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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.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 
 У світі цікавого. 

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

Кожному читачеві газети — 
ще одного-двох читачів 

Прочитавши нашу газету, покажіть її своїм друзям, 
знайомим, колегам, запропонуйте також передпла-
тити. Чим більше буде передплатників, тим міцнішою 
буде «Світ-інфо» в інформаційному просторі області. 

ООН про жертви на Донбасі 
За час конфлікту на Донбасі загинули більше 2500 ци-

вільних осіб, ще 9 тисяч отримали поранення. Про це йдеться 
в оприлюдненому Плані гуманітарного реагування від ООН 
для України. Зазначається, що уздовж «лінії розмежування» 
щодня реєструють «у середньому 40 збройних зіткнень».

За даними ООН (станом на вересень), від початку АТО на 
Донбасі загинули 10,2 тис. осіб.

Євросоюз ніколи не визнає 
російської анексії Криму 

Про це заявив Президент Європейської Ради Дональд Туск.

Депутат Європарламенту закликала 
бойкотувати ЧС-2018 у Росії

Ребекка Гармс закликала політиків і звичайних глядачів 
бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії.

Гармс нагадала про те, що Росія продовжує проводити 
антидемократичну політику, і про втручання Росії в справи 
України та Сирії.

Ще троє росіян попросили притулку в 
Україні через політичні переслідування

Зокрема, один з них — на пропускному пункті на Черні-
гівщині.

Лише за першу половину року понад 100 росіян попроси-
ли політичного притулку в Україні.

27 листопада 2014 року на-
була повноважень Верховна 
Рада України 8-го скликання, 
обрана на позачергових парла-
ментських виборах 26 жовтня 
того року. 

Не схоже, щоб цей парламент 
«приїхав» до свого фінішу: нині го-
лоси про позачергові парламент-
ські вибори лунають усе млявіше, 
переважно від тих політсил, які не 
потрапили до цієї Ради. При тому, 
що попередній парламент працю-
вав у півтора рази менше — всьо-
го 2 роки. Однак у нашому мало-
передбачуваному політичному 
житті все може бути, і позачерго-
ві вибори можуть також відбути-
ся, якщо не весною, то наступної 
осені. 

Поки що поговоримо про наш 
парламент загалом, а тоді кон-
кретно про «ужинок» нинішньої 
Ради.

Попередні скликання 
Роль парламенту в Україні ве-

личезна, принаймні має бути та-
кою. Адже, згідно з Конституці-
єю України, після другого Майда-
ну, Революції Гідності, в нас зно-
ву парламентсько-президентська 
республіка. Варто також нагада-
ти, що саме парламент узяв відпо-
відальність за долю країни на піку 
протистояння під час обох Майда-
нів — у 2004 і 2014 роках.

Перший Майдан, Помаранче-
ва революція, почався 22 листо-
пада 2014 року. Це був протест 
прихильників кандидата у прези-

денти Віктора Ющенка, виклика-
ний фальсифікацією президент-
ських виборів на користь Віктора 
Януковича. На піку протестів Вер-
ховна Рада затвердила великий 
політичний компроміс: провес-
ти повторне голосування другого 
туру, а натомість повернути  пар-
ламентсько-президентську фор-
му управління державою, з біль-
шими повноваженнями парла-
менту і зменшеними у президен-
та. 

Обраний весною 2006 року 
парламент 5-го скликання не дав 
більшості політичним силам Май-
дану — блокам «Наша Україна» і 
БЮТ. Насамперед унаслідок по-
літичних чвар цих сил. Тому той 
парламент проіснував рекорд-
но мало: вже через півтора роки 
він був розпущений президентом 
— знову внаслідок політичного 
компромісу протиборчих політ-
сил.

Восени 2007 року обрали пар-
ламент 6-го скликання. Також 
за повністю пропорційною сис-
темою, тобто за списками пар-
тій. Результати були такі (набрано 
мандатів): Партія регіонів — 175, 
«Блок Юлії Тимошенко» — 156, 
«Наша Україна» – «Народна Само-
оборона» — 72, Компартія — 27, 
Блок Литвина — 20.

 Сили Майдану БЮТ і НУНС 
отримали хоч і хистку, але біль-
шість у Раді. Утім, війна цих сил 
набирала обертів. Що трагічно 
позначилося на наслідках нових 
президентських виборів 2010 
року. Юлія Тимошенко їх програ-

ла, Ющенко провалив, а переміг 
Янукович, що знаменувало по-
вний реванш і прихід до влади ре-
гіоналів. Хоча в парламенті вони 
не мали більшості. 

У демократичній європейській 
державі це звичайна ситуація — 
президент і парламент з різних 
політсил. Але не в нас, де в полі-
тикумі й у свідомості виборців па-
нує філософія «єдиноначалія».

