

Цікавою була й доповідь докто-
ра Ольги Соляр. Ця молода україн-
ка є викладачем університету, не-
давно видала цікаву книгу про укра-
їнські звичаї, вірування, зібравши 
матеріал у багатьох областях Укра-
їни. На семінарі пані Ольга й Ши-
мон Моджеєвський представили 
дослідження «Культурна спадщина 
польсько-українського прикордон-
ня — діяльність в Польщі з метою 
порятунку української спадщини». 
Йшлося, зокрема, про те, як моло-
ді активісти-поляки реставрують 
українські поховання на території 
Польщі. 

Магдалена Пардель-Трефлер 
(до речі, дружина ректора) висту-
пила з доповіддю «Різноманітність 
прикордоння — аналіз-порівняння». 
Доктор Піотр Длугош зробив аналіз 
«Національні стереотипи поляків та 
українців» — про те, як ми сприйма-
ємо поляків, і навзаєм — вони нас. 
І тут справді існує багато стереоти-
пів. Малгожата Кузьбіда виступи-
ла на тему «Концепція української 
держави в політичній думці Вацла-
ва Липинського» — ось ще одна по-
стать, спільна для обох народів: по-
ляк, один з ідеологів українського 
націоналізму. Станіслав Стемпень 
виступив на тему «Історія польсько-
українського прикордоння».

Відбулася також презентація 
Центру науки, культури і польської 
мови університету. 

Чи не основним акцентом се-
мінару стала наша непроста істо-
рія польсько-українських взаємин 
(а цим взаєминам — понад тисячо-
ліття) і в глибині століть, і в новітні 
часи. Тему загострила проблема Во-
лині 1943 року — збройного проти-
стояння українців і поляків. Не се-
крет, що деякі політичні кола Поль-
щі, в тому числі  провладні, зараз 
надто загострюють цю тему. Також 
«з подачі» Росії, спільного ворога 
українців і поляків, про що говори-
ли  учасники дискусії. У нас різне ба-
чення деяких складних спільних сто-
рінок історії, в тому числі щодо Воли-
ні. Але потрібно дискутувати, шука-
ти порозуміння, а загалом тут треба 
довіритися дослідженням істориків. 
Нас має єднати спільний європей-
ський вибір, європейський шлях. 

Чернігівська делегація побула і 
в українському Народному домі Пе-
ремишля, де зустрілася з активіс-
тами української громади міста й 
повіту. 

Загалом мали змогу познайоми-
тися з пам’ятками історії Перемиш-
ля, адже це — тисячолітнє місто-му-
зей. Оглянули й околиці міста, деякі 
історичні містечка. Журналісти ак-
тивно працювали, збираючи матері-
ал і по темах семінару, і на побуто-
ву тематику, в тому числі записували 
на відео інтерв’ю.

Останній день семінару був у 
Львові, де ми оглянули історичні 
пам’ятки міста. 

Цей проект матиме продовжен-
ня. Готуються наступні такі зустрічі, 
які мають сприяти співпраці двох су-
сідніх європейських народів. 

Петро АНТОНЕНКО

Станіслав Стемпєнь

Панорама Перемишля з башти Королівського замку.

Учасники семінару на екскурсії біля фортеці Перемишля ХХ століття, 
одного з нинішніх музеїв міста. 

Молгожата Кузьбіда

Польща – Україна: 
діалог задля спільного європейського шляху



№112   5 жовтня 2017 року№112   5 жовтня 2017 року
Світ-Світ- інфоінфо 9Світ планети

Історія: таємниці, відкриття, гіпотези

Головна таємниця 
піраміди Гізи

Протягом століть було загадкою, які техно-
логічні можливості мали єгиптяни для того, щоб 
побудувати Велику піраміду Гізи — єдине із семи 
чудес Стародавнього світу, що досі існує.

Нещодавно археологи виявили захопливий 
доказ, котрий показує, як єгиптяни транспорту-
вали 2,5-тонні блоки з вапняку та граніту на від-
стані в 500 миль, аби збудувати гробницю фара-
она Хуфу близько 2600 року до нашої ери. Тисячі 
кваліфікованих робітників транспортували 170 
тисяч тонн вапняку уздовж річки Ніл у дерев’яних 
човнах, зв’язаних канатами. Таким чином, ці чов-
ни рухалися спеціально сконструйованою систе-
мою каналів, які вели до внутрішнього порту, що 
розташовувався за кілька метрів від будівельної 
бази піраміди.

Сувій стародавнього папірусу, який висвітлив 
велику таємницю будівництва піраміди, був зна-
йдений у морському порті Ваді Аль-Джарф. 

Вимір часу був певною мірою 
умовним. Римська година могла три-
вати від 75 наших сучасних хвилин уліт-
ку і до 44 — узимку. Річ у тому, що зде-
більшого римляни орієнтувалися на 
сонце. 12 денних годин починалися зі 
світанку, а після заходу відлічувалися 
ще 12 нічних. Але, оскільки тривалість 
дня взимку й улітку сильно відрізняла-
ся, то й довжина години могла зміню-
ватися. Тому римляни досить терпимо 
ставилися до запізнень і не вирізняли-
ся особливою пунктуальністю.

Римляни пили кров убитих 
гладіаторів. Вважалося, що таким 
чином у людину потрапляє життєва 
сила. Після гладіаторських боїв зби-
рали кров мертвих гладіаторів і про-
давали її як ліки. 

Хоча середня тривалість життя 
в Давньому Римі складала 25 років, 
багато римлян доживали до старості. 
Ймовірно, на цифру в 25 років вплину-
ли часті смерті жінок під час пологів, а 
також висока дитяча смертність. 

Переслідування християн. 
Римляни вірили, що в них є вагомі 
причини переслідувати християн, вва-
жали, що імперія спирається на бага-
тобожжя. Християни ж стверджува-
ли, що язичницькі боги — злі демони, 
або зовсім заперечували їх існуван-
ня. Проте римські переслідувачі да-
вали християнам шанси визнати тра-

диційних богів і таким чином уникнути 
мученицької смерті. Але християни не 
могли піти на таку угоду.

Римські воєначальники осо-
бисто не билися. У мистецтві воє-
начальників часто зображують таки-
ми, що б’ються на передовій поряд зі 
своїми солдатами. Проте зазвичай 
римські командири не брали участі в 
бою. Вони займали командні пости й 
керували діями армії зі свого «капітан-
ського містка», аби краще орієнтува-
тися в тому, що відбувається. Тільки у 
виняткових обставинах, коли бій було 
майже програно, воєначальникові 
належало або накласти на себе руки, 
або піти шукати смерті від рук ворога.

Недолюблювали філософів. 
У Римській імперії жили такі видатні 
філософи, як Сенека і Марк Аврелій. 
Проте багато римлян вороже стави-
лися до філософії. З точки зору прак-
тичних римлян, вивчення філософії з 
її концентрацією на внутрішньому сві-
ті робить людей не пристосованими до 
активного життя і служби державі. 

Бузковий колір — для багаті-
їв. У римлян було прийнято зустріча-
ти незнайомців «за одягом», а точніше 
— за його кольором. Існували два ва-
ріанти: всі «натуральні» кольори (відтін-
ки коричнево-жовтого й сіро-чорного) 
були природним кольором овечої шер-
сті, тому сприймалися як ознака скром-
них, бідних громадян; а всі відтінки чер-
воного, фіолетового, зеленого створю-
валися штучно, за допомогою дорогих 
барвників, які привозили здалеку, і 
вважалися ознакою багатства й арис-
тократизму. Особливим шиком вважа-
ли носіння бузкового одягу.

Моноброви — ознака розу-
му. У Римі серед жінок дуже цінували 
густі, зрощені брови. Вони вважали-

ся ознакою високого інтелекту, тому 
римські модниці вдавалися до всіля-
ких хитрощів, аби збільшити густоту 
й кущуватість брів. Наприклад, вико-
ристовували штучні брови, зроблені з 
козячої шерсті, приклеювали їх на об-
личчя.

Стоматологія була затребу-
вана. У Давньому Римі існували свої 
стоматологи, і римляни дуже піклува-
лися про здоров’я зубів. Археологи на-
віть виявили жіночу щелепу із зубни-
ми протезами. На думку вчених, такі 
вироби давніх дантистів були призна-
чені не стільки для успішного погли-
нання їжі, скільки для демонстрації 
багатства, адже дозволити собі ви-
блискувати повним ротом зубів могли 
тільки дуже забезпечені люди.

Традиція пити отруту. Від кінця 
I століття н. е. римські імператори за-
початкували традицію щодня вживати 
невелику кількість отрути, щоб набути 
імунітет. 

На бенкетах — блювота. Рим-
ляни настільки любили надлишок у 
всьому, що навіть ввели традицію 
бенкетувати до блювоти. На бенке-
тах стільки їли, допоки просто не ліз-
ло більше, а потім викликали блюво-

ту, аби звільнити шлунок і продовжу-
вати їсти.

Римлянки фарбували волосся. 
Спочатку фарбоване волосся вважали 
ознакою жінок легкої поведінки, але тре-
тя дружина імператора Клавдія, Мессалі-
на, започаткувала моду серед римської 
знаті на носіння різнобарвних перук, а 
пізніше — і на фарбування волосся.

Замість мила користувалися 
олією. Римляни приймали ванну що-
дня, однак мила не використовува-
ли. Замість цього вони натирали себе 
оліями, а потім відскрібали їх разом 
із брудом за допомогою спеціальних 
скребків.

Незвичайний спосіб прання. 
Римляни використовували людську 
сечу для прання речей. Робітники за-
повнювали чан одягом, заливали се-
чею. Після цього одна людина заліза-
ла в чан і топталася по одягу, щоб віді-
прати його.

Коні в політиці. Інцитат — улю-
блений кінь імператора Калігули. Була 
споруджена статуя Інцитата з марму-
ру та слонової кістки, кінь мав багря-
ну одіж і збрую з коштовних каменів. 
Годували коня вівсом, змішаним із зо-
лотими лусочками. Калігула, що від-
значався своїм самодурством, навіть 
оголосив коня сенатором, глузуючи 
над сенатом.

Легендарні 
рецепти, 

що з’явилися 
випадково

Над деякими рецептами ку-
харі б’ються довгі роки. Але бу-
ває і так, що рецепт, який усі ми 
знаємо та вважаємо класич-
ним, придумують абсолютно 
випадково. 

Салат «Цезар»
Цей салат названий не на 

честь Гая Юлія Цезаря. Він був ви-
падково придуманий у Мексиці.

1920 року у США оголосили 
«сухий закон», який забороняв ви-
робництво, продаж і транспорту-
вання алкоголю. Багато підпри-
ємців обходили закон просто й 
ефективно — переносили свій 
бізнес до прикордонних регіонів 
Мексики й Канади. Так вчинив і 
кухар Цезар Кардіні, який відкрив 
кілька ресторанів під брендом 
Caesar’s Place у Тіхуані, на кордоні 
з Сан-Дієго.

4 липня 1924 року американ-
ці з’їхалися в Тіхуану відзначати 
День незалежності. З випивкою 
проблем у Кардіні не було, а за-
куски  закінчилися. Щоб урятувати 
вечірку, Цезар вирішив нашвидку-
руч приготувати страву з усього, 
що залишалося на кухні. У наяв-
ності були часник, салат романо, 
оливкова олія, лимонний сік, яйця, 
хліб, пармезан і вустерський соус. 
Так і з’явився перший в історії са-
лат «Цезар», який гостям на тій ве-
чірці дуже припав до смаку.

Чипси
Звичайні картопляні чипси, 

якими псують собі апетит перед 
обідом діти і закушують пиво до-
рослі, теж ніхто не винаходив спе-
ціально. 24 серпня 1853 року та-
кий собі Вандербільт прибув на 
американський курорт Саратога-
Спрінгс і зупинився в готелі. На 
обід він замовив фірмову страву 
того готелю — картоплю фрі.

Коли скуштував страву, то по-
скаржився, що шматочки карто-
плі занадто товсті та м’які. Йому 
приготували ще одну порцію, з 
тоншими шматочками. Зарозумі-
лий Вандербільт знову розкрити-
кував куховарство, чим розлютив 
шеф-кухаря. Утретє гостю при-
несли тонкі засмажені шматочки 
картоплі, які йому раптово сподо-
балися. Відтоді чипси стали фір-
мовою стравою цього готелю, а 
потім пішли в народ.

Булки з родзинками
Здавалося б, проста річ 

— булки з родзинками. Тим не 
менше, до середини XIX століт-
тя родзинки в тісто не додавали. 
З’явилася така випічка після не 
вельми приємної історії.

Одним з найвідоміших пека-
рів у Російській імперії був Іван 
Максимович Філіппов. Його ви-
пічка вважалася настільки якіс-
ною, що 1855 року він став поста-
чальником булок до двору імпера-
тора Олександра II. 

Любив випічку і генерал-гу-
бернатор Москви Арсеній За-
кревський. Якось попався За-
кревському в булці тарган. Звіс-
но, генерал оскаженів і зажадав 
негайно доставити Філіппова. По-
бачивши булку з тарганом, Філіп-
пов страшенно перелякався. У 
Росії, як відомо, небезпечно дра-
тувати начальство. Але не розгу-
бився, швидко цю булку з’їв, а За-
кревському оголосив, що це була 
родзинка. Після того, як генерал-
губернатор заспокоївся і від-
пустив пекаря додому, Філіппов 
негайно наказав працівникам 
   напекти булок з родзинками.

На дні Чорного моря 
знайшли 

60 древніх кораблів
Це 60 затонулих суден віком до 2,5 тис. 

років, включно з галерами Римської, Візан-
тійської та Османської імперій. Учені натра-
пили на кладовище поблизу узбережжя Бол-
гарії, досліджуючи наслідки зміни клімату за 
допомогою підводних роботів.

Оскільки на дні Чорного моря майже не-
має світла або кисню, це означає, що затону-
лі в результаті корабельних аварій судна пе-
ребувають у відмінному стані.

«Деякі з виявлених кораблів ми раніше 
бачили тільки на фресках і мозаїках. Напри-
клад, є одне середньовічне торгове судно, 
де збереглися вежі на носі й кормі», — каже 
Ед Паркер, генеральний директор компанії 
BlackSeaMAP, що бере участь у пошуках.

Різьба по дереву деяких кораблів зали-
шалася незайманою впродовж століть, а на 
борту 2000-річного римського судна вияви-
ли навіть добре збережений канат.

Руїни колись величного Хуст-
ського замку. Організовані посе-
лення тут існували в ІХ – Х століт-
тях. Навколо Замкової гори по-
чало розростатися місто, а замок 
став серцем його життя. 1329 
року угорський король Карл Ро-
берт Анжуйський надав Хусту при-
вілеї коронного міста. 

Місто відоме і як центр Все-
закарпатського народного кон-
гресу, делегати якого 1919 року 
ухвалили рішення про об’єднання 
краю із соборною Українською 
державою, а в березні 1939 року 
Хуст став  столицею проголошеної 
Карпатської України. 

Але найдавніша історія 
пов’язує місто над Тисою із Хуст-
ським замком, який таємничо 
з’явився в регіоні й так само та-
ємничо перестав повноцінно жит-

ти. Якщо до ХІІІ століття в латино-
мовних джерелах територію, де 
він розташовувався, називали 
«нічийною», то опісля землі були 
внесені до складу Угорського ко-
ролівства, яке розширило свої во-
лодіння до підніжжя Карпатських 
гір.

Здійснюючи активну експан-
сіоністську політику щодо кар-
патських територій, угорська 
влада посилювала обороно-
здатність королівства за раху-
нок побудови в прикордонних 
межах фортифікаційної системи 
захисту. Таким чином, важливе 
значення в захисті державних 
кордонів мали замки. Одночас-
но сюди переселяли колоністів 
з німецьких земель, внаслідок 
чого виникли  поселення в доли-
ні річки Тиса. Для впорядкуван-

ня політико-економічного життя 
колоністів на межі ХІІІ – ХІV сто-
літь створили Мароморошську 
жупу (комітат). Її фірмовим зна-
ком були соляні копальні, про 
які вже знали стародавні рим-
ляни. Зокрема, соляний шлях у 
Подунав’я був прокладений за-
довго до виникнення Хустського 
замку, оскільки сіль у Мараморо-
ші добували в період завоюван-
ня Дакії римським імператором 
Траяном (II ст. н.е.). 

Для оборони мараморось-
ких солекопалень і захисту со-
ляного шляху з Мараморощи-
ни в центральну частину Угор-
ського королівства були зведені 
на відстані 30 – 40 км 4 замки: 
Вишковський, Нялаб (Королів-
ський), Канков (Севлюшський) і 
Хустський.

Учені виявили найдавнішу 
гробницю правителя індіанців майя

При розкопках стародавнього міста Вака в Гватемалі 
міжнародна група археологів виявила гробницю правителя 
майя.

На закинуте поселення майя випадково натрапили під 
час розвідки нафти в 1960-х роках. Розкопки тут ведуться від 
2003 року, й відтоді  вчені знайшли кілька могил. Це найста-
ріше королівське поховання майя з відомих на сьогодні, воно 
належить до 300 – 350 років нашої ери. Шість королівських 
гробниць, знайдені тут раніше, були створені в період з V по 
VII століття. Артефакти біля останків дозволили припустити, 
що похований міг бути королем Ті Чан Ах, котрий правив майя 
на початку IV століття. Його ім’я зафіксоване в низці історич-
них документів, але факти біографії цього короля вченим не-
відомі. Предмети, відправлені з ним в «останню путь», харак-
терні тільки для майя з правлячого класу. Вдалося знайти 
більше 20 артефактів, у тому числі червону нефритову маску 
бога кукурудзи — в майя це символізувало владу. До зубів 
покійного були прикріплені нефритові камені — ще один сим-
вол правлячого класу.

У Німеччині виявили 
фрагмент 

Біблії Гутенберга
У Державній бібліотеці Аугсбурга ви-

явили цінний зразок книги першодрукаря 
Йоганна Гутенберга. Йдеться про Біблію 
винахідника друкарського верстата, якої 
спочатку було надруковано 180 або 190 
примірників.

Аркуш з Біблії протягом століть служив 
обкладинкою для іншої книги.

Орієнтовною датою випуску тиражу Бі-
блій Гутенберга вважається 1455 рік. По-
ширення друкарства дало поштовх гума-
нізму й дозволило не пов’язувати більше 
знання з монастирями, які були монопо-
лістами у сфері освіти й рукописних книг.

Кожен з примірників Біблії Гутенберга 
може коштувати кілька мільйонів євро. Хто 
й коли обгорнув коштовним аркушем кни-
гу, ще мають з’ясувати дослідники.

Що приховують стіни одного 
з найзагадковіших замків Закарпаття?

В і б і ій б і і б і і

Незвичайні факти з життя давніх римлянНезвичайні факти з життя давніх римлян
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Правда про тоталітарний комуністичний режим

12 вересня 1941 року радянська 
Ставка Верховного головнокоманду-
вання ухвалила директиву № 001919 
про створення загороджувальних за-
гонів у стрілецьких дивізіях.

«Досвід боротьби з німецьким 
фашизмом показав, що в наших стрі-
лецьких дивізіях є чимало панічних і 
відверто ворожих елементів, які при 
першому ж натиску з боку противника 
кидають зброю, починають кричати: 
«Нас оточили!» і захоплюють за собою 
інших бійців. У результаті подібних дій 
цих елементів дивізія вдається до вте-
чі, кидає матеріальну частину… Поді-
бні явища мають місце на всіх фрон-
тах». А «твердих і стійких командирів і 
комісарів у нас не так багато».

Армія Сталіна не бажала вою-
вати за свого вождя, небаченими в 
історії воєн мільйонами здавалася 
в полон. Єдиний висновок вождя у 
цій ситуації — «мало комісарів». Тож, 
якщо «раби» бунтують, потрібно біль-
ше карателів. А вже вони забезпе-
чать, «не зупиняючись перед засто-
суванням зброї, ліквідацію ініціато-
рів паніки і втечі». А ще — здійснять 
«підтримку чесних і бойових елемен-
тів дивізії, не схильних до паніки, але 
стурбованих загальною втечею». 

Власне, вже 27 червня 1941року 
в директиві Третього управління На-

родного комісаріату оборони СРСР 
передбачалася «організація рухли-
вих контрольно-загороджувальних 
загонів», які, серед іншого, мали за-
тримувати «весь підозрілий еле-
мент». Не відставав і НКВС. Наказом 
від 19 липня 1941 року були створе-
ні окремі стрілецькі взводи, роти і 
батальйони: «…Начальнику особли-
вого відділу надається право роз-
стрілу дезертирів на місці».

Не минуло й десяти днів, як 28 
липня 1941-го директива Управлін-
ня особливих відділів НКВС СРСР ви-
магала «посилити роботу загороджу-
вальних загонів». Ну а там і директи-
ва Ставки не забарилася.

Ось така у нас була «народна ві-
йна». Попереду — ворог, позаду — 
не менш безжальні загороджуваль-
ні загони та інші різноманітні підроз-
діли. Власне, є чимало свідчень, що 
страх перед НКВС та комісарами був 
навіть більший, ніж перед німцями. 

У своїх спогадах Микола Нікулін 
сумно констатував: «Каральні орга-
ни працювали у нас прекрасно… В 
мирний час ця професія легша й ці-
кавіша, ніж хліборобство або праця 
у верстата… А у війну не треба під-
ставляти свою голову під кулі, лише 
слідкуй, щоб інші це робили справ-
но». І далі: «Щоб тримати в покорі 

аморфну масу погано навчених сол-
датів, розстріли проводилися перед 
боєм. Хапали якихось кволих дохо-
дяг або тих, хто що-небудь бовкнув, 
або випадкових дезертирів, яких за-
вжди було достатньо. Вибудовува-
ли дивізію буквою «П» і без розмов 
прикінчували нещасних… А бувало й 
так, що загороджувальні загони ко-
сили з кулеметів полки, які відступа-
ли без наказу».

За деякими даними, 1941 року 
затримали більше 650 тисяч дезер-
тирів і панікерів, за вироками вій-
ськових трибуналів розстріляли 
10201 особу. Однак відсутня статис-
тика розстріляних безпосередньо 
під час боїв. 

І все ж відступи не припинялися. 
28 липня 1942 року Ставка видала 
сумнозвісний наказ № 227, відомий 
як «ні кроку назад». За три місяці — 
ще 140 тисяч затриманих, 1189 роз-
стріляних і невідома кількість знище-
них дезертирів під час боїв.

Загороджувальні загони були 
розформовані лише наприкінці жов-
тня 1944 року.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів 

Календар 
всесвітньої історії

6 жовтня
1917 — відбувся І Всеукраїнський 

з’їзд товариств «Просвіта».
1927 — у Нью-Йорку компанія «Вор-

нер Бразерз» представила перший зву-
ковий фільм «Співак джазу».

1975 — київське «Динамо» виграло 
Суперкубок УЄФА з футболу.

Народився: 1914 — Тур Хеєрдал, 
норвезький етнограф, археолог, натура-
ліст, мандрівник, письменник.

7 жовтня
1253 — у Дорогочині короновано 

короля Русі Данила Романовича Галиць-
кого.

1806 — в Англії запатентований 
перший копіювальний папір.

1977 — ухвалена третя і остання 
Конституція СРСР.

Померли: 1747 — Василь Григоро-
вич Григорович-Барський, український 
мандрівник і письменник; 1849 — Ед-
гар Аллан По, американський письмен-
ник; 1984 — Валерій Марченко, укра-
їнський дисидент, помер у в’язничній лі-
карні в Ленінграді.

8 жовтня
1596 — підписано Берестейську 

унію, створено Греко-католицьку церк-
ву.

1918 — польська регентська Рада 
проголосила незалежність Польщі.

Народилися: 1864 — Браніслав Ну-
шич, сербський письменник; 1892 — 
Марина Цвєтаєва, російська поетеса; 
1936 — Леонід Куравльов, російський 
актор.

Померли: 1917 — Сергій Васильків-
ський, український живописець; 1938 — 
Гнат Хоткевич, український письменник. 

9 жовтня
1731 — Російська 

імперія анексувала Ка-
захстан.

Народилися: 1874 
— Микола Реріх, росій-
ський художник; 1904 
— Микола Бажан, укра-
їнський письменник.

Померли: 1967 — 
убито Ернесто Че Ге-
вару, аргентинця, 
кубинського рево-
люціонера; 2007 — 
Анатолій Погрібний, 
український літерату-
рознавець, письмен-
ник, критик і публіцист.

10 жовтня
1932 — у Запоріжжі запустили Дні-

проГЕС.
Народилися: 1813 — Джузеппе Вер-

ді, італійський композитор; 1861 — Фрі-
тьоф Нансен, норвезький полярний до-
слідник-мандрівник; 1882 — Михайло 
Бойчук, український художник; 1889 — 
Михайло Драй-Хмара, український поет.

Помер: 1825 — Дмитро Бортнян-
ський, український композитор.

11 жовтня
1881 — американець Г’юстон Девід 

запатентував першу фотоплівку.
1931 — у СРСР ухвалено рішення 

про повну ліквідацію приватної торгівлі.
1944 — СРСР анексував Туву.

12 жовтня
1492 — Христофор Колумб відкрив 

першу землю в Америці — острів, якому 
він дав назву «Сан-Сальвадор» (один із 
Багамських островів). Вважається да-
тою відкриття Америки.

1905 — Норвегія розірвала унію зі 
Швецією і стала незалежним королів-
ством.

Народилися: 1860 — Софія Тобіле-
вич, українська письменниця; 1937 — 
Степан Хмара, український політик, пра-

возахисник.
Помер: 1924 — 

Анатоль Франс, фран-
цузький письменник, 
лауреат Нобелівської 
премії з літератури 
1921 року.

13 жовтня
1884 — Гринвіч затверджений як 

місце проходження нульового меридіана.

14 жовтня
Християни візантійського обряду 

відзначають свято Покрови Пресвятої 
Богородиці. В Україні — День україн-
ського козацтва.

1942 — офіційна дата заснування 
Української Повстанської Армії, сфор-
мованої протягом 1942 року з розрізне-
них повстанських загонів бандерівсько-
го крила ОУН.

1964 — Леонід Брежнєв став Ге-
неральним секретарем КПРС, главою 
СРСР, замінивши Микиту Хрущова.

Народилися: 1940 — Лесь Сердюк, 
український актор; 1943 — Раїса Кири-
ченко, українська співачка.

15 жовтня
1928 — німецький дирижабль 

«Граф Цепелін» здійснив перший комер-
ційний рейс через Атлантичний океан.

1964 — уведений у дію найбільший 
у світі нафтопровід «Дружба».

Народилися: 1814 — Михайло Лер-
монтов, російський поет; 1844 — Фрі-
дріх Ніцше, німецький філософ.

Померли: 1817 — Тадеуш Костюш-
ко, національний герой Польщі; 1833 — 
Міхал Огінський, польський композитор 
і політичний діяч; 1959 — убили Степана 
Бандеру, українського політика, голову 
проводу ОУН (1940 – 1959).

16 жовтня
1978 — 264-им 

Папою Римським,  під 
іменем Іван Павло II,  
став поляк, кардинал 
Кароль Войтила. 

Народився: 1907 
— Петро Григоренко, 
український генерал-
майор, правозахис-
ник.

17 жовтня
1113 — завершено спорудження 

Києво-Михайлівського Золотоверхого 
собору.

1956 — в Англії відкрита перша 
атомна електростанція.

Народилися: 1814 — Яків Голо-
вацький, український поет, письменник; 

1936 — Іван Драч, 
український письмен-
ник, громадський діяч.

Померли: 1849 
— Фредерік Шопен, 
польський компози-
тор і піаніст; 1937 — 

Гаврило Базильський, генерал-хорун-
жий Армії УНР.

18 жовтня
1867 — Росія продала Аляску Аме-

риці.
1918 — утворена республіка Чехо-

словаччина.
1927 — створено англійську  інфор-

маційну компанію Бі-Бі-Сі.
1955 — запущено Каховську ГЕС.
Народилися: 1868 — Євгенія Яро-

шинська, українська письменниця; 
1876 — Сергій Єфремов, український 
державний діяч; 1931 — Вітаутас Ландс-
берґіс, литовський політик.

Померли: 1931 — Томас Едісон, 
американський учений; 1941 — Воло-
димир Свідзінський, український поет.

19 жовтня
1918 — Українська Національна 

Рада, політичний представницький ор-
ган українського народу в Австро-Угор-
ській імперії, проголосила Західноукра-
їнську Народну Республіку.

Микола Реріх

Ернесто 
Че Гевара

Степан Хмара

Петро
Григоренко

Іван Драч

2 серпня 1933 року офіційно 
було відкрито Біломорсько-Балтій-
ський канал — штучну водну ар-
терію, що з’єднувала Біле море та 
Онезьке озеро з можливістю по-
дальшого виходу в Балтійське море 
(давня мрія російських царів та ім-
ператорів). 

Збудований у рекордні терміни 
(21 місяць) і вважався гордістю пер-
шої радянської п’ятирічки. Між тим, 
канал будували сотні тисяч в’язнів 
ГУЛАГу — так звані «вороги народу», 
значну частину яких становили укра-
їнці (переважно так звані «куркулі»). 
Вони майже голими руками, за допо-
могою лопат, сокир, кайл, звели 128 
складних інженерних споруд і проби-
ли 37 кілометрів шляху через граніт-
ні скелі (загальна довжина каналу — 
227 км). «Нагородою» за непосиль-
ну працю стала масова смертність 
в’язнів. Щодня помирало до 700 осіб, 
тіла часто-густо кидали прямо в бе-
тон при заливці шлюзів та причалів.