Досягнуте воно було регіона-
лами у простий і вульгарний спо-
сіб «ламання» Конституції держа-
ви. Головним тут став узаконений 
Конституційним Судом дозвіл де-
путатам парламенту переходи-
ти з одної фракції до іншої. Цим 
поламали всю суть пропорційної 
виборчої системи. Адже виборці 
віддали партіям по стільки-то го-
лосів, відтак мандатів, а тут пішли 
зовсім інші розкладки. Було спо-
творено волю виборців. Миттю 
до фракції регіоналів, партії вла-
ди, побігли дезертири й перебіж-
чики з інших фракцій, їх влучно 
назвали «тушками». Другим кро-
ком стало скасування Конститу-
ційним Судом рішення парламен-
ту від грудня 2004 року про пар-
ламентсько-президентську фор-
му правління. Тобто вона знову 
стала президентсько-парламент-
ською. Янукович набував вели-
чезних повноважень. 

Скоро буде 4 роки після пе-
ремоги другого Майдану, але 
одіозні судді Конституційного 
Суду, котрі 7 років тому «ла-
мали» Конституцію, досі не 
покарані. 

Три роки парламенту: 
«приїхали» чи кудись рухаємося далі? 
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Бліц-інформ
Круглий стіл 
про Голодомор 
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка орга-

нізували круглий стіл «Голодомор 1932 – 1933 
років — наша печаль і скорбота». У заході взяли 
участь науковці, студенти вишів міста, які підготу-
вали інформацію про жахливі події того часу.

Захід почався з перегляду фільму про Голодо-
мор. Доповідь зробила доцент університету «Чер-
нігівський колегіум» Тамара Демченко. Представ-
ник Українського інституту національної пам’яті в 
Чернігівській області Сергій Бутко зазначив, що 
вбивство голодом було ретельно сплановано. 

Співробітник інституту Сергій Горобець, істо-
рики Микола Горох, Павло Ямполець, курсанти 
Софія Колiнько, Пантелеймон Лебєдєв, студентка 
Анжела Кривченко у своїх виступах говорили про 
величезні масштаби голоду в Україні і зокрема на 
Чернігівщині. 

Учням — 
про історичну пам’ять
У Чернігові гуртківці комунального поза-

шкільного навчального закладу «Центр націо-
нально-патріотичного виховання, туризму та 
крає знавства учнівської молоді» взяли участь у 
вшануванні пам’яті жертв голодоморів в Україні. 

Діти ознайомилися з виставкою малюнків та 
виробів учнів області про Голодомор, подивилися 
художньо-документальний фільм на цю тему.

«Два століття — 
одна війна»
У Чернігові в Кіно-культурному мистецькому 

центрі з національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді відбулася прем’єрна презентація 
кампанії «Два століття — одна війна», присвяче-
ної 75-ій річниці створення Української Повстан-
ської Армії.

Кампанія «Два століття — одна війна» — це 
цикл виставок, присвячених збройній боротьбі 
українського народу проти російського імперіа-
лізму, що триває вже протягом не однієї сотні ро-
ків. Фотовиставка складається з 27 стендів, ко-
жен з яких — це поєднання сучасних докумен-
тальних світлин російсько-української війни та 
архівних фото часів визвольних змагань УПА. Од-
ночасно ведеться лекційний супровід та обгово-
рення паралелей, зображених у сюжетах.

Першими містами, в яких відбулася прем’єрна 
презентація, стали Одеса, Київ, Рівне, Житомир, 
Тернопіль, Івано-Франківськ, Вінниця, Хмель-
ницький. Загалом заплановано відвідати більше 
25 міст України. Також виставка була презенто-
вана в Канаді.

Детальна інформація на сайті: www.упа.укр
Організатори — фундація «Вільні люди» та Мо-

лодіжний націоналістичний конгрес.

П’єдестал, на якому стояв 
пам’ятник Леніну 
в Чернігові, нарешті демонтують 

Таке рішення ухва-
лив  виконком міської 
ради Чернігова. Цим са-
мим нарешті припине-
но дивні дискусії щодо 
можливості встановити 
на п’єдесталі пам’ятника 
монумент загиблим за 
Незалежність України, 
в тому числі героям АТО. 
Патріоти давно вказу-
вали на безглуздість і 
блюзнірство такої ідеї. 

На центральній алеї проспекту Миру, навпроти 
поштамту, дійсно  буде споруджено пам’ятник Захис-
никам України, але не на постаменті з-під Леніна.

А те, що за більш як три з половиною роки піс-
ля повалення активістами Майдану пам’ятника ко-
муністичному вождю влада не спромоглася знести 
його п’єдестал, свідчить про незавершену декому-
нізацію. Як і щодо досі не демонтованих постамен-
тів під пам’ятники більшовикам на Алеї Героїв.

Виставки 
в обласному архіві

Про Революцію Гідності 
У Чернігівському обласному державному архі-

ві відкрилася виставка фотографій та документів, 
присвячених подіям, які відбувалися під час Рево-
люції Гідності восени та взимку 2013 – 2014 років. 
Головними глядачами на відкритті стали курсанти 
Академії державної пенітенціарної служби, яким 
спеціаліст архіву Ірина Рябчук та його директор Ра-
їса Воробей розповіли про події, що відбувалися 
тоді в Києві та Чернігові.

На виставці можна побачити 50 фотографій, які 
зображують події часів Майдану, в Києві та Черні-
гові. Є серед них і унікальні знімки, зроблені співро-
бітниками архіву в найгарячіші дні біля облдержад-
міністрації, прокуратури, на Красній площі. Велику 
цінність мають і спогади учасників подій.