Олександр Солженіцин, «Архіпе-
лаг ГУЛАГ»: «З кінцем робочого дня 
на трасі лишаються трупи. Сніг заси-
пає їхні обличчя. Хтось скрутився під 
перевернутим візком, сховав руки в 
рукава й так і замерз. Хтось застиг з 
головою, схованою поміж колінами. 
Там замерзли двоє, притулившись 

один до одного спинами. Це сільські 
хлопці, найкращі робітники, яких 
лише можна уявити». 

За деякими відомостями, 5 
серпня 1933 року під час фінальної 
«зачистки» секретного об’єкта було 
розстріляно 100 українців.

Дослідники вважають, що за-
гальна кількість жертв будівництва 
сягає фантастичної цифри — 200 
тисяч осіб.

За два тижні після відкриття 
на канал відправили велику групу 
письменників та митців (120 осіб): 
Максим Горький — автор ідеї, Олек-
сій Толстой, Михайло Зощенко, Ві-
ктор Шкловський, Ільф і Петров та 
інші, які мали оспівувати дивовижні 
успіхи радянського будівництва. Усе 

було зроблено в найкращих традиці-
ях «потьомкінскіх дєрєвєнь» (спеці-
ально підготовлені табори, «призна-
чені» для бесід робітники, святко-
ві столи, що тріщали від делікатесів 
у розпал Голодомору), і наприкінці 
1934-го побачила світ пам’ятна кни-
га «Біломорсько-Балтійський канал 
імені Сталіна. Історія будівництва». 
Утім, незабаром весь наклад зни-
щили, бо звеличені майстрами пера 
керівники за декілька років також 
перетворилися на «ворогів народу».

До речі, саме на «Біломоркана-
лі» (як скорочено називали будову) 
в’язнів позначали літерами «з/к» 
(«заключённый каналармеец»), звід-
ки й походить загальновідомий тер-
мін «зек».

17 вересня 1939 року напа-
дом на Польщу на боці нацистського 
Третього Рейху в Другу світову війну 
вступив Радянський Союз.

Того дня віроломно і без оголо-
шення війни, відповідно до домов-
леностей з Гітлером, на територію 
Польської держави зі сходу увійшли 
радянські війська (так званий «ви-
звольний похід у Західній Україні та 
Західній Білорусії»), порушивши до-
говір 1932 року про ненапад. Того ж 
дня вони зайняли Тернопіль і Рівне, 
наступного — Коломию, Станіславів 
(Івано-Франківськ) та Луцьк.

Від перших днів вересня в СРСР 
проводили приховану мобілізацію, 
для прикриття якої 7 вересня роз-
почалися «Великі навчальні збори». 
Війська таємно концентрувалися 
поблизу кордонів. 14 вересня ра-
дянське керівництво поінформува-
ло Німеччину про готовність Чер-
воної армії до початку воєнних дій. 
На що наступного дня отримало ві-

тальну телеграму з Берліна.
Армія вторгнення налічувала по-

над 600 тисяч військових, 4700 тан-
ків, 3300 літаків. Наступ розпочався 
о 5.00 17 вересня за повної відсут-
ності значимих військових угрупо-
вань поляків, оскільки основні сили 
Польщі вели боротьбу з Німеччиною. 
Більше того, міністр оборони Польщі 
наказав військам відступати найко-
ротшими шляхами в напрямку Руму-
нії та Угорщини, не вступаючи в бій 
з радянськими частинами. Однак 
СРСР не залишав полякам шансів на 
врятування.

Воєнні дії відбувалися в повній 
співпраці Вермахту і Червоної армії. 
Агресори обмінювалися інформаці-
єю про дислокацію польського вій-
ська на Прикарпатті та планували 
спільні операції для його знищення. 
Неодноразово полякам доводило-
ся водночас відбивати удари з обох 
фронтів.

До 20 вересня Львів був оточений 

нацистами, а 22 — до міста підійшли 
підрозділи Червоної армії, які допомо-
гли Вермахту добити оборонців. 

22 вересня 1939 року відбувся 
спільний радянсько-німецький вій-
ськовий парад Вермахту (19-ий кор-
пус генерала Г. Гудеріана) та Чер-
воної армії (5-ий корпус генерала 
В. Чушкова) у Бресті.

24 вересня радянські й німецькі 
війська здійснили спільну операцію з 
оточення польських з’єднань під За-
мостям. 

28 вересня впала Варшава. 
Територіальний поділ Польщі між 

СРСР і Німеччиною був завершений 
28 вересня 1939 року підписанням 
договору про дружбу й кордон.

Втрати сторін на радянсько-
польському фронті становили при-
близно 3500 осіб у Польші (а також 
450 тисяч полонених) та 795 — у 
СРСР. Навесні 1940 року в СРСР були 
розстріляні понад 15 тисяч військо-
вополонених поляків.

Біломорканал, побудований на кістках в’язнів

Напад СРСР на Польщу 

Створення загороджувальних загонів 
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11 верес-
ня 1864 року 
в селі Пушкар-
не (нині Грабов-
ське) на історич-
ній Харківщині 
(сучасна Сум-
ська область) 
народився Пав-
ло Арсенович 

Грабовський. Навчався в Харківській 
духовній семінарії. У 3-му класі був ви-
ключений з навчального закладу за на-
лежність до харківської групи револю-
ційної народницької організації «Чорний 
переділ», заарештований і висланий у 
рідне село під нагляд поліції.

У 1885-му Грабовського мобілізу-
вали на військову службу в Туркестан-
ський військовий округ. Незабаром 
жандармерія розкрила його участь у 
складанні й поширенні відозв народни-
ків і прокламацій проти самодержав-
ства. 1886 року Павла Грабовського 
ув’язнили й засудили до п’ятирічного за-
слання до Сибіру. За участь у складанні 
й поширенні відомого протесту-відозви 
політв’язнів «Заява російському уряду» 
(1889) був знову заарештований, провів 
3 роки в Іркутській губернській в’язниці.

Саме там і почав активну літератур-
ну діяльність. Надсилав вірші до галиць-
ких часописів, там друкували і його стат-
ті, замітки, нариси. Займався перекла-
дами. Однак поет і надалі перебував у 
засланні в Сибіру — Вілюйську (з 1893-
го), Якутську (з 1896-го), Тобольську (з 

1899-го). Повернутися в рідну Україну 
йому не судилося. На чужині провів 20 
років з 38-ми.

Незадовго до смерті в автобіографії 
П.Грабовський писав: «Горем та злидня-
ми почалося моє життя, горем та злид-
нями закінчиться. Але не треба мені ні-
яких задоволень і ласощів, дали б тіль-
ки можливість працювати на користь 
рідного краю, присвятити йому ті слабкі 
сили, які ще залишилися в моєму пора-
неному і понівеченому тілі. Не дають і не 
дадуть…».

В умовах заборони української 
мови дбав про її існування, зміцнення 
й розповсюдження. Постійно підтри-
мував зв’язок з Україною, листувався 
з Іваном Франком, Борисом Грінчен-
ком. У своїй творчості виступав як про-
довжувач революційно-демократич-
них традицій, започаткованих Тарасом 
Шевченком. 

У Галичині вийшли окремими ви-
даннями його ліричні збірки «Пролісок» 
(1894), «З півночі» (1896), «Кобза» (1898) 
та збірки перекладів «Твори Івана Су-
рика» (1894), «З чужого поля» (1895), 
«Доля» (1897).

У статті «Дещо про творчість поетич-
ну» доводив, що поезія має бути засо-
бом «боротьби зі світовою неправдою, 
сміливим голосом за всіх пригноблених 
і скривджених».

Помер 12 грудня (29 листопада) 
1902 року в Тобольську (Росія) від ту-
беркульозу. Похований на Завальному 
кладовищі поруч з декабристами.

Іван Борковський — 
археолог, ректор Українського 
вільного університету в Празі 

8 вересня 1897 року в селі 
Чортовець на Івано-Франківщи-
ні в сім’ї переселенців з Наддні-
прянщини народився Іван Івано-
вич Борковський.

Учасник Першої світової ві-
йни в лавах австро-угорської ар-
мії. Закінчив короткі офіцерські 
курси, був поранений і нагоро-
джений двома медалями.

Під час Українських визволь-
них змагань — доброволець ле-
гіону Українських січових стріль-

ців, комендант сотні в Українській Галицькій армії. Учасник 
боїв за Львів і наступальної операції УГА в червні 1919-го 
— Чортківської офензиви.

Пізніше емігрував до Чехословаччини. Навчався на фі-
лософському факультеті Празького університету й пара-
лельно — на кафедрі археології Українського вільного уні-
верситету в Празі. 

Член наукового товариства імені Шевченка у Львові. Дві-
чі його обирали ректором Українського вільного університету. 

У 1945-му І.Борковський був заарештований радян-
ським «Смершем» разом з багатьма іншими «українськими 
буржуазними націоналістами», але звільнений за три дні за-
вдяки наполегливому клопотанню президента Чехословач-
чини Едуарда Бенеша.

Автор понад 150 наукових праць. Першим відкрив най-
давнішу слов’янську кераміку — так званий празький тип 
(«Празька культура»), територія якого поширювалася на 
Південну Польщу, Західну Україну та Північно-Східну Сло-
ваччину. Це стало доказом заселення Центральної Європи 
слов’янами, які освоїли ці землі ще до приходу германських 
племен. 1960 року захистив докторську дисертацію «Празь-
кий град у світлі нових досліджень».

Помер 17 березня 1976 року у Празі.

Остап Вахнянин — 
громадсько-освітній діяч 

Народився 25 бе-
резня 1890 року в 
місті Стрий на Львів-
щині. Навчався на фі-
лософському факуль-
теті Львівського уні-
верситету. 

Підхорунжий ле-
гіону Українських 
січових стрільців, 
брав участь у боях 
за Львів. 1919 року 
у складі Української 

республіканської капели об’їхав усю Європу. 
Після окупації Галичини Польщею меш-

кав на Закарпатті. Актор і співак Руського те-
атру товариства «Просвіта» в Ужгороді. Про-
фесор Ужгородської гімназії, викладав укра-
їнську й німецьку мови. У лютому 1923-го за-
снував при гімназії Пласт, який мав великий 
успіх у молоді. Автор одного з перших пласто-
вих підручників на Закарпатті – «Пластовим 
шляхом за красою життя» (1924). Організував 
при Пласті хор і театральний гурток. Сформу-
лював ідеологічне кредо Пласту: «Згуртува-
ти під свій синьо-жовтий прапор усю нашу 
молодь і виховати на чесних, характерних та 
відважних синів нашої дорогої Батьківщини, 
для кращого завтра нашого бідного народу». 

Професор В. Комаринський вважав 
Остапа Вахнянина пластуном-ідеалістом: 
«Платню мав дуже малу, так що мусив давати 
приватні лекції; помимо того не переставав 
працювати для Пласту, не раз до пізньої ночі 
сидів з пластунами…».

Загинув 1 вересня 1924 року внаслідок 
нещасного випадку. Похований на Личаків-
ському цвинтарі у Львові.

Народився 29 серпня 1883 року в 
Мелітополі. Вважається нащадком ко-
зацького полковника Федора Донця. На-
вчався в Петербурзькому, Віденському, 
Львівському університетах. У 1917-му 
отримав ступінь доктора юридичних наук.

«Студентом вражав надзвичайною 
працьовитістю. Найчастіше його мож-
на було зустріти в публічній бібліотеці», 
— писав про Донцова Олександр Ло-
тоцький. 

Один із провідників Української со-
ціал-демократичної робітничої партії. 
Двічі Донцова заарештовували. Але, 
як тільки соціалістичні ідеї перетнули-
ся з націоналістичними, рішуче обрав 
останнє. Лідер кадетів Павло Мілюков  
1914 року, під час виступу в Державній 
Думі, так характеризував роботу Дми-
тра Донцова «Модерне москвофіль-
ство»: «Я скажу вам: бійтеся його! Якщо 
ви будете продовжувати вашу політику, 
Донцових буде налічуватися не одини-
ці й десятки, а сотні, тисячі, мільйони».

Перший голова заснованої 4 серп-
ня 1914 року Спілки визволення Укра-
їни, що проводила пропагандистську 
антиросійську роботу.

Працював в урядових структурах 
гетьмана Павла Скоропадського. У 
1919 – 1921 роках очолював Україн-
ське пресове бюро при посольстві УНР 
у Берні (Швейцарія). Редагував журна-
ли «Літературно-науковий вістник», «За-
грава», «Вісник». У 1926-му написав 

свою головну працю «Націоналізм», в 
якій виклав доктрину інтегрального на-
ціоналізму.

Як ідеолог і публіцист мав великий 
вплив на українські політичні угрупо-
вання й рухи. Сучасники називали його 
«духовним батьком українського націо-
налізму». 

Популярність Дмитра Донцова в 
українських колах була настільки висо-
кою, що його розглядали як можливого 
президента України в уряді Ярослава 
Стецька після проголошення незалеж-
ності України у Львові 30 червня 1941 
року.

Після Другої світової війни емігру-
вав до Канади. Викладав у Монреаль-
ському університеті, співпрацював з 
україномовними виданнями, підготу-
вав ряд концептуальних праць — «Мос-
ковська отрута» (1955), «Хрестом і ме-
чем» (1967).

Помер 30 березня 1973 року в 
Канаді.

ЦИТАТИ
1. «Росія є, з натури речі, на-

шим невблаганним і принциповим 
ворогом, який, не негуючи себе са-
мого, не може ніколи дати на скіль-
ки-небудь широких національних 
уступств», — писав Дмитро Донцов 
у статті «Петербурзький переворот» 
(1917 р.), маючи на увазі не лише 
владні органи, а й російське суспіль-
ство в цілому.

2. Про шовінізм російських де-
мократичних течій: «Виявилося, що 
російські ліберали не тільки не ма-
ють жодної програми в українській 
справі, а й не хочуть її мати… Оче-
видно, російські ліберали розумі-
ли «освобождение» России лише як 
«освобождение» московського на-
роду. Для нього вони прокламували 
право суверенітету в державі, іншим 
націям відмовляли навіть сурогатові 

державності — автономії» (доповідь 
«Сучасне політичне положення нації 
і наші завдання»).

3. Про Крим: «Належність Кри-
му до України є condition sinequa non 
(необхідною умовою) української не-
залежності» («О границях Української 
держави під виглядом політичним»).

28 серпня 1896 року в селі 
Спас на Івано-Франківщині на-
родився Олександр Миколайо-
вич Бойків — політичний і гро-
мадський діяч.

Походив із заможної селян-
ської сім’ї, навчався в Україн-
ській державній гімназії в Коло-
миї. Під час Першої світової війни 
— доброволець Легіону Україн-
ських січових стрільців, хорун-
жий Української Галицької армії.

Після поразки Українських 
визвольних змагань емігрував 
до Чехії. Навчався на електро-
технічному факультеті Празько-
го університету, активною діяль-
ністю зарекомендував себе як 
лідер українського студентства.