«Палає пам’яті свіча»
Фотодокументальна виставка «Палає пам’яті 

свіча», присвячена роковинам Голодомору 1932 – 
1933 років в Україні, відкрилася в Державному ар-
хіві області.

На ній — 70 документальних першоджерел та 
більше 10 світлин.

Серед архівних матеріалів — постанови, роз-
порядження, доповідні записки, інформації, листи, 
скарги тощо. Документи відтворюють трагедію жи-
телів області в ті роки. 

Експозиція «Свідки Голодомору згадують» — ре-
зультат кропіткої праці співробітників райдержад-
міністрацій, громадських активістів Чернігівщини, 
які 2007 року зібрали майже 26 тисяч свідчень тих, 
кому пощастило пережити Голодомор. 

До Дня Свободи і Гідності в Черніго-
ві відбувся ряд заходів, участь у яких узя-
ли Олександр Ясенчук та Юніс Аскеров — 
члени «Самооборони Майдану», активісти 
організації «Вільні люди», учасники Рево-
люції Гідності, волонтери. Разом із пред-
ставниками влади, науковцями, студен-
тами, громадськими діячами вони долу-
чилися до участі в круглому столі, присвя-
ченому Дню Гідності і Свободи. 

Також Юніс Аскеров та Олександр 
Ясенчук зустрілися з читачами Чернігів-
ської обласної бібліотеки для юнацтва, де 
говорили про значення українських наці-
онально-визвольних змагань. 

*   *   *
Юніс Аскеров разом з волонтеркою 

Ганною Горошко, активістами й батька-
ми загиблих учасників російсько-укра-
їнської війни Мариною Чередниченко та 
Миколою Томилком  зустрівся зі школя-

рами смт Михайло-Коцюбинського Черні-
гівського району. 

«Михайло-Коцюбинське — містечко 
з давніми революційними українськими 
традиціями, — зазначив Юніс Аскеров. 
— Згадаймо хоча б Василя Елланського, 
очільника Чернігівської підпільної націо-
налістичної організації «Братство само-
стійників», що діяло на початку ХХ ст., Мак-
сима Загривного, учасника установчого 
з’їзду ОУН. Ці люди 100 років тому зма-
галися за незалежність вільної та багатої 
України. Ми продовжуємо цю справу».

*   *   *
Олександр Ясенчук і Юніс Аскеров 

зустрілися з вихованцями Центру націо-
нально-патріотичного виховання. Діти пе-
реглянули фільм «Самооборона Майдану. 
Дальні барикади» та обговорили події Ре-
волюції Гідності, воєнний конфлікт з Росі-
єю, волонтерську допомогу.

Після зустрічі вихованці Центру вша-
нували Героїв Небесної Сотні та росій-
сько-української війни, поклавши квіти 
до меморіальних стел.

«Важливість виховання молодого по-
коління складно переоцінити. Діти — фун-
дамент нації. Саме тому ми багато уваги 
приділяємо роботі з молоддю: проводи-
мо вишкільні табори, просвітницькі кам-
панії», — зазначила Інна Левус, керівник 
фундації «Вільні люди».

У рамках проведення акції «16 днів про-
ти насильства» сектор у справах сім’ї, молоді 
та спорту Чернігівської районної державної 
адміністрації спільно з відділом освіти, цен-
тром соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді на базі Ковпитської школи організували 
і провели інтелектуальну гру «Брейн-ринг» се-
ред учнівської молоді.

У заході взяли участь 4 команди зі шкіл 
району: «VIP» (с. Ковпита), «Патріоти» (с. Па-
куль), «Борисфен» (с. Дніпровське), «Проме-
тей» (с. Мньов). 

Перемогу виборола команда «Патріоти». 
Друге місце зайняла команда «VIP», третє — 
«Борисфен».

Переможці й учасники гри нагороджені 
дипломами.

Деякі запитання гри
Закінчіть фразу польського сатири-

ка Станіслава Єжи Леца: «Радіо – великий 
винахід людства. Один порух руки і — …». 
(Тиша).

За висловом польського режисера Ан-

джея Вайди, цей пристрій знищив те, що не-
давно називалося мистецтвом кіно. Назвіть 
його. (Телевізійний пульт).

Хтось у цій назві бачить богиню домаш-
нього вогнища у стародавніх слов’ян, а хтось 
— марку автомобіля. («Лада»).

Слова «мануфактура», «манікюр», «ману-
скрипт», «маніпуляція» виникли від слова «ма-
нус». Що воно означає? («Рука»).

Олександр МОЛИБОГА
Фото Олени Долгополової

Перш ніж провести матч на 
Кубок України, «Десна» зіграла 
останній цьогорічний матч чемпі-
онату в першій лізі. І нарешті пе-
рервала серію з трьох програ-
шів підряд: на виїзді в Ковалів-
ці на Київщині перемогла «Ко-
лос» — 1:0, м’яч забив Олександр 
Філіпов. 

Отже, в першій лізі зіграно 
все перше коло і ще 5 матчів дру-
гого. Після 22 турів становище лі-
дерів таке: «Арсенал» — 55 очок, 
«Полтава» — 50, «Інгулець» — 45, 
«Колос» — 41, «Десна» — 40, «Ге-
ліос» — 40 (наші випереджають 
харків’ян за різницею забитих і 
пропущених м’ячів). 

Турнір продовжиться в бе-
резні, залишилося зіграти 12 ту-
рів. Переможець напряму вхо-
дить до прем’єр-ліги, дві наступні 
команди гратимуть стикові мат-
чі за вихід до цього вищого диві-
зіону з двома передостанніми ко-
мандами нинішнього чемпіонату 
у прем’єр-лізі. Отже, треба «заче-
питися» бодай за третє місце. За-
вдання цілком реальне для «Дес-
ни». До того ж обговорюється ідея 
на наступний чемпіонат нарешті 
розширити прем’єр-лігу з 12-ти до 
14 команд. 

А в Кубку України жеребку-
вання дало «Десні» у чвертьфіна-
лі із семи суперників якраз одно-
го з двох грандів нашого футболу 
— столичне «Динамо», найбільш 
титуловану команду українсько-
го та й колишнього радянського 
футболу, постійного учасника єв-
рокубків.

Матч 29 листопада викликав 
у Чернігові величезний інтерес. 
Адже це був перший офіційний 
матч суперників. Досі було лише 
чимало товариських матчів. Тим 
більше дружба двох команд дав-
ня. Деснянці дали киянам ряд ві-
домих футболістів, таких як Олег 
Кузнєцов або кращий футболіст 
України останніх років Андрій 
Ярмоленко. 

Тож стадіон ім. Гагаріна був 
переповнений, попри фактично 
початок зими. Повністю заповни-
ли глядачі й ще не реконструйова-
ну східну трибуну. Повний аншлаг! 
На матчі побувало понад 10 ти-
сяч уболівальників. Керівництво 
клубу добре підготувало стадіон 
до матчу. Але корективи внесла 
погода. Саме того дня в Черніго-
ві пішов справжній сніг. Оновле-
не і одне з кращих в Україні поле 
нашого стадіону вкрилося білою 

ковдрою. Умови гри були не дуже 
футбольні. І, можливо, це біль-
ше вплинуло на гру саме «Десни», 
адже в її складі були досвідчені 
гравці й не менш технічні, ніж ди-
намівці. Зате молоді кияни швид-
ко призвичаїлися до снігу. 

Головний тренер гостей, відо-
мий у минулому динамівець Олек-
сандр Хацкевич випустив у старті 
переважно молодь. Може, з огля-
ду на те, що попереду — ще два 
тури чемпіонату України і остан-
ній матч Ліги Європи. Так що над-
досвідчені Олег Гусєв, Євген Хаче-
ріді, які провели десятки матчів за 
збірну України (Гусєв — один з ре-
кордсменів збірної за цими мат-
чами), хоч і були в заявці, але на 
поле не вийшли. Утім, грали фут-
болісти збірної України Гармаш, 
Буяльський, кращий бомбардир 
клубу в чемпіонаті, легіонер з 
Конго Мбокані, та й молодь уже 
була обстріляна в єврокубках. 

Тренер «Десни» Олександр 
Рябоконь випустив у старті пере-
вірених бійців: вийшли капітан 
команди — досвідчений Вадим 
Мельник, також інші її лідери — 
Євген Чепурненко, Леван Арвела-
дзе, Олександр Філіпов, інші грав-
ці основи, а в другому таймі — і 

Євген Картушов. 
Уже на 6-ій хвилині Денис Гар-

маш забив м’яч. Такий швидкий 
гол вибиває з колії команду, що 
пропустила. Але деснянці не зби-
лися на сумбур, щоб відігратися, а 
на рівних вели напружену бороть-
бу ще майже два тайми. Не раз за-
грожували воротам гостей, яких 
виручав воротар. Проте і наш гол-
кіпер Костянтин  Махновський не 
раз демонстрував свій клас. У рів-
ній боротьбі деснянці мали шан-
си зрівняти рахунок до останньої 
хвилини. Але, коли всі вже пішли 
атакувати ворота киян, ті прове-
ли контратаку, і молодий Назар  
Русин забив гол аж на 94-ій, тоб-
то на 4-ій доданій арбітром хви-
лині матчу. Отже, 0:2. Хоча більш 
закономірною була б нічия (тоді 
били б післяматчеві пенальті) або 
принаймні мінімальний програш. 
Утім, «Десна», навіть попри осінній 
спад у грі, показала, що готова на 
рівних грати у прем’єр-лізі. Чого їй 
і побажаємо. 

* * *
Інші матчі чвертьфіналу куб-

ка: «Ворскла» — «Маріуполь» — 
1:2; «Шахтар» — «Верес» — 4:0; 
«Львів» — «Дніпро-1» — 1:2. Півфі-
нал кубка — весною. 

«Вільні люди» вшанували 
Революцію Гідності

Інтелект проти насильства

«Десна» поступилася столичному «Динамо», 
але в достойній боротьбі
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Що будують у Чернігові? 
Комунальне підприємство «Чернігівбудінвест» у IV 

кварталі 2017 року планує ввести в експлуатацію 12758 
кв. м житла, а це 208 квартир. При цьому 201 квартира в 
місті цього року вже з новоселами.