Член Української військової 
організації від 1926 року. За два 
роки очолив УВО у Празі. Осо-
бистий секретар Євгена Коно-
вальця в Женеві (1930 – 1931).

Навесні 1931-го переїхав до 
Парижа. Заснував Український 
Народний Союз, створив при-
ватну українську друкарню. Пер-
ший редактор тижневика «Укра-
їнське слово» (1933 – 1934), що 
виконував роль неофіційного 
бюлетеня ОУН. Голова тереново-
го проводу ОУН у Франції.

Під час Другої світової війни 
його двічі заарештовували на-
цисти, декілька місяців провів в 
ув’язненні в таборі Заксенгаузен.

Після війни повернувся до 
Франції. Активно співпрацю-
вав з українськими часописа-
ми. Референт преси та інфор-
мації Проводу Українських На-
ціоналістів (1954 – 1964), член 
Сенату ОУН (1964 – 1968).

Помер 29 вересня 1968 
року в Парижі.

7 вересня 1924 року в Ки-
єві народився Михайло Юлі-
анович Брайчевський. З від-
знакою закінчив історичний 
факультет Київського універ-
ситету, працював в Інституті 
археології Академії наук СРСР.

Його монографії «Коли і як 
виник Київ» (1963), «Біля дже-
рел слов’янської державнос-
ті» (1964), «Походження Русі» 
(1968), «Утвердження христи-
янства на Русі» (1988) прине-
сли авторові світове визнання.

Тим не менше, 1960 року 

була «завалена» докторська 
дисертація «Анти (нариси з іс-
торії Східної Європи в епоху 
великого переселення наро-
дів)», в якій Михайло Брайчев-
ський обстоював виникнення 
державності у східних слов’ян 
ще в антський період, що по-
вністю перекреслювало осно-
вні постулати норманської те-
орії (здобув докторську ступінь 
лише 1989 року). 

У трактаті «Приєднання 
чи возз’єднання» (1966) рі-
шуче розкритикував «Тези до 
300-річчя возз’єднання Укра-
їни з Росією»: «Виходило, що 
протягом багатьох століть 
український народ боровся го-
ловним чином проти власної 
національної незалежності. 
Що незалежне існування було 
величезним злом для нашого 
народу». За цей трактат та під-
пис під листом української інте-
лігенції на захист жертв бреж-

нєвських репресій («Лист 139-
и») був звільнений з роботи, 
праці Брайчевського не друку-
вали, не допускали на конфе-
ренції і забороняли посилати-
ся на його твори.

На противагу норманістам, 
вважав князя Аскольда справ-
жнім хрестителем Русі й заснов-
ником Давньоруської держави. 

Переконаний захисник 
української мови. Звинувачу-
вав Москву в антиукраїнській 
політиці, нищенні пам’яток іс-
торії та культури, русифікації. 
Вважав, що з Європою Україну 
пов’язують більш тісні зв’язки, 
ніж із двома «братніми наро-
дами»: «Але хто б міг розтлума-
чити мені, чому Україна, ска-
жімо, має об’єднатися з Узбе-
кистаном або Киргизією і не 
об’єднуватися з Польщею, Че-
хією, Угорщиною, Словаччи-
ною, Болгарією та іншими єв-
ропейськими народами, з яки-

ми її зв’язують до порівняння 
тісніші та органічніші зв’язки — 
історичні, культурні, світогляд-
ні, конфесійні і т.д.».

Також звертав увагу на той 
факт, що «російська культура 
в ХVІІ – ХVІІІ ст. перебувала в 
жалюгідному стані і стояла на-
багато нижче від української. 
Вона не тільки не могла здій-
снювати «благотворний вплив» 
на українську культуру, але, на-
впаки, сама розвивалася під 
благотворним впливом остан-
ньої». Наслідком тривалої ру-
сифікації стало те, «що країна 
майже із стовідсотковою гра-
мотністю, якою описав її в се-
редині ХVІІ ст. Павло Алепп-
ський, Україна на початку ХІХ 
ст. перетворилася на країну з 
майже суцільною неписьмен-
ністю».

Помер 23 жовтня 2001 
року в Києві.

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут 
національної памяті,

м. Чернігів

Павло Грабовський — 
поет, публіцист 

Дмитро Донцов — ідеолог українського інтегрального націоналізму 

Дмитро Донцов з поетесою
 Оленою Телігою. Кінець 1930-их. 

Олександр 
Бойків 

Михайло Брайчевський — 
видатний історик та археолог
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Вирішив проявити себе в 
ділі й Василь Теребун. У ніч з 6 
на 7 листопада 1948 року він 
розклеїв і розкидав по Борзні 
близько 30 листівок, які розпо-
відали про діяльність УПА.

Потрапивши в лабети енка-
ведистів, арештовані старали-
ся применшити свою роль в ор-
ганізації, вдавали простачків. 
Вина Василя Теребуна була до-
ведена, тому він не крився. Ось 
його діалог зі слідчим:

— Що ж змусило вас стати 
на шлях боротьби з Радянською 
владою?

— Я був незадоволений іс-
нуючим колгоспним ладом, по-
літикою Радянської влади на 
селі.

— Ви вважаєте себе пере-
конаним ворогом Радянської 
влади?

— Так, я вважаю себе воро-
гом Радянської влади. І будучи 
вороже настроєним до існую-
чого ладу, я проводив контрре-
волюційну роботу, боровся за 
створення самостійної України.

До кінця 1949 року в основ-
ному всі збройні угрупован-
ня в області були ліквідовані. 
Аж п’ять років необхідно було 
владі, щоб повністю відновити 
контроль над підвідомчою тери-
торією.

Розділ ІІІ

Керівний 
саботаж

Зі збільшенням потоку піс-
лявоєнних репресивних дирек-
тив ВКП(б) керівництво район-
ної ланки щоразу поставало пе-
ред сакраментальним вибором: 
або діяти за логікою здорового 
глузду, або, не сумніваючись, 
виконувати чергову постанову. 
Останнє давало шанс залиши-
тися на керівній посаді, зайня-
ти вищу сходинку в партійній іє-
рархії. Заохочення сильної ви-
конавської дисципліни шляхом 
постійних щомісячних доган, 
нервозних «закруток» партак-
тив усіх ланок виробляв керів-
ний стереотип поведінки, геть 
позбавлений ініціативи, думки, 
моральності, завжди націлений 
на команду взяти «під козирок».

Переміряння 1946 року се-
лянських городів за сталінськи-
ми стандартами, наприклад, у 
Березнянському, Новгород-Сі-
верському, Городнянському та 
Сосницькому районах, призве-
ло до «багатьох випадків неза-
конної відрізки садиб». Тобто 
селян заради успішного переви-
конання партзавдання педан-
тичні виконавці позбавили еле-
ментарних умов власного про-
довольчого забезпечення. І це 
в ситуації, коли колгоспи ледь 
животіли й не могли дати нор-
мального заробітку для прожит-
тя працюючим.

Серед частини керівної вер-
хівки, яка пройшла загартуван-
ня на фронтах недавньої війни, 
не всі зі сліпим розумінням і 
схваленням сприймали жорсткі 
заходи на селі в 1946 – 1949 
роках. Чимало керівників іг-
норували вказівки, спрямова-
ні на подальший визиск селян, 
займали чітку лінію саботажу 
щодо партлінії ВКП(б). Як пові-

домляли на сесії облради 1948 
року, в ході перевірки знову ви-
явлено 10262 гектари «розба-
зареної землі». Секретар обко-
му КП(б)У М. Кузнецов назвав 
депутатам як негативний при-
клад сільгоспартіль «Більшо-
вик» Кладьківської сільради 
Комарівського району, де «145 
колгоспних дворів були додат-
ково наділені ділянками землі 
в полях колгоспу в розмірі від 
0,05 до 0,45 га. 37 господарств 
мали присадибні ділянки у роз-

мірах понад 0,71 га до 1,08 га». 
«Таким колгоспникам, — підсу-
мовував вищезгадане партсе-
кретар, — не до громадського 
господарства. Вони повністю 
зайняті своїм особистим госпо-
дарством, у них нема ні часу, ні 
бажання працювати на громад-
ському полі».

Ініціаторів протипартійної 
опозиційної дії — роздачі зем-
лі — чекала сувора покара. 
Так, голова колгоспу «Жовтне-
ва зоря» Березнянського райо-
ну Григорій Семенович Тютюн-
ник, щоб поліпшити життя кол-
госпників, додатково наділив їх 
у 1948 році трьома гектарами 
землі. Тобто він свідомо пішов 
проти кампанії урізання приса-
дибних ділянок. За це був за-
суджений на 15 років позбав-
лення волі. За подібну провину 
отримав 4-річний строк голова 
колгоспу «1-е Травня» Ріпкин-
ського району Богурний. 

Усього за 1948 рік сіли за 
ґрати 20 голів колгоспів і голів 
сільрад, які наважилися про-
тистояти партдирективі щодо 
збільшення громадських фон-
дів земель і зменшення приват-
ного землекористування. Стіль-
ки ж керівників колгоспів ре-
пресовано 1946 року за вида-
чу під час жнив голодним людям 
хліба. Наприклад, голова кол-
госпу імені Будьонного із села 
Білі Вежі Дмитрівського району 
А.Д. Троценко отримав триріч-
ний строк заслання за те, що 
«допустив роздачу 832 кілогра-
мів зерна в рахунок трудоднів». 
Голова правління колгоспу імені 
Шевченка Брагинської сільради 
Варвинського району Сергій Да-
нилович Петриченко засудже-
ний до розстрілу за «свідомий 
саботаж» — приховав від здачі 
під виглядом відходів 360 цент-
нерів зерна».

Весняна сівба 1946 року 
дала в ГУЛАГ аж 18 чернігів-
ських голів колгоспів, які не ви-
конали наказу прокурора СРСР 
за №58, тобто садили, сіяли не 
за командою згори, а так, як ви-
магала земля. Репресивна сис-
тема суворо карала бригадирів, 
як, скажімо, П.П. Дубину з кол-
госпу «1 Травня» Сосницького 
району за те, що «дав пару биків 
на оранку індивідуальних горо-
дів колгоспників».

У втомливих, по тричі на рік, 

облавах-мобілізаціях на навчан-
ня в ремісничі училища, школи, 
ФЗН були задіяні тисячі номен-
клатурних працівників. На нараді 
секретарів РК КП(б)У 4.03.1949 
року чесно йшлося, як «цей важ-
ливий господарсько-політич-
ний захід перетворено в пуга-
ло як для себе, так і для призо-
вної молоді». Партсекретарів 
зобов’язували «рішуче покінчи-
ти з усілякими розмовами про 
складність виконання даного 
завдання. Тільки малодушний і 

безпомічний керівник може хо-
ватися за труднощами».

Непосильні плани мобіліза-
ції (по 4000 – 5000 підлітків) 
і майже щоквартальні набори 
вже 1947 року викликали зна-
чні ремствування у виконавців. 
Керівництво відстаючих райо-
нів аргументувало свою пасив-
ність і низькі темпи призовної 
кампанії «небажанням молоді 
їхати вчитися в школи ФЗН ву-
гільної промисловості».

Незважаючи на шквал до-
ган і суворих попереджень про 
звільнення з роботи, в облас-
ті зростала кількість керівни-
ків, які відмовлялися виконува-
ти обласні завдання. 3 березня 
1948 року на стіл секретаря об-
кому КП(б)У М. Кузнецова лягла 
доповідна про те, що в «Добрян-
ському районі голова сільради 
Грибової Рудні тов. Короленко, 
голова Ілімовської сільради тов. 
Клименок категорично відмо-
вилися забезпечити явку моло-
ді на призовну кампанію».

Саботували подібним чином 
мобілізаційну кампанію в Мен-
ському, Михайло-Коцюбинсько-
му, Тупичівському районах. Зга-
дане повторювалось і наступни-
ми роками.

За невиконання плану на-
бору до шкіл ФЗН навіть зняли 
з роботи голову Бобровицької 
райради Петровського.

Розділ IV

Виселення 
за межі України

За копійки люди не поспі-
шали надриватися на колгосп-
ному полі. Не давали потрібно-
го ефекту й масові судові пока-
рання за невироблений мінімум 
трудоднів (за 1948 рік на Чер-
нігівщині притягнули до судової 
відповідальності 2402 особи, 
з них засудили 4121). На селах 
зростала кількість людей, які, 
незважаючи на погрози, заля-
кування, вперто ігнорували пра-
цю за «так» у сільгоспартілях. 
1946 року в області нарахову-
валося 25695 колгоспників, які 
не виробили жодного трудод-
ня, 1947 року — 22290. Масш-
таби такого великого пасивно-
го опору репресивній системі 
дали підставу новообраному в 

березні 1947 року першому се-
кретареві ЦК КП(б)У Л. Кагано-
вичу на своїй першій апаратній 
нараді в ЦК КП(б)У заявити: «Ви 
тут сидите, а під кожним вікном 
ходять націоналісти». Напевне, 
з його подачі (у грудні 1947-го 
його знову перевели до Москви) 
з’явився Указ Президії Верхо-
вної Ради СРСР від 21 люто-
го 1948 року «Про виселення з 
Української РСР осіб, які злісно 
ухиляються від трудової діяль-
ності в сільському господарстві 

і ведуть антигромадський пара-
зитичний спосіб життя».

І знову запрацював на по-
вні оберти бюрократично-ре-
пресивний апарат. Архівні спра-
ви були переповнені райкомів-
ськими рапортами-донесен-
нями, щодекадними звітами. 
Під час посівної, жнив райко-
ми партії організовували пока-
зові судилища. На 15 вересня 
їх провели в Чернігівській об-
ласті 972. При цьому розгляну-
то — обговорено, як на судових 
засіданнях, 2923 осіб-кандида-
тів на виселення за межі Укра-
їни. 452-м з них винесено тяж-
кий присуд — їхати на спецпо-
селення. 2558 колгоспників на 
загальних зборах поклялися 
працювати в колгоспі від зорі 
до зорі.

Персональні справи репре-
сованих колгоспників — крас-
номовні свідчення свавілля то-
талітарного режиму. Загальні 
збори колгоспу «Червоний пе-
реможець» Виповзовської сіль-
ради Остерського району при-
судили виселити за межі Укра-
їни колгоспницю Ганну Хомен-
ко, яка була на шостому місяці 
вагітності. В Авдіївці Сосниць-
кого району на заслання вирі-
шили послати Палагею Бибик, 
хвору на серце, у Вербах По-
норницького району — Мар’яну 
Гнип, яка мала постійні крово-
течі, в Короп’ї Остерського ра-
йону — інваліда-фронтовика 
Юрія Артюха. Василь Сидорен-
ко наприкінці 1947 року прибув 
з лав Радянської Армії додому, 
в село Чорнотичі Сосницького 
району, й без дозволу правлін-
ня колгоспу влаштувався на ро-
боту в райцентрі. Яким же було 
його здивування, коли дізнався, 
що за цю «провину» має рушати 
на спецпоселення. Його лист-
зойк у вищі органи засвідчував 
справжню суть соціалізму, по-
будованого в Україні на кріпос-
ницькій основі.