Говорить Валерій Горбунов, директор КП міськради 
«Чернігівбудінвест»: «Від початку свого існування підпри-
ємство працює без залучення коштів з міського і дер-
жавного бюджетів, усі проектні супровідні будівельні 
роботи ведуться виключно за рахунок залучених інвес-
тицій. За результатами діяльності за 9 місяців освоєно 
96,6 млн грн проти 54,6 млн 2016 року. Отримано при-
буток у сумі 738 тисяч проти 163 тисяч торік».

«Троща» Василя Шкляра
Відомий український письменник Василь Шкляр за-

вітав до Чернігівського літературно-меморіального му-
зею-заповідника М. Коцюбинського, де презентував 
свій новий роман «Троща».

Найвідоміший роман Шкляра — «Чорний Ворон». 
2011 року за цей твір Шкляр був удостоєний Шевченків-
ської премії. Але письменник відмовився від неї, протес-
туючи проти політики тодішньої влади. 

Новий роман — про УПА, бандерівське підпілля в 
другій половині сорокових років. Дія відбувається на 
Тернопільщині. 

За словами автора, історія має властивість повто-
рюватися, і ця книга написана для того, аби показати 
світові, що українці продовжують боротьбу за волю.

 Презентація 4-томного 
видання економіста 
Володимира Савченка 
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відбулася пре-

зентація 4-томного видання доктора економічних наук, 
професора Чернігівського національного технологіч-
ного університету, академіка, заслуженого економіста 
України Володимира Савченка. Свого часу він працював 
і заступником голови обласної державної адміністрації. 

Автор розповів студентам, науковцям, що у виданні 
аналізує світові, українські, регіональні економічні про-
цеси, зародження ринкової економіки в Україні. 

Кілька екземплярів Володимир Савченко подару-
вав міським та університетським бібліотекам, а також 
виклав повний текст у вільний доступ у мережі Інтернет.

Радіомеханічний технікум 
відзначив 50-річчя
Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Чер-

нігівського національного технологічного університету, 
багатьом відомий як радіомеханічний технікум, відзна-
чив 50 років. Урочистості відбулися в актовій залі уні-
верситету.

Озеленення територій 
Департамент екології та природних ресурсів Чер-

нігівської ОДА спільно з державним підприємством 
«Ніжинське лісове господарство» працюють над озе-
лененням населених пунктів. Між двома установа-
ми укладено договір, згідно з яким ніжинські лісівники 
зобов’язуються провести озеленення та благоустрій на 
території семи сільських рад Чернігівщини. Тут лісівники 
вже висадили 736 саджанців.

Олімпійська чемпіонка Олена 
Костевич народила дівчинку
18 листопада зіркова чернігівка, чемпіонка і призер 

Олімпійських ігор у стрільбі з пістолета вперше стала ма-
мою. 32-літня Олена Костевич народила донечку Софій-
ку. Спортсменка вийшла заміж два роки тому. Обранцем 
став її давній шанувальник з Австрії, де нині мешкає по-
дружжя.

Наша чемпіонка має намір уже в лютому 2018 року 
вийти на вогневий рубіж міжнародних змагань. 

Поїзд Чернігів – Львів – 
Івано-Франківськ
Поїзд №043/044 вводять з 20 грудня. З Чернігова 

перший рейс вирушить 21 грудня. Поки що йдеться про 
експериментальний рейс, поїзд курсуватиме до 21 січ-
ня 2018 року.

Відправлення з Чернігова — щодня о 15.46. Далі — 
через Ніжин, Київ, Коростень, Новоград-Волинський, 
Шепетівку, Львів, Галич. Прибуття до Івано-Франківська 
— 05.43. До Львова поїзд прибуде о 02.46 і простоїть 
25 хвилин.

У зворотному напрямку відправлення з Івано-Фран-
ківська — 21.50, прибуття до Львова — 00.41, відправ-
лення зі Львова — 01.01, прибуття до Києва — 08.46, 
відправлення з Києва — 09.10, прибуття до Чернігова 
   — 12.34.

Творчий вечір Раїси Борщ 
В обласному філармонійному центрі відбувся творчий вечір художньо-

го керівника капели бандуристів імені О. Вересая, викладача-методиста 
музичного коледжу імені Л. Ревуцького, заслуженої артистки України Раї-
си Борщ. На глядачів чекало поетичне слово ювілярки, оригінальні автор-
ські пісні, обробки українських народних пісень, театралізовані народно-
побутові сценки у виконанні артистів капели бандуристів, а також пісні 
українських композиторів-класиків.

У День пам’яті 
в садибі 

Олександра 
Довженка

Кожного року 25 листо-
пада, в день, коли переста-
ло битися серце  видатно-
го земляка, письменника, 
кінорежисера Олександра 
Петровича Довженка, при-
ходимо ми до садиби митця, 
щоб уклонитися його талан-
ту, згадати про нього. 

Цього дня відчинені две-
рі для відвідувачів літера-
турно-меморіального музею 
Олександра Довженка в Со-
сниці, відбувається покла-
дання квітів до пам’ятника 
митця, перегляд кінофільмів, 
знятих самим Довженком, і 
про нього, ознайомлення з 
експозицією музею.