«Я не знав, що коли мої бать-
ки – колгоспники, — благав по-
щади хлопець, — то і я повинен 
працювати в колгоспі, і що без 
дозволу колгоспу не маю права 
йти на роботу на виробництво. 
Я прошу врахувати моє щире 
каяття, мою молодість і не виси-
лати мене з України. Я даю клят-
ву, що з сьогоднішнього дня буду 
брати найактивнішу участь у ро-

боті колгоспу».
Облвиконком з набиран-

ням обертів кампанії виселен-
ня отримував щотижня масу 
оскаржень, протестів жертв 
беззаконня. Перевірка листа 
48-річної Агафії Кирієнко з Ка-
меня Грем’яцького району по-
казала уповноваженим з Чер-
нігова, що жінка не займалася 
ні спекуляцією, ні самогонова-
рінням і не спала з німцями. А 
все ж це досить виразно фігу-
рує в її характеристиці — виро-
ці! Фальсифіковані були матері-
али й на Улиту Канцеляренко з 
Крисок Понорницького району, 
якій приписали «благосклонное 
отношение к немцам». У жінки ж 
фашисти забрали корову, сви-
ню, швейну машинку.

В облвиконком надійшла за-
ява зі Звеничева Тупичівсько-
го району, підписана 192 кол-
госпниками, які сповіщали, що 
вони не голосували за виселен-
ня Уляни Костирко, чоловік і син 
якої загинули на фронті. На за-
питання, чим була викликана 
брехлива довідка про її трудо-
дні, голова колгоспу А. Ледовий 
чесно відповів перевіряльни-
кам: «Так наказали». 

Як показує аналіз вироків, 
більшість їх — плід хитрувань 
уповноважених. На загальних 
зборах людей запитували: хто 
проти виселення такого-то? За-
лякані й безправні люди бояли-
ся піднімати руки. Ніхто не голо-
сував. А до протоколу записува-
ли: мовляв, усі «за» виселення.

У 1948 році 90 потерпілим 
вдалося завдяки настирливос-
ті, клопотанням добитися ска-
сування рішення колгоспних 
зборів. Однак владні структу-
ри вчасно схаменулися: якщо 
й далі так уважно розглядати-
муть кожну апеляцію, то вийде, 
що вони повністю опротесту-
ють указ. Тому людей старали-
ся швидше відправити на спец-
поселення. І найчастіше за межі 
України потрапляли ті, хто чи-
мось не догодив колгоспній но-
менклатурі.

Із Сибіру аж до 1953 року 
слав Андрій Подрез голові Чер-
нігівського облвиконкому про-
хання розібратися в його спра-
ві. Він сумлінно працював до 
1948 року в Глухівському ліс-
промгоспі, жив на хуторі.

«Запросили мене в село 
Хлоп’яники з місця роботи, не 
пояснили, з якої причини, — 
писав він, — забрали на за-
гальні збори, звідкіля й висла-
ли. На зборах голові райвикон-
кому товаришу Пономарьову 
я пред’явив довідки про те, що 
працюю на виробництві в ліс-
промгоспі. Але голова райви-
конкому взяв довідки і сховав 
їх у кишеню, не звернувши на 
них ніякої уваги. А після я не міг 
оскаржити, бо був під арештом у 
Понорницькому РВВС».

Повернутися із заслання на-
зад було набагато тяжче, а то 
й узагалі неможливо. З Ханти-
Мансійська безуспішно добива-
лася повернення додому моло-
да дівчина Ганна Гарбуз, у якої 
перед зборами працівник мілі-
ції Майоров забрав довідки про 
її хворобу.

Поч. у № 109 – 111.
Далі буде

Сергій ПАВЛЕНКО

Опозиція 
на Чернігівщині
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На свято Михайлового чуда, на 
День села, в Синявці Менського ра-
йону відкрили меморіальну дошку 
члену Центральної Ради, офіцеру 
армії Української Народної Респу-
бліки Василю Прокоповичу Шкляру, 
керівнику Департаменту політичної 
розвідки МВС УНР (аналог сучасно-
го СБУ).

Василь Шкляр народився 25 
лютого 1887 р. у козацькому містеч-
ку Синявка Сосницького повіту Чер-
нігівської губернії.

Закінчив Синявську земську од-
нокласну школу, Київську школу де-
сятників дорожньої і будівельної 
справи (1912 р.), 4 семестри архі-
тектурного відділу Перших Петро-
градських політехнічних курсів, 2 се-
местри Київських середніх курсів бу-
дівничих і дорожніх техніків, 1 курс 
Українського державного універси-
тету (Кам’янець-Подільський, листо-
пад 1919 – листопад 1920). У росій-
ській армії служив від 2 лютого 1915 
р. до 1 травня 1917 р. (солдат, юн-
кер, старшина).

Учасник Першої світової війни, 
командир 5-ї сотні 243-го запасного 
піхотного полку. Активний учасник 
українізації частин російської імпе-
раторської армії — голова Україн-
ської ради 243-го полку (19.05.1917 
р.), член Всеукраїнської ради вій-
ськових депутатів (14.07.1917 р.).

Делегат Другого і Третього все-
українських з’їздів українських вій-
ськових, що відбулися 1917 р. 

«Дальша боротьба Українського 
народу вимагала більшої кількості 
активних борців, і тому я залишав-
ся учасником боротьби по стороні 
У.Н.Р.», — писав він.

Працював у Міністерстві вну-
трішніх справ. Керував відділом 
політичної розвідки МВС УНР. Ін-
тернований до таборів у Польщі 
(25.11.1920 – 25.01.1922). 

Написав спогад «Суд» з історії 
Української революції  1922 року.

Під час Другої світової війни кон-
тактував з підпіллям, зокрема допо-

магав Олені Телізі дістатися до Киє-
ва.

Після закінчення Другої світової 
війни сім’я була депортована поля-
ками до УРСР — у м. Комарне Горо-
доцького району Львівської області, 
де мешкала тітка дружини.

Завдяки оперативним навичкам 
Василь Шкляр зміг в умовах радян-
ського терору приховати свою біо-
графію. Помер 1950 р. у м. Комарне, 
де на місцевому кладовищі його рід-
ні встановили надгробок.

Його ім’я Україні повернув відо-
мий історик Роман Коваль.

* * * 
Теплого осіннього дня до Синяв-

ки на встановлення меморіальної 
дошки прибули численні гості: дочки 
Василя Шкляра Лідія і Леонтина та 
онуки Ярослав і Тарас; учасники іс-
торичного клубу «Холодний Яр» — іс-
торик Роман Коваль, кобзар Тарас 
Силенко, активіст Ігор Гаврилишин; 
представники фундації «Вільні люди» 
з Чернігова — історик та член «Са-
мооборони» Олександр Ясенчук, во-
лонтери Віталій Курач та Юніс Аске-
ров; представники Українського ін-
ституту національної пам’яті в Чер-
нігівській області — Сергій Бутко та 
Сергій Горобець.

«Наш тато постійно розповідав 
нам, маленьким, про Синявку — її 
природу, славне козацьке минуле, 
старовинну церкву. Не забув до са-
мої смерті він і своєрідну чернігів-
ську говірку, якої намагався навчи-
ти і нас. Усе життя мріяв потрапити 
на свою батьківщину, — розповіда-
ли доньки героя. — У 30-ті роки він 
отримав лист від своїх рідних, що їм 
нічого їсти. Після того зв’язок пере-
рвався».

Урочисте зібрання відбуло-
ся біля школи, де навчався Василь 
Шкляр. Цього року закладу випо-
вниться 120 років. Школа розташо-
вана біля старовинної Покровської 
церкви (1708 р.), де поруч — моги-
ла місцевого уродженця, кобзаря 
П.Ф. Ткаченка (1878 – 1918 рр.).

Під час зібрання нащадки героя 
познайомилися з місцевими Шкля-
рами й почули історію свого прі-
звища: Шклярами або Склярами на 
Менщині називали тих, хто займав-
ся гутництвом, себто виробляв скло.

Після відкриття дошки присутні 
почули виступ кобзаря Тараса Си-
ленка, відвідали краєзнавчий му-

зей, куди передали унікальні світли-
ни В. Шкляра, взяли участь у святко-
вому концерті до Дня села.

Представники УІНП передали 
матеріали стосовно Української ре-
волюції до школи. 

Ось що сказав Олександр Ясен-
чук: 

— Десятки тисяч синів Чернігів-

щини брали участь в Українській ре-
волюції 1917 – 1920 рр., коли розва-
лилася тюрма народів — Російська 
імперія — і з’явилася можливість 
будувати незалежну Українську На-
родну Республіку. Але московські 
більшовики, вже під личиною кому-
нізму, продовжили будувати Росій-
ську імперію. І армія УНР зазнала 
поразки. Із легіонів воїнів-петлюрів-
ців до нас дійшли імена тільки близь-
ко десяти тисяч — переважно офіце-
рів та старшин. Серед них і уроджен-
ці містечка Синявка.

На Покрову в Синявці буде вста-
новлено ще одну пам’ятну дошку на-
шому земляку — Павлу Омелянови-
чу Дубрівному, сотнику армії УНР, 
інженеру, агроному, науковцю, ре-
дактору, громадському і релігійному 
діячу. Також у планах — встановлен-
ня меморіальної таблички Василю 
Білозерському, старшині Армії УНР, 
воїну Української Повстанської Ар-
мії в с. Локнисте Менського району 
та іншим героям.

Загалом фундація «Вільні люди» 
на Чернігівщині разом з іншими гро-
мадськими організаціями — істо-
ричним клубом «Холодний Яр», ГО 
«Самооборона Майдану», ЧГО «Сус-
пільна служба України» — у спів-
праці з УІНП й надалі продовжувати-
ме повертати постаті героїв Україн-
ської революції, борців за незалеж-
ність України на Чернігівщині.

Висловлюю особливу подяку під-
приємцю Ярославу Заїці, який надав 
фінансову допомогу, а також тим, 
хто долучився до цієї потрібної спра-
ви: місцевій уродженці, члену НСПУ 
Ганні Ткаченко, місцевому активіс-
ту Миколі Бережному, краєзнавцю 
Дмитру Розенку, історику Віктору 
Моренцю, депутату Менської міськ-
ради Наталії Чичкан, волонтеру Ві-
талію Курачу, а також людині, що по-
вернула тисячі яскравих постатей на 
сторінки підручників історії, — Рома-
ну Ковалю. Слава Україні!

Прес-служба Чернігівського 
осередку фундації «Вільні люди»

Лазар Баранович — 
церковно-політичний діяч, архієпископ 
Чернігівський і Новгород-Сіверський 

Викладав у Києво-Моги-
лянській академії, а серед його 
учнів був майбутній гетьман 
Іван Мазепа. Завідував Єлець-
ким монастирем у Чернігові. 
1657 року висвячений на єпис-
копа Чернігівського і Новгород-
Сіверського. Тривалий час ви-
конував обов’язки місцеблюс-
тителя Київської митрополії.

1674 року заснував дру-
карню при Спасо-Преображен-
ському монастирі в Новгороді-

Сіверському. Незабаром переніс її до Чернігова, де навколо 
друкарні утворився літературний осередок, відомий як «Чер-
нігівські Атени». За життя Л.Барановича видано понад 50 книг 
— букварів, богослужебників, світських і релігійних творів.

У другій половині ХVІІ ст. вважався одним із найосвіче-
ніших представників вищого українського духовенства. 

Попри орієнтацію на Московську патріархію, відстою-
вав самостійність Київської митрополії, боровся за збере-
ження прав українського духовенства. В одному з доносів 
на гетьмана Дем’яна Ігнатовича (Многогрішного) цитували-
ся й слова Лазаря Барановича: «Треба нам того, щоб у нас, 
у Малій Росії, й нога московська не постояла, а коли вели-
кий государ не виведе своїх ратних людей із міст, гетьман 
хоча й сам пропаде, та й Московське царство погубить, як 
вогонь: і запалену річ спалить, і сам вигасне».

У Чернігові сприяв відновленню Спасо-Преображен-
ського і Борисоглібського соборів, при ньому почалося бу-
дівництво Троїцького монастиря. Повернув Чернігівській 
кафедрі чимало земель і монастирів, відібраних католика-
ми. За часів Лазаря Барановича Чернігів став другим після 
Києва культурним центром Гетьманщини.

Помер у Чернігові 13 вересня 1693 року. Тут і похований.
Сергій ГОРОБЕЦЬ, 

Український інститут національної пам'яті,
м. Чернігів

Після публікації в газеті замітки «Моя 
вулиця Дворцьова» знавець історії Ічні 
Майстренко Микола Іванович вказав 
мені, що до війни Дворцьовою називалася 
вулиця Радянська. Пізніше я дістав цьому 
підтвердження у формі земельного акту 
на ділянку Марковського. Велика частина 
цієї вулиці мала в народі назву «Майстрен-
ківщина». Яскравим представником цього 
роду був землевласник Семен Фадейович 
Майстренко. Мої ровесники пам’ятають 
на вул. Радянській контору IV дільниці кол-
госпу імені XXII з’їзду КПРС. Так це і є бу-
динок, де жив Семен Фадейович із сім’єю. 
Його дружиною була Марія Семенівна 
Майстренко — однофамільниця й дальня 
родичка. Мали трьох дітей: старшу дочку 
Олександру, сина Михайла — 1912 р. н. і 
Бориса — 1925 р. н. З ними жили сестри 
дружини — Комишина і Кунак. Третя се-
стра — Парасковія Семенівна Богданова 
— жила в будинку поряд, де нині  мешкає 
сім’я Кузьменка Миколи Дмитровича. Жін-
чин брат — Павло Семенович Майстрен-
ко — мешкав метрів за сто, будинок сто-
яв навпроти теперішньої вулиці Дачної. До 
слова, Павло Семенович хоч за фахом був 
учителем, але працював у колгоспі махор-
ководом. 

Хатні роботи виконувала Чала Мела-
нія. Як вона розповідала, Майстренки ста-
вилися до неї добре, любили її за працьо-
витість, давали подарунки. 

Через дорогу від житлового будинку 
весь куток вулиць Радянської і теперіш-
ньої Дворцьової (ще навіть перед війною) 
являв собою господарський двір. Уздовж 

Радянської, ближче до жилого будинку, 
стояла конюшня. За нею були дві клуні, де 
молотили цепами снопи пшениці чи жита. 
На самому розі Радянської і Дворцьової 
розміщався пожежний пост, де були боч-
ки з водою і ручний насос з кінною тягою. 

Орні землі С.Ф. Майстренка займа-
ли площу від вулиці Радянської (Дворцьо-
вої) до теперішньої залізничної колії. Міс-
цевість, де нині знаходиться завод масла 
і сухого молока та прилеглі території, на-
зивалася Озірці. Там були джерела, не-
великі болітця, а навкруги — болотний 
чорнозем. За гмирянським переїздом 
С.Ф. Майстренку належали Клицаки, Під-
лози, й орні ділянки тяглись аж до хутора 
Безводівки. Належали також лісові маси-
ви на Бондарівщині за Софіївкою. З худо-
би мав племінних биків, корів, робочих ко-
ней і виїзних жеребців. У господарстві Се-
мена Фадейовича була велика пасіка.

Він був завзятий мисливець і три-
мав велику псарню. Як розповідала Ма-
рія Миколаївна, було, зберуться чоловік 
п’ять – сім і на тиждень вирушають на по-
лювання з собаками.

Дружив з Трохимом Тищенком, що за-
лишився в пам’яті як об’їждчик колгоспу, 
і з Сидором Петровичем Дорошенком з 
Жадьківки, що був військовим відставни-
ком і знався на полюванні. 

Репресований 1937 року. Хоч Семен 
Фадейович віддав коней і весь реманент 
у колгосп, що створили на базі його гос-
подарства і назвали іменем Петровсько-
го, його сім’ю вигнали з будинку й оголо-

сили «ворогами народу». Діти Шура й Бо-
рис жили напівлегально в підвалі будинку 
різьбяра по дереву, входили до будинку, 
коли стемніє, щоб ніхто не бачив. Дружи-
ну Марію Семенівну забрали в КПЗ, а Се-
мена Фадейовича відправили на Соловки, 
де він по дорозі й помер у товарному ваго-
ні. Ходила чутка, що «трійка» прямо у вагоні 
розстріляла його. Інші розповідали, що Се-
мен Фадейович мав хворе серце і не ви-
тримав задухи в товарному вагоні.

8 вересня 1989 р. Борису Семеновичу 
Майстренку прийшов офіційний лист, що 
його батько Майстренко Семен Фадейо-
вич був незаконно репресований колиш-
німи органами НКВС 1937 року, в даний 
час реабілітований.

Я виріс поряд. Моє дитинство мина-
ло на цих землях, бо батько працював у 
колгоспі імені Петровського (потім, після 
об’єднання, — в колгоспі імені XXII з’їзду 
КПРС) і їздив на конях по Озірцях, Підло-
зах. Стадо корів з нашої вулиці випаса-
ли на Клицаках, але ніхто мені не розпо-
відав про Семена Фадейовича Майстрен-
ка. Тільки після Помаранчевої револю-
ції з’явився інтерес до цієї неординарної 
людини. Я не хочу, щоб це ім’я стерлося з 
пам’яті поколінь, тому написав про Семе-
на Фадейовича Майстренка.

Олександр КИРІЄНКО, 
м. Ічня

З історико-краєзнавчого, літературного 
збірника Ічнянського району 

«Оживає минувшина». Випуск 2. 2014 р. 
Видання Фонду Віталія Шевченка.

Повернення Василя Шкляра 
На Менщині вшанували політрозвідника Петлюри

Заможний селянин — 
жертва комуністичного тоталітарного режиму
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2013 рік
2 грудня.   Об 11.00 ніжинські 

студенти провели акцію протесту — 
пройшли ходою вулицями міста від 
НДУ імені М. Гоголя до міської ради. 

Біля «Мегацентру» в Чернігові 
відбулася акція протесту студентів, 
обурених діями влади в Києві, які за-
кликали до проведення студентських 
страйків.

О 13.30 у центральному сквері 
біля Красної площі в Чернігові про-
тестна акція студентів була продо-
вжена, й почалося встановлення на-
метів громадських приймалень на-
родних депутатів Руслана Марцінківа 
(ВО «Свобода») та Валерія Дубіля (ВО 
«Батьківщина»).

О 15.00 до страйкуючих студентів 
приєдналися працівники Централь-
ного ринку та профспілки підприєм-
ців, які оголосили про участь у щоден-
них протестах о 18.00.

О 18.00 традиційно, з виконан-
ня Гімну України, розпочався черні-
гівський Євромайдан, який зібрав 
близько півтисячі людей.

3 грудня
У Чернігові створено міський 

штаб спротиву, до якого увійшли 
представники політичних партій та 
громадських організацій для коор-
динації дій чернігівців як на Майдані 
Незалежності, так і під час проведен-
ня міських акцій у Чернігові. Штаб за-
кликав чернігівців долучатися до за-
гальнонаціональної акції спротиву і 
запрошував на мітинги, які відбувати-
муться щодня в центральному сквері 
біля Красної площі з 18.00 до 20.00.

4 грудня
У центральному сквері біля Крас-

ної площі встановлено військовий 
намет для приймальні народного де-
путата Валерія Дубіля, відкритий мі-
крофон; розпочато збір та передачу 
допомоги столичному Євромайдану.

5 грудня
О 18.00 відбулося традиційне зі-

брання чернігівців у центральному 
сквері біля Красної площі, які після 
встановлення наметів організовува-
ли майже щовечора.

6 грудня
О 12.00 з Красної площі Черніго-

ва відбувся черговий автопробіг на 
підтримку Євромайдану.

Прокуратура м. Чернігова відмо-
вила у відкритті кримінального про-
вадження за заявою голови прав-
ління Чернігівської міської молодіж-
ної громадської організації «Центр 
прогресивної молоді «Апельсин» Іри-
ни Черенько щодо можливих про-
типравних дій працівників міліції та 
грабунку майна цієї організації, яке 
було демонтовано й вивезено пра-
цівниками комунальних служб місь-
кої ради 25 листопада.

7 грудня
О 13.00 за рішенням обласно-

го штабу національного спротиву на 
Красній площі м. Чернігова за учас-

ті народних депутатів Валерія Дубі-
ля, Тетяни Слюз, Лілії Гриневич, Рус-
лана Марцінківа, Сергія Аверчен-
ка, Андрія Шевченка відбулися збо-
ри депутатів усіх рівнів Чернігівської 
області на підтримку вимог україн-
ського народу до Президента, уряду і 
Верхов ної Ради України. Народні де-
путати розповіли присутнім про події 
30 листопада, 1 грудня та закликали 
всіх приїхати 8 грудня до Києва, аби 
взяти участь у Народному віче.

При цьому за начебто порушен-
ня рішення Чернігівського окружного 
адміністративного суду від 23 листо-
пада 2013 року проти керівника те-
лерадіокомпанії «Голос України» Ле-
оніда Сенченка, який надав в оренду 
організаторам зборів депутатів усіх 
рівнів звукову апаратуру, було пору-
шено кримінальне впровадження за 
ч. 1 ст. 382 ККУ.

14 грудня
Представники Чернігівського 

земляцтва (Микола Звєрєв) встано-
вили позапартійний намет біля КМДА 
на київському Майдані. 

Інший чернігівський намет на 
Майдані Незалежності було встанов-
лено біля Будинку профспілок при-
луцькими євромайданівцями (Вале-
рій Дубіль). 

На підтримку столичного Майда-
ну за кошти, зібрані під час народних 
віче, регулярно відбувалися поїздки 
з Красної площі бажаючих з Черніго-
ва (координатор Світлана Жимолост-
нова) та області.

19 грудня
Громадські організації Чернігів-

щини підписали відкрите звернення 

до голови обласної державної адмі-
ністрації, міського голови, прокуро-
ра області та начальника обласно-
го УМВС, в якому висловили свою 
стурбованість випадками порушен-
ня прав людини, а саме: порушення 
свободи мирних зібрань, свободи ви-
словлювань і переконань, що мали 
місце протягом кінця листопада – 
грудня 2013 року. 

20 грудня
Указом Президента України з на-

годи Дня міліції за вагомий особис-
тий внесок у зміцнення законності 
та правопорядку, боротьбу зі злочин-
ністю, зразкове виконання службо-
вого обов’язку та високий професі-
оналізм нагороджено орденом Да-
нила Галицького полковника міліції 
Едуарда Гребенюка — заступника 
начальника УМВС України в Черні-
гівській області, начальника міліції 
громадської безпеки. Він 25 листо-
пада 2013 року безпосередньо керу-
вав погромниками під час знесення 
громадського Євромайдану «Чернігів 
обирає ЄС!» у центральному сквері 
біля Красної площі. 

23 грудня
На виконання рішення Всеукра-

їнського народного віче від 22 грудня 
2013 року про створення Народного 
об’єднання «Майдан» Чернігівський 
обласний штаб національного спро-
тиву утворив оргкомітет зі створення 
обласної організації ВГО «Майдан».

25 грудня
Чернігівські журналісти провели 

пікетування УМВС України в Чернігів-
ській області у зв’язку з подіями, які 
відбулися вночі напередодні в Борис-

полі, де була жорстоко побита жур-
налістка Тетяна Чорновіл. Учасники 
заходу розгорнули плакати й фото-
графії журналістів, які постраждали 
внаслідок переслідувань за профе-
сійну діяльність. Свою позицію щодо 
ситуації, яка склалася, висловили 
Алла Скорик, Василь Чепурний, Вла-
дислав Савенок, Олександр Ломако, 
Павло Пущенко та інші.

30 грудня
Громадські активісти в рамках 

акції «Не пробачимо 30.11!» піке-
тували сесію Чернігівської міської 
ради, офіс депутата-регіонала Вла-
дислава Атрошенка, міську прокура-
туру, облдержадміністрацію, міську 
міліцію та один з офісів Партії регіо-
нів. Вони звинуватили міську владу 
в розгромі чернігівського майдану 
25 листопада, наголошували на не-
припустимості мовчання влади та по-
обіцяли, що будуть усіма силами й за-
собами інформувати чернігівців про 
злочинне мовчання, боягузтво і зра-
ду інтересів своїх виборців влади й 
депутатів.

2014 рік
11 – 12 січня
Чернігівська делегація у складі 

Ірини Черенько та Ігоря Андрійченка 
взяла участь у Першому Всеукраїн-
ському форумі Євромайданів у Хар-
кові. 

14 січня
Проведено установчі збори Чер-

нігівського обласного осередку «Все-
українське об’єднання «Майдан». 
Обрано персональний склад коор-
динаційної ради обласної організа-

ції в кількості 28 осіб та президію з 
представників політичних партій ВО 
«Батьківщина», Народний Рух Украї-
ни, ВО «Свобода», «УДАР», «Демокра-
тичний Альянс». 

17 січня
Апеляційний суд Чернігівської об-

ласті задовольнив апеляційну скар-
гу голови правління Чернігівської 
міської молодіжної громадської ор-
ганізації «Центр прогресивної мо-
лоді «Апельсин» Ірини Черенько та 
зобов’язав прокуратуру м. Чернігова 
внести відповідні відомості, зазна-
чені в її заяві про кримінальне пра-
вопорушення щодо можливих про-
типравних дій працівників міліції та 
грабежу до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань, і розпочати досу-
дове розслідування подій 25 листо-
пада 2013 року.

19 січня
Увечері євромайданівці пройшли 

ходою з Красної площі центральни-
ми вулицями Чернігова під гаслами 
«Чернігів — вставай!», «Ні диктату-
рі!» та пікетували міську раду, ОДА, 
прокуратуру, висловлюючи протест у 
зв'язку з ухваленими 16 січня «дикта-
торськими законами».

20 січня
О 13.00 у прес-клубі «Чиста по-

літика» представники чернігівських 
засобів масової інформації, медіа-
профспілок та громадських організа-
цій підписали відкрите звернення із 
засудженням ухвалених 16 січня 2014 
року парламентською більшістю, з по-
рушенням процедур, кількох законів, 
які утискають права громадян на мир-
ні протести, роботу журналістів і гро-
мадських організацій. Вони заклика-
ли народних депутатів від Чернігів-
щини Владислава Атрошенка, Івана 
Куровського, Ігора Рибакова, Миколу 
Рудьковського, які голосували за ці 
закони, негайно опротестувати про-
цедуру голосування і відкликати свої 
голоси під згаданими законами.

22 січня
О 13.15 у День Соборності Украї-

ни прапор Європейського Союзу Єв-
ропи з Євромайдану, подарований 
районній раді рухівцями, на виконан-
ня рішення міської ради від 30 верес-
ня 2013 року про використання пра-
пора Європи в місті Чернігові, зама-
йорів над Новозаводською район-
ною радою міста Чернігова.

О 18.00 у центральному сквері 
біля Красної площі відбувся мітинг, 
присвячений Дню Соборності, та па-
нахида за загиблими на вулиці Гру-
шевського в Києві. Учасники заходу 
зі свічками пройшли від Красної пло-
щі до УМВС у Чернігівській області, до 
пам’ятника Борцям за волю України 
біля Катерининської церкви. 

На замовлення Українського 
інституту національної пам’яті — 

Сергій СОЛОМАХА. 

Поч. у № 111. Далі буде. 

Це друге видання книги 
доктора історичних наук, про-
фесора Ніжинського універси-
тету ім. Гоголя Сергія Леп’явка. 
Презентація відбулася в об-
ласному історичному музеї 
імені В. Тарновського.

У книзі викладено події від 
найдавніших часів до наших 
днів. Текст написаний україн-
ською, англійською та росій-
ською мовами. Автор зібрав і 
подав у книзі сотні унікальних 
фотографій. Також є плани й 
карти міста.

Говорить Сергій Леп’явко:
— Я весь час кажу, що на 

полицях магазинів має лежати 
від 10 до 15, а то й до 20 різних 
книжок з історії Чернігова. Як 

це є в Києві, Львові, Кам’янці-
Подільському. На різний гама-
нець і різні смаки: наукова, 
науково-популярна літерату-
ра, альбоми, історія для дітей, 
просто путівнички туристич-
ні тощо. У Чернігові такого не-
має. Тому феномен продажу 
моїх книг полягає і в тому, що 
конкуренція відсутня. Я весь 
час закликаю, щоб писали.

Чому я, спеціалізуючись на 
історії козацтва, став писати 
про Чернігів? Тоді, в сере дині 
«нульових» років, мене як лю-
дину, яка хотіла прочитати все 
про Чернігів в одній книжці, 
не влаштовувала відсутність 
такої книжки. Можна говори-
ти про путівник Яцури — але 
це середина 1950-их років. 
Можна говорити про книжечку 
Карнабеда — це дуже добрий, 
але лише архітектурний нарис. 
А всього разом я знайти не 

зміг. Довелося писати самому. 
Після першої моєї книги «Чер-
нігів: історія міста», яка є тек-
стовою, залишилися сотні ці-
кавих і якісних фотографій, які 
до неї не потрапили. Тому ви-
зріла думка видати вже «Ілю-
стровану історію Чернігова».

Про нове у другому ви-
данні книги. Вона більша на 
16 сторінок, видана на трохи 
кращому папері. Пройшлися 
по фотографіях: з 800 фото-
графій у ній замінені близько 
200. Чернігівський художник 
Ігор Ігнатенко, один з кращих 
знавців історії Чернігова, пе-
ремалював спеціально для 
цієї книжки Колегіум, а також 
зробив реконструкцію старо-
винного Чернігова з висоти 
пташиного польоту. А один з 
кращих спеціалістів у створен-
ні картографічних зображень 
Олександр Бондар перемалю-

вав для книги низку старовин-
них карт. Але є й нові сюжети.