Кожен може поринути в 
атмосферу того часу,  похо-
дити Довженковими стежин-
ками,  замислитися над сен-
сом життя, вдивляючись у ті 
далі, куди рушав юний Сашко 
від батьківського порогу… 
Як це зробили ми з юними 
краєзнавцями Великоустів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У Новозаводському суді Черніго-
ва почався розгляд справи про звину-
вачення колишнього начальника ко-
мунального підприємства «Новозавод-
ське». Він обвинувачений у службовій 
недбалості, що призвела до обвалу в 
грудні 2016 року будинку на вулиці По-
пудренка, 16, коли одна людина загину-
ла, одна травмована й було зруйновано 
кілька квартир.

На цьому ж засіданні заявлені кіль-
ка цивільних позовів. Міська рада про-
сить стягнути з колишнього керівника 

КП збитки від пошкодження майна більш 
ніж у 27 мільйонів гривень. Позови пода-
ли й кілька відселених мешканців, вима-
гаючи компенсації за моральну шкоду та 
матеріальні збитки (в якості морального 
відшкодування називають суми в 100 – 
150 тисяч гривень). В’ячеслав Ніколенко 
не визнав своєї вини.

На сам будинок накладено арешт як 
на речовий доказ у кримінальному про-
вадженні. Міська рада на цьому засідан-
ні подала клопотання про зняття арешту, 
щоб почати ремонт будівлі. Але проку-

рор і захисник обвинуваченого просили 
не знімати арешту з будинку, аби продо-
вжити розслідування про причини ава-
рії. Суд відхилив клопотання міськради, 
тож будинок залишається під арештом.

На суд прийшли близько сорока ко-
лишніх мешканців гуртожитку. Узага-
лі заявлені як учасники процесу майже 
200 потерпілих і кілька десятків свідків.

Більшість присутніх на засіданні від-
селених мешканців не бажає повертати-
ся до будинку, вони виступають за про-
довження розслідування.

24 листопада в районно-
му  будинку культури Сосниць-
ка центральна районна бібліо-
тека відзначила 145-річчя від 
часу свого заснування.

Багата історія цього куль-
турно-освітнього закладу. 
Присутні  переглянули презен-
тацію про основні періоди ста-
новлення бібліотеки.

Усяке свято — це завжди 
багато щирих, вірних друзів, 
теплі слова вітань, пісень, кві-
тів і подарунків.  

Літерат урно-мистецьке 
об’єднання «Убідь» більше 20 
років діє при бібліотеці.  Пое-
тичні вітання склали митці рід-
ного краю: Микола Адаменко, 
Володимир Чернявський, Ніна 
Пода, Віра Ковальчук, Олек-
сандра Бушай, Петро Мака-
ренко, Анатолій Семенцов.

«Слово належить  нашій 
колезі, шкільному бібліотека-
рю, вчителю української мови 
та літератури Великоустівської  
школи, керівнику краєзнавчо-
го гуртка районного будинку 
школяра, члену Сосницького 
відділення Товариства «Черні-
гівське земляцтво», активно-
му читачу Валентині Мовчан», 

— так ведуча запросила до 
слова авторку цього допису. 

І тут пригадався далекий 
2002-ий, коли в дорослому 
віці збулася моя дитяча мрія: 
директор нашої школи Олек-
сандр Горпиненко (на жаль, 
нині покійний) запропонував 
мені за сумісництвом обійня-
ти посаду шкільного бібліоте-
каря. Саме тоді й помандрува-
ла я в науку до районної біблі-
отеки. Багато провели різних 
цікавих зустрічей — як на базі 
нашої школи, так і в їхньому чи-
тальному залі. Завдяки пра-
цівникам бібліотеки 2012 року 
видали мій бібліографічний по-
кажчик,  поетичну збірку «Мос-
ти» творчої родини Халімонен-
ків із села Велике Устя. Також 

багато заходів було проведено 
за участі земляцтва. 

А на святі директор бібліоте-
ки  Лілія Мучта сказала: «Наша 
центральна районна бібліотека 
імені Олександра Карпинсько-
го співпрацює з громадськими 
організаціями, навчальними 
закладами, будинками культу-
ри. До послуг користувачів  — 
більше 50 тисяч книг, близько 
50 назв періодичних видань. 
Щороку бібліотеку відвідує біль-
ше 2-х тисяч користувачів, чита-
чі бібліотеки мають змогу без-
коштовно користуватися Інтер-
нет-послугами. Хочу подякува-
ти за співпрацю та матеріальну 
підтримку небайдужим людям. 
Це народний депутат України 
Анатолій Євлахов, заступник го-
лови Чернігівського земляцтва, 
голова Сосницького відділен-
ня Олексій Орєхович, наші зем-
ляки — Валерій Макуха, Роман 
Солодаренко, Микола Мака-
ренко, Анатолій Дубина, що да-
рують нам книги з власних кни-
гозбірень».

Валентина МОВЧАН,
Сосницьке відділення 

Чернігівського земляцтва  
Києва

Виставка з Білорусі
В обласній бібліотеці ім. Короленка відкрито ви-

ставку світлин «4383 дні дитинства» з колекції міжна-
родного фотоконкурсу, що проходить у Мінську.

Чому саме 4383 дні дитинства? Саме стільки днів 
минає, поки дитині виповниться 12 років і почнеться 
підлітковий період.

2017 року Білоруський дитячий фонд і галерея 
«Фотомистецтво» провели восьмий конкурс, у грудні 
стартує черговий дев’ятий.

За вісім років у колекції конкурсу зібрано півто-
ри тисячі фотографій з різних куточків світу, з якими 
ознайомилися глядачі на більш ніж ста виставках.

У цій експозиції — 55 світлин з Білорусі, України, 
Росії, Голландії, Бразилії, США, інших країн.

Беруть участь у фотоконкурсі й чернігівці. Цього 
року член фотоклубу «Чернігів» Сергій Тарабара був 
нагороджений дипломом конкурсу.

Очікується, що наступного року світлини фотогра-
фів Чернігівщини експонуватимуться в Мінську.

Виставка діє по 20 грудня.

У «Мистецькій вітальні» облас-
ної бібліотеки ім. В. Короленка від-
крито виставку картин «Життя ріка 
чарівна» члена народного ама-
торського об’єднання художників 
«Деснянська палітра» Тамари Дуд-
ко — до сімдесятиріччя від дня на-
родження авторки.

Художниця народилася в Бах-
мачі. За фахом інженер, працю-
вала на Чернігівському радіопри-
ладному заводі. Чернігів — місто 

її матері. Саме тут відбулося твор-
че зростання Тамари Михайлівни. 
Вона постійно бере участь у ви-
ставках об’єднання. Роботи її зна-
ходяться у приватних колекціях 
України, Польщі, Німеччини, Ізраї-
лю.

На виставці представлено 24 
роботи в техніці олійного живопису 
й акварелі – це придеснянські пей-
зажі, натюрморти, портрети, архі-
тектурні перлини Чернігівщини.

Кримінальну справу щодо зруйнованого 
гуртожитку почав розглядати суд

Свято храму книг

Виступає відомий в області й Україні 
письменник Микола Адаменко.

Картини  Тамари Дудко
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Повідомляє Служба безпеки України

Інформаційний простір

Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

У селі, на трасі 
Київ – Чернігів, 
через наїзд автомашини 
загинули молода мама 
і двоє її дітей 
Трагедія сталася 20 листопада 

близько 19 години в селі Сираї Козе-
лецького району. Жінка везла одну 
доньку в дитячому візочку, другу вела 
за руку. На жаль, йшли через трасу 
поза пішохідним переходом. Але й во-
дій, попри темну пору й туман, за свід-
ченням очевидців, мчав на великій 
швидкості. Глава родини в цей час був 
на заробітках у Казахстані, облашто-
вував для дружини й діток нове житло, 
куди збиралися переїхати після Ново-
річчя…

Мешканці Сираїв — у розпачі, бо 
за останні 10 років у селі на цій трасі 
загинуло 27 людей.

Селяни налаштовані перекрити 
дорогу, якщо тут не встановлять дав-
но обіцяний світлофор.

Знову смерть 
на Київській трасі 
Уже наступного дня — ще одна 

трагедія на цій самій трасі. На під’їзді 
до Сокирина водій фури здійснив на-
їзд на літнє подружжя. Дід загинув на 
місці, бабуся потрапила з травмами в 
лікарню.

Стосовно цієї та вищезгаданої 
шляхових пригод зі смертельними на-
слідками відкрито кримінальні спра-
ви, триває розслідування. 

За 9 місяців року 
кількість жителів 
області зменшилася 
на 10,1 тис. осіб
На 1 жовтня 2017 року чисель-

ність населення області, за оцінкою, 
становила 1023,3 тис. осіб. 

У січні – вересні в області 
з’явилися на світ 5715 малюків. На 
кожну тисячу населення припадало 
7,4 народжених. 

Майже половина жінок народи-
ли первістків, понад третина — стали 
мамами вдруге, а третю й більше ди-
тину народила кожна сьома жінка. Се-
редній вік матері на час народження 
дитини — 28 років. Поза шлюбом на-
родилося 23% малюків. 

За 9 місяців в області померла 
14121 особа. Рівень смертності — 
18,4 померлих на 1000 населення. 
Середній вік померлих чоловіків — 67 
років, жінок — 78 років. 

Черги 
за паспортами 
з 3-ї ночі 
У Чернігові батьки та їхні неповно-

літні діти проводять по три дні в чер-
гах за ID-картками. У паспортному 
столі приймають приблизно 70 осіб 
на день, а бажаючих оформити доку-
мент — набагато більше. Такий ажіо-
таж спричинено процедурою перера-
хування субсидій, для якої необхідні 
ксерокопія паспорта й ідентифікацій-
ного коду дитини, що проживає з бать-
ками. Через відсутність ID-карток у ді-
тей віком від 14 до 16 років більш ніж 
для 11 тисяч сімей виплата субсидій 
була призупинена.

Від початку 2018 року отрима-
ти ID-картки та біометричні паспорти 
можна буде і в центрі надання адміні-
стративних послуг, де очікування здій-
снюватиметься у вигляді електронної 
черги.

Нині в місті працює 9 пунктів 
  видачі паспортів. 

Чернігівщину відключать 
від аналогового мовлення 

в останню чергу 
Чернігівська область є прикордонною. Тому 

перехід на цифрове мовлення стане для наших 
телеглядачів поступовим і більш м’яким.