Я вдячний за дієву допо-
могу музейним працівникам, у 
першу чергу — керівнику й ко-
лективу Чернігівського облас-
ного історичного музею. Фото-
графії для книги надали відомі 
чернігівські фотографи — Ми-
кола Турчин, Валерій Шайго-
родський, Віктор Кошмал. 
Окремо хотів би назвати чер-
нігівського історика й колекці-
онера Костянтина Ягодовсько-
го, тому що дуже багато фото-
графій з ХІХ сторіччя, які тут 
представлені, надані ним. 

Перекладач на англійську 
мову — Лариса Антоненко. Як 
тільки вийшла книжка, я од-
разу почув відгуки: який чудо-
вий англійський переклад! Хо-
тів би, щоб наступне видання 
мало переклад кількома мо-
вами.

До 100-річчя 
бою 

під Крутами
29 січня 1918 року поблизу села 

Крути на Чернігівщині стався бій між 
4-тисячним московським військом, 
що наступало на Київ, і кількома сот-
нями молодих українських патріотів, 
котрі захищали від агресора Україн-
ську Народну Республіку.

Нині тут діє філія Національного військово-історичного му-
зею — Меморіальний комплекс «Пам’яті Героїв Крут». Саме 
сюди, до стели, у січні приїжджають люди зі всієї України, аби 
віддати шану подвигу молоді.

Перон Київського вокзалу відтворили посеред поля біля 
Крут. Сім вагонів і залізнична платформа з гарматою. У вагонах 
— музейні експозиції.

Підготовка до відзначення сторічного ювілею бою під Кру-
тами розпочалася. Вагони пофарбують, музейні експозиції роз-
ширять. Відремонтують і стелу, яка є копією колони університе-
ту ім. Шевченка, а тоді Св. Володимира, адже багато студентів, 
котрі загинули під Крутами, навчалися саме в цьому закладі.

На благоустрій виділено 600 тисяч гривень.
Після 2008 року, коли будували музей, знайшли ще багато 

прізвищ учасників бою під Крутами. Планується помістити тут 
і їхні фотографії. Також хочуть додати матеріали про нинішніх 
юних героїв, котрі загинули у війні на Донбасі.

Чернігівський Євромайдан
Хроніка подій

Сергій Леп’явко представив свою 
«Ілюстровану історію Чернігова»
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Літературніі ювілеї Чернігівщини Незабутні

Василь Стус
Василь Семенович Стус — укра-

їнський поет, яскравий представник 
культурного руху шістдесятників, пра-
возахисник. Народився 6 січня 1938 
року в селі Рахнівка на Вінниччині. 
Закінчив з червоним дипломом іс-
торико-філологічний факультет 
Сталінського педагогічного уні-
верситету (нині місто Донецьк). 
Працював учителем, почав пи-
сати вірші. Згодом працював літературним редактором га-
зети «Соціалістичний Донбас», став аспірантом Інституту лі-
тератури ім. Т. Шевченка Академії наук УРСР у Києві.

4 вересня 1965 року, під час прем’єри в Києві фільму 
Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», разом з Іва-
ном Дзюбою та В’ячеславом Чорноволом узяв участь в ак-
ції протесту проти арештів українських інтелектуалів. За це 
був відрахований з аспірантури. Радянські видавництва 
відмовилися друкувати його поетичні збірки «Круговерть» 
і «Зимові дерева» (остання була опублікована в самвида-
ві та в Бельгії).

Василь Стус приєднався до групи захисту прав люди-
ни, у відкритих листах до органів влади критикував згор-
тання «відлиги» і повернення до тоталітаризму, порушення 
прав людини. 

Заарештований 12 січня 1972 року, засуджений за «ан-
тирадянську агітацію й пропаганду» до 5 років позбавлен-
ня волі й трьох років заслання. Покарання відбував у та-
борах Мордовії. Більшість написаних ним віршів вилучали і 
знищували. У 1977-му Василя Стуса вислали в селище іме-
ні Матросова Магаданської області, де він працював на зо-
лотокопальнях.

Повернувшись до Києва, відмовився від радянського 
громадянства («Бути радянським громадянином — значить 
бути рабом») і приєднався до Української Гельсінської гру-
пи захисту прав людини. Працював робітником на заводах. 

У травні 1980-го заарештований удруге, визнаний 
«особливо небезпечним рецидивістом» і засуджений на 10 
років примусових робіт і 5 років заслання. 

Покарання відбував у таборі в Кучино. Від 1981-го не 
бачився з родиною. На знак протесту проти жорстокого по-
водження табірної адміністрації з політв’язнями неоднора-
зово оголошував голодування. Помер у ніч на 4 вересня 
1985 року під час безстрокового сухого голодування.

Василь Стус був похований на табірному цвинтарі, 
1989 року перепохований на Байковому кладовищі.

Лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка (1990), 
Герой України (2005, посмертно).

«1980 рік ознаменувався в нашій країні багатьма не-
справедливими вироками та переслідуваннями правоза-
хисників. Але навіть на цьому трагічному тлі вирок укра-
їнському поетові Василю Стусу виділяється своєю нелю-
дяністю. Життя людини ламається без залишку — як роз-
плата за елементарну порядність та нонконформізм, за 
вірність своїм переживанням, своєму «я»…», — писав у 
зверненні до світової громадськості відомий російський 
учений і правозахисник Андрій Сахаров.

Анатолій 
Солов'яненко

25 вересня 1932 року в Сталі-
но (сучасний Донецьк) народився 
Анатолій Борисович Солов’яненко 
— всесвітньовідомий український 
співак.

Походив із шахтарської родини, 
закінчив Донецький політехнічний інститут. Там же викладав 
на кафедрі інженерної геометрії (кажуть, студентам дуже по-
добалося його викладання). Водночас навчався вокальному 
мистецтву в заслуженого артиста УРСР Олександра Коро-
бейченка. Від 1965 року — соліст Київської опери. Київську 
консерваторію закінчив, уже маючи звання заслуженого ар-
тиста УРСР (1967) та народного артиста СРСР (1975). Прохо-
див стажування в театрі Ла Скала (Мілан, Італія).

Народні пісні в його виконанні стали взірцем майстерності.
Завжди залишався високоморальним і чесним. Досяг-

нув світових вершин виключно завдяки своєму таланту і 
праці. Не був членом Компартії і ніколи не заспівав жодної 
комуністичної пісні. Можливо тому, коли 1980 року канди-
датуру Анатолія Солов’яненка висунули на здобуття Ленін-
ської премії, за нього проголосували представники всіх ра-
дянських республік, крім України (всю премію перерахував 
у Фонд миру). Був безчесно звільнений з Київського опер-
ного театру, однак не проміняв української сцени на за-
манливі пропозиції з Великого театру (хоча ще в 1954-му, 
щойно отримавши інститутський диплом, мріяв у колі одно-
курсників: «Я буду співати у Великому театрі, ви мене ще по-
чуєте») та чималі гонорари закордоння (два сезони проспі-
вав у нью-йоркській «Метрополітен-опері»). 

У 1987-му виступав у Чорнобилі перед ліквідаторами 
аварії на ЧАЕС.

Помер 29 липня 1999 року в Козині під Києвом.
 

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

Василь 
Буденний 

Буденний Василь Йосипович 
народився 20 вересня 1947 року 
в селі Смолині Чернігівського ра-
йону в хліборобській сім’ї. Здобув-
ши вищу філологічну освіту в Київ-
ському педінституті ім. Горького 
(нині КНПУ ім. М.Драгоманова), 
працював на освітянській ниві.

Дебютував у колективній 
збірці «Серце співає». Автор 
книг поезії: «Дарунки верес-
ня», «Орбіта зернини», «Третє 
повернення», «Живиця жнив-
ного тепла», «Моя ти, земле», 
«Сиве багаття», «Під сьомим не-
бом», «На вістрі власного меча», 
«Дев’ятисил», «Осяяння», «Шлях 
до осяяння», «Шляхами осяян-
ня», «Життя у слові», «Пожнив-
на меса», «З жебрацької торби», 
«Прощання з вороним», «З гір-
кою правдою на ти», «В серцях 
злинялий помаранч», «У притчах 
суть єства мого», а також книг 
для дітей: «Абетка-мозаїка», «У 
школі і вдома», «Прочитай і роз-
малюй», «Рано-вранці на зорі», 
«Вундеркінди з нашого під’їзду».

Від кінця 1980-их років Ва-
силь Буденний працює в Чер-
нігівському національному пе-
дагогічному університеті ім. 
Т. Шевченка на посаді доцента.

Лауреат літературних пре-
мій імені Олекси Десняка та 
імені Михайла Коцюбинського. 
Член НСПУ.

Другий фестиваль 
латвійської культури 
імені Яніса Райніса

Відкрився фестиваль в обласній 
бібліотеці ім. В. Короленка з літера-
турно-музичного вечора, присвя-
ченого 152-ій річниці від дня наро-
дження класика латвійської літера-
тури Яніса Райніса.

Проведення фестивалю спрямо-
ване на поглиблення культурного 
діалогу між містами-партнерами — 
Черніговом та Огре (Республіка Лат-
вія), допомагає подальшому духов-
ному зближенню народів Латвії та 
України.

Гості ознайомилися з постатя-
ми Райніса та Аспазії, з деякими ці-
кавими сторінками біографій Яні-
са Плієкшанса та Ельзи Розенберг  
(справжні імена поетів). Творчість 
подружньої пари двох геніїв ста-
ла поштовхом для всієї латиської 
поезії.

«Зустрівшись» на сторінках лат-
війської газети, де їхні вірші були 
надруковані поряд, поети вже не 
змогли розлучитися. 

На вечорі звучала поезія ла-
тиською, німецькою, українською 
мовами.

Продовжився фестиваль зу-
стріччю в Чернігівській школі № 1 з 
поглибленим вивченням іноземних 
мов, а завершився виставкою ро-
біт дитячої художньої школи «Украї-
на – Латвія очима дітей» та концерт-
ною програмою «Україна – Латвія на 
шляхах духовного єднання» в облас-
ному філармонійному центрі.

ХХV Міжнародний 
фестиваль 

«Слов’янські 
театральні зустрічі»

20 жовтня, 18.00
Урочисте відкриття фестивалю.
Національний академічний драматичний театр імені І. Франка. 
«Три товариші», за Е.М. Ремарком. 

21 жовтня, 18.00
Заслужений колектив Республіки Білорусь
Гомельський обласний драматичний театр. «Дракон», за твором 
Є. Шварца.

22 жовтня, 18.00
Ніжинський академічний український драматичний театр імені 
М. Коцюбинського.
«Безодня», О.Огородник.

23 жовтня, 18.00
Київський національний академічний театр оперети. «Графиня 
Маріца», І. Кальман. 

24 жовтня, 18.00
Незалежний театральний проект «Театральна біржа» (Київ). «І 
заплачуть… безхатьки», за п’єсою М. Горького «На дні». 

24 жовтня, 21.00
Варшавський театр «Друга зона» («Teatr Druga Strefa»), Польща. 
«Ніч Гельвера», І. Вілквіст. 

25 жовтня, 18.00
Дніпровський драматичний молодіжний театр «Віримо!» «Дуже 
проста історія», М. Ладо. 

25 жовтня, 21.00
Херсонський обласний академічний музично-драматичний те-
атр імені М. Куліша. «Лицар храму», Т. Іващенко. 

26 жовтня, 18.00
Чернігівський обласний академічний український музично-дра-
матичний театр імені Т.Шевченка. «Вій. Докудрама», Н.Ворожбит.

27 жовтня, 18.00

Полтавський академічний обласний український музично-
драматичний театр імені М. Гоголя. «Майстер і Маргарита», за 
М.Булгаковим.
Закриття фестивалю.

Михась Ткач 
Михась (Михайло) Михай-

лович Ткач народився 19 ве-
ресня 1937 року в с. Сахнівка 
Менського району. 

По материнській лінії ко-
ріння родоводу сягає в глиби-
ну ХVІІІ століття, коли далекий 
пращур переселився на Приде-
сення із Запорізької Січі. Бать-
ко, Михайло Веремійович Ткач, 
— землероб і ремісник (тесля).

Після закінчення семиріч-
ки юний Михайло працював у 
колгоспі орачем, косарем, во-

зив сіно, солому.
1956 року був призваний на військову службу, відбував 

її в Туркменістані, в танковому батальйоні.
Після демобілізації закінчив вечірню Сахнівську се-

редню школу, вчився в Ніжинському технікумі механізації. 
Отримавши диплом, деякий час працював трактористом, 
помічником бригадира.

Переїхавши до Чернігова, працював художником в іс-
торичному музеї ім. В. Тарновського, будівельному тресті, а 
по закінченні заочного навчання в Остерському будівель-
ному технікумі — майстром, виконробом, інженером-про-
ектувальником. 

Пізніше закінчив заочний народний університет мис-
тецтв у Москві, факультет малюнка і живопису. Опісля пра-
цював художником у Чернігові на заводі, в історичному му-
зеї, в будівельному тресті.

На початку 1990-их став членом Товариства україн-
ської мови ім. Т. Шевченка (нині «Просвіта»), деякий час пра-
цював відповідальним секретарем обласної організації То-
вариства.

У 1992 році створив і відтоді очолив громадську орга-
нізацію — літературну спілку «Чернігів». Разом з колегами 
заснував журнал «Чернігів» (з 1993 р. виходить під назвою 
«Літературний Чернігів»). М.Ткач  — редактор цього журна-
лу. Член Національних спілок письменників, журналістів.

Як літератор дебютував у журналі «Вітчизна» (№ 10 за 
1973 р.) оповіданням «Неспокій». Згодом з’явилися його 
твори в журналі «Жовтень», альманасі «Вітрила», газеті 
«Деснянська правда» та інших періодичних виданнях.

Перша книга «Сонячний полудень» (повість, оповідання) 
вийшла в Києві 1979 року. Наступні книги: «Світле диво», 
1987; «Святковий ранок», 1993; «Дике поле», «Гірка ягода 
калини», 1996; «Веселий Штанько», 1997; «Відлуння душі», 
«Зимові сюрпризи», 2002; «Багряні громи», «Осінні акорди», 
«Ласий ведмідь», 2005; «Анюта», 2007; «Спадок», «Зерна сло-
ва», «Хочеться грози», 2015. Публікація «Пахне любисток і 
м’ята…» — історія роду М. Ткача.

Лауреат премій імені Михайла Коцюбинського, Григорія 
Сковороди, Миколи Гоголя, Пантелеймона Куліша. Заслу-
жений працівник культури України.

Іван 
Просяник 

Просяник Іван Герасимович — 
письменник, художник, дослідник 
української природи, національних 
звичаїв і традицій, травознай. 

Народився 24 вересня 1947 
року в с. Курінь Бахмацького райо-
ну в сім’ї козака, учасника визволь-
них змагань УНР, хлібороба-одно-
осібника й доньки репресовано-
го агронома. У цьому селі отримав 
середню освіту. Там живе і працює 
нині. Навчався в Люботинському 
залізничному училищі під Харко-
вом. Працював монтажником ав-
томатики-телемеханіки на заліз-
ничному транспорті. 1974 року став 
студентом-філологом Ніжинського 
державного педагогічного інституту 
ім. М. Гоголя. Працював у сосниць-
кій, талалаївській, бахмацькій рай-
газетах, обласній газеті «Комсо-
мольський гарт».

Перша книга вийшла у видавни-
цтві «Радянський письменник» 1986 
року — «Коса на камінь», оповідан-
ня. 1990 року вийшла книга пові-
стей «Чорна паморозь». 1999 року 
часопис «Дзвін» опублікував роман 
І. Просяника «Свічка на шаленому 
вітрі», 2000 року — травник-вол-
ховник «Зело таємниче». 

Від 1991 року перебуває на 
творчій роботі, пише рукописи ху-
дожньої прози та книги про цілющі 
властивості трав, уривки з яких ши-
роко друкуються в періодиці. Лауре-
ат премії імені Григорія Сковороди. 
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Кумири зарубіжної естради

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Віск — пластичний матеріал, який допо-

може вам легко заповнити подряпини, тріщини 
та інші дефекти меблів. Його можна змішати з 
фарбою, щоб надати відтінку як у дерева.

Як застосовувати? Втирайте необхідну кількість воску в 
поверхню меблів або ж використовуйте твердий віск для за-
повнення невеликих вм’ятин і отворів. Використовуйте губку 
або м’яку тканину для полірування.

Кавова гуща. Барвник, який залишає кавова гуща, до-
поможе надати кращий вигляд меблям. Її використання змен-
шить плями, які покривають поверхню дерева, і, крім того, до-
поможе заповнити невеликі вм’ятини або тріщини.

Змочіть кавову гущу водою або додайте трохи лляної олії 
і нанесіть на поверхню меблів. Залишки приберіть щіточкою.

  

Несподівані 
думки

 Спочатку зроблю, по-
тім — подумаю.

 Там, де інші гальму-
ють, я тисну на газ. 

 Першим не нападаю, 
але не дай Боже мене за-
чепити.

 Не турбуй того, хто 
добре вмостився. 

 Краще гарний диван, 
аніж гарна акція. 

 Перемагай, погоджу-
ючись. 

 Егоїст — це людина, 
що не цікавиться мною.

Було колись...
Проїжджий панок помі-

тив на шляху мандрівного 
філософа Григорія Сково-
роду й зупинив фаетон.

— Боже мій! — вигук-
нув він. — Ви витратили 
півжиття заради науки! І 
для чого? Щоб хтось міг про 
вас сказати: «О, це дуже ро-
зумна людина!»

— Але ви витратили 
удвоє більше часу, — відпо-
вів філософ, — і все задля 
того, щоб люди говорили: 
«Який же він дурень!»

* * *
Свого часу Бальзак ці-

кавився графологією. Якось 
до нього прийшла літня вчи-
телька і показала письмен-
никові списаний старий ар-
куш з учнівського зошита.

— Скажіть, будь лас-
ка, яка доля чекає на цьо-
го учня?

— Це — лінивий учень. 
Він нічим не цікавиться.

— Пане Бальзак, не-
вже ви не впізнали сво-
єї вчительки? Не впізна-
ли свого почерку? Адже це 
аркуш з вашого учнівсько-
го зошита.

Куточок 
гумору

Дружина вранці лає чо-
ловіка:

— Ти що вчора пив? Ва-
лявся, як свиня! Не могла 
відірвати тебе від підлоги!

— Мабуть, клей.
☺ ☺ ☺

— Ти знаєш, моя жінка 
сама вже веде авто.

— І не боїться?
— Вона не боїться, зате 

всі в місті бояться. 
☺ ☺ ☺

— Хочу купити капелю-
шок, але наймодніший.

— Прошу пані сісти й 
зачекати хвильку, бо мода 
саме тепер змінюється.

☺ ☺ ☺
Ходить жебрак база-

ром і слізно благає:
—  Пожертвуйте, хто що 

може. У мене нікого нема, 
батько й мати померли. Як 
прийду без грошей, вони 
мене приб’ють...

☺ ☺ ☺
— Куме, а що це воно 

таке, що ваша свиня на 
трьох ногах шкандибає? Га?

— Та я що, дурний? Че-
рез миску холодцю цілу 
свиню колоти?!

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 Символ штату Гаваї — риба спинорог. Місцевою мо-
вою вона зветься хумухумунукунукуапуаа, або просто хуму-
хуму.

 Жуки-бомбардири захищаються від недоброзичлив-
ців, вистрілюючи нагрітою до температури кипіння сумішшю 
токсичних речовин. 

 1872 року на Ямайці трапилося нашестя гризунів, і 
для боротьби з цією проблемою туди завезли мангустів. Але 
ті виявилися справжніми ненажерами: вони винищили не 
лише щурів, а й жаб, ящірок і навіть птахів. Тепер головна 
проблема Ямайки — мангусти.

 Пташенята фламінго з’являються на світ білими. Але 
поступово їхнє пір’я набуває рожевого відтінку. А все тому, що 
харчується цей птах маленькими червоними рачками, в яких 
міститься фарбувальний пігмент — каротиноїд.

 У кішки в тілі 230 кісток (у людини — 206). У кішки 
немає ключиці, тому ця тварина може пролізти в будь-який 
отвір розміром з її голову.

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

За цей час кількість його відвідувачів перевищила 
11400. Насамперед, звичайно, з України. Інші — з усіх кон-
тинентів, переважно це українці діаспори. Ось звідки заходи-
ли на сайт читачі газети: США, Австралія, Канада, Бразилія, 
Мексика, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Іспа-
нія, Португалія, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Швей-
царія, Австрія, Румунія, Болгарія, Польща, Хорватія, Ізраїль, 
Росія, Білорусь, Литва, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Мон-
голія, Зімбабве, Кенія, Південно-Африканська Республіка. 

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

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

Ів Монтан (справжнє 
ім’я — Іво Ліві, 13.10.1921 – 
9.11.1991) — французький 
актор та шансоньє італійсько-
го походження.

Іво Ліві народився в Італії, 
в містечку Монсуммано-Тер-
ме (Тоскана) в родині Джован-
ні та Джузеппіни Ліві. Оскіль-
ки батько Іво був комуністом, 
після приходу до влади Муссо-
ліні його родина переїхала до 
французького міста Марселя.

1929 року Іво отримав 
французьке громадянство. У 
молодості працював перука-
рем, портовим вантажником; 
пізніше почав співати в клу-
бах і кінотеатрах. 1938 року 
вперше використав псевдо-
нім Ів Монтан.

Від 1944 по 1946 роки 
виступав дуетом з Едіт Піаф, 
яка допомогла йому зробити 
кар’єру.

Наприкінці 1940-их років 
Монтан познайомився з музи-
кантами, які стали його вірни-
ми друзями і співавторами: 
піаністом Бобом Кастелла, гі-
таристом Анрі Кролла, пое-
том-виконавцем Франсісом 
Лемарком. Кролла познайо-
мив Монтана з поетом Жаком 
Превером. Вірші Превера ста-
ли основою репертуару Мон-
тана на багато років і просла-
вили його на весь світ (знаме-
нита пісня «Опале листя»).

У молоді роки Монтан 
культивував образ «пролета-
ря, що співає»: герої його пі-
сень — водій, солдат, робіт-
ник, боксер.

Ів Монтан відомий як ба-
гатогранний виконавець (чи 
то мюзик-холу, чи майданчи-
ка телебачення). Величезний 
успіх мали його шоу на Брод-
веї. Остання серія концертів 
Монтана відбулася 1981 року 
в престижному паризькому 
залі «Олімпія».

Ів Монтан став першим у 
світі співаком, телевізійний 
виступ якого транслювався 
через супутник. Це сталося 10 
липня 1962 року.

22 грудня 1951 року одру-
жився з актрисою Симоною 
Синьйоре (прожив з нею до 
смерті актриси 1985 року).

Світове визнання як актор 
здобув після ролей у фільмах 
«Плата за страх» (1953) та «За-
ймемося коханням» (з Мери-
лін Монро, 1960). 1987 року Ів 
Монтан був президентом журі 
Каннського кінофестивалю. 

Оскільки був вихідцем з 
робітничої сім’ї, в молодості 
Ів Монтан дотримувався лівих 
поглядів, що імпонувало ра-
дянській владі. Тому мав  ве-

личезну популярність у Радян-
ському Союзі. 

1963 року Ів Монтан із Си-
моною Синьоре вдруге відві-
дали Москву, брали участь у 
Московському міжнародному 
кінофестивалі.

Однак 1970 року Мон-
тан разом із Синьоре зняв-
ся у фільмі «Визнання» режи-
сера Коста-Гавраса, творча 
співпраця з яким почалася 
ще в 1960-ті роки, — про по-
дії 1948 і 1968 року в Чехос-
ловаччині. Цей фільм нещадно 
викривав авторитарну дикта-
туру, що називала себе соціа-
лістичною.

Неприйняття Монтаном 
зовнішньої політики Радян-
ського Союзу, зокрема вве-
дення радянських військ до 
Чехословаччини, стало при-
чиною офіційного охолоджен-
ня до нього з боку СРСР, аж до 
заборони трансляції записів 
співака по радіо і ТБ, вилучен-
ня його платівок з каталогу 
фірми «Мелодія». У радянській 
пресі в 1980-ті роки писали 
про те, що Ів Монтан нібито 
кардинально зрадив своїм ко-
лишнім демократичним пере-
конанням і виступає тепер з 
позицій лібералізму.

Проте за все своє життя Ів 
Монтан ніколи не перебував у 
жодній партії.

Останні роки свого жит-
тя провів у Сен-Полі на Лазу-
ровому березі. Похований на 
кладовищі Пер-Лашез в одній 
могилі з дружиною.

Ів Монтан

 У домі кардинала Рішельє по-
стійно жили по 10 – 15 кішок. Пояснення 

таке. До цього, в Середньовіччя, кішок вва-
жали підручними диявола, їх знищували, на-

віть спалювали на вогнищах, як і відьом. Потім гоніння ми-
нули, і почалася «реабілітація» цих тварин. Приклад подава-
ла знать.

 Вираз «гроші не пахнуть» походить від римського ім-
ператора Веспассіана. Він придумував у Римській імперії 
все нові податки, врешті обклав ними й користування гро-
мадськими вбиральнями. Коли його син Тит, майбутній імпе-
ратор, дорікнув батькові за це, той підніс йому до носа моне-
ту і сказав: «Гроші не пахнуть».

 Коли в паризькому метро почастішали випадки само-
губств, психологи порадили замінити один з написів на две-
рях вагонів і на станціях. Напис був «Виходу нема». Це різко 
скоротило кількість самогубств. 

ст
так

Ми насилу зізнаємося у своїй слабкості, з 
легкістю знаходимо виправдання собі й навко-
лишнім. Ми чекаємо дива, чекаємо понеділка, 
нового року й нового життя. Час зазирнути в 
очі суворій життєвій правді й почати працюва-
ти над собою прямо зараз.

Ніхто не зайнятий настільки, щоб не 
відповідати вам. Хлопець чи дівчина, най-
імовірніше, не відповідають на ваше повідом-
лення не тому, що дуже зайняті. А потенцій-
ний роботодавець не телефонує зовсім не 
через те, що не може знайти жодної вільної 
хвилини.

Якщо ви не отримуєте відповіді від кого-
небудь, так це тому, що вони свідомо не захо-
тіли вам відповідати. І чим раніше ви переста-
нете знаходити виправдання для людей, які не 
приділяють вам належної уваги, тим краще.

Кожна людина ставить свої інтереси 
вище від усіх інших. Неважливо, наскільки 
щира, добра або турботлива людина, вона за-
вжди буде більш зацікавлена у власних про-
блемах, ніж у ваших. 

Більшість людей бере стільки, скільки ви 
дозволите їм забрати, тому постарайтеся ви-
значити й дотримуватися гранично допустимих 
меж, щоб не дозволити комусь сісти вам на 
шию. Сильні люди не бояться говорити слово 
«ні», коли вони не хочуть чогось робити, бо зна-
ють, що ніхто не заступиться за них, якщо вони 
не заступляться за себе самі.

Ви ніколи не зможете всім догодити. 
Якби ви прислухалися до всього, що кожна лю-
дина коли-небудь хотіла від вас, то давно б пе-
ретворилися на мляву розмазню. А потім хтось 
порадив би вам стати більш цікавим (цікавою).

Неможливо всім догодити. Завжди зна-
йдеться той, хто скаже, що ви неправильно жи-
вете або вибрали не той шлях. Вас критикува-
тимуть незалежно від того, чим ви займаєтеся, 
тому просто робіть те, що любите. Бо єдиний 
суддя, якого маєте слухати, — це ви самі.

Світ абсолютно нічого вам не винен. 
Ви можете бути найдобрішою, найрозумнішою, 
найцікавішою людиною у світі, але, якщо не бу-
дете працювати над собою і розвиватися, то всі 
ці чудові якості так і залишаться у вашій уяві.

Є два варіанти: можна все життя жаліти 
себе через те, що заслуговуєте більшого, або 
почати діяти і брати від життя все прямо зараз. 
Не важко здогадатися, який вибір зробить са-
модостатня людина.

Ви знаходите собі виправдання. 
Можна витратити все своє життя, нарікаючи 
на те, що немає часу, грошей, сил або ресур-
сів для досягнення мети. Однак сувора прав-
да полягає в тому, що кожна людина на плане-
ті має принаймні одне дуже хороше виправ-
дання, аби не рухатися назустріч життю, якого 
вона прагне.

Люди, які отримують від життя те, чого хо-
чуть, знаходять способи подолати перешкоди 
й обмеження, замість того щоб перейматися 
ними, — ось у чому причина перемог.

Вас характеризують дії, а не думки. 
Ви можете сидіти в зачиненому приміщенні 
весь день, малюючи в уяві кращий світ, але це 
не має ніякого значення, поки не вийдете й не 
почнете втілювати що-небудь у життя. Уміння 
будувати великі плани — чудова річ, але мар-
на, поки не супроводжується діями. Зрештою 
нас можна характеризувати за вчинками, а не 
за думками.

Ніхто не прийде і не врятує від вашо-
го власного життя. Ми всі хочемо вірити, що 
омріяна людина, ідеальна робота або неймо-
вірний сюрприз очікують нас за рогом. Коли 
ми незадоволені своїм становищем, нераціо-
нально сподіваємося, що з’явиться чарівник і 
врятує від усіх проблем.

Але в реальному життя проблеми не 
розв’язуються за помахом чарівної палички, і 
якщо ви хочете побачити зміни в житті, то по-
винні самі працювати над ними.

Поради психолога

Керуйте своїм життям
Факти — річ уперта. Утім, спробуйте їх відкинути