Про проблеми й перспективи роботи електрон-
них ЗМІ говорили в облдержадміністрації під час 
зустрічі з керівниками телерадіокомпаній області.

У 2012 році незахищені верстви населення 
частково забезпечили телевізійними тюнерами 
для цифрового мовлення. Однак остаточно про-
блему це не розв’язало. Переважна більшість 
людей дивиться аналогове телебачення, особли-
во в сільській місцевості. А з переходом на циф-
ру вони втратять цю можливість. Аби населення 
все-таки не втратило доступу до телеінформації, 
придбання телевізійних тюнерів для вразливих 
категорій населення має бути здійснено за кошти 
територіальних громад. 

Втрачає свого слухача дротове радіо. Якщо 
2015 року на Чернігівщині було більше 18 тисяч 
радіоточок, то нині — близько 12 тисяч. Проте 
альтернативою дротовому радіо може стати ра-
діо громад, яке нині активно впроваджується в 
областях України.

Чернігівська область має майже 200 кіломе-
трів кордону з Росією і ще стільки з Білоруссю. 
Інформаційний простір у прикордонних районах 
викликає занепокоєння.

Чернігівська команда Руху Валентина Нали-
вайченка «Справедливість» побувала у прикор-
донних районах області, аби оцінити ступінь ін-
формаційної загрози. Промоніторили ситуацію 
разом із представниками ЗМІ в Новгород-Сівер-
ському, Семенівському та Городнянському ра-
йонах. Обговорили також ідею створення радіо-
мовлення нових об’єднаних територіальних гро-
мад, щоб люди могли слухати своє, місцеве мов-
лення. 

Інформаційну агресію Росія почала вже 

дуже давно, набагато раніше, ніж ввела вій-
ська. У наших прикордонних зонах ситуація до-
волі складна. 

У Новгороді-Сіверському на початку 2000-х 
років телевежа була здана в експлуатацію. На 
ній встановлені передавачі лише двох телека-
налів — «1+1» і Новгород-Сіверської регіональ-
ної державної телерадіокомпанії «Сіверська», що 
мовлять в аналоговому ефірі.

Схожа картина — в інших районах. На від-
стань майже 20 кілометрів від російсько-україн-
ського кордону Росія транслює до 30 своїх теле-
каналів. Натомість існує впевнений прийом лише 
двох українських каналів.

А нині, коли масово запроваджене цифрове 
телебачення, люди не мають потреби і мотива-
ції щось змінювати. І коли 30 березня 2018 року 
відключать аналогове телебачення, прикордон-
ні області стануть зовсім відрізаними від україн-
ського інформаційного середовища.

З радіо взагалі катастрофа. Росія фактично 
привласнила майже ввесь AM- та FM-діапазони. 
Дротове радіо майже повністю відсутнє далі об-
ласного центру.

Прес-служба Руху Валентина Наливайченка 
«Справедливість» у Чернігівській області

Такий благодійний концерт пройшов   в 
обласному драмтеатрі. Було зібрано понад 
225 тисяч гривень.

Кошти потрібні на придбання обладнан-
ня, щоб лінійний прискорювач для лікування 
хворих в обласному онкологічному диспан-
сері повноцінно запрацював уже в лютому 
наступного року. 

Щороку 2,5 тисячі хворих отримують 
променеву терапію в онкодиспансері, з них 
більшій частині призначають дистанційне га-
ма-терапевтичне лікування, яке самі медики 
визнають застарілим і небезпечним.

Валерій Зуб, головний лікар обласного 
онкологічного диспансеру: «Поява лінійного 
прискорювача дозволить вивести лікування 
та профілактику онкологічних захворювань 
на новий рівень».

До збору коштів долучилися і об’єднані 
територіальні громади, райони області, зо-
крема Ріпкинський.

Іван Атрощенко, начальник відділу куль-
тури і туризму Ріпкинської райдержадміні-
страції: «У нас теж буде свій марафон, зби-
раємо кошти. Чим зможемо — тим допомо-
жемо».

На проект уже спрямовано з різних 
джерел більше 80 мільйонів гривень. При-
дбали сучасний лінійний прискорювач 
«Еlekta», триває будівництво приміщення 
під нього.

* * * 
У Чернігівському міському палаці культу-

ри  також відбувся благодійний вечір-мара-
фон «Промінь надії» — на підтримку обласно-
го онкологічного диспансеру.

До палацу прийшли кілька сотень черні-
гівців, у тому числі лікарі диспансеру, педа-
гоги, працівники підприємств, пенсіонери. 
А міський голова Владислав Атрошенко сам 
придбав 300 квитків на концерт.

У концерті виступили ансамблі й соліс-
ти міського палацу культури, зокрема театр 
танцю «Слов’яни», заслужений аматорський 
народний хор України «Десна», фольклорні 
аматорські гурти «Сіверяни» й «Калита», шоу-
балет «Ярмарок».

Під час акції зібрали понад 64 тисячі гри-
вень.

«Промінь надії» вирушає в райони Черні-
гівщини.

У міських закладах Чернігова 
не виступатимуть артисти, 

які підтримують агресію Росії 
Забороняється проведення гастрольних заходів, кон-

цертів, вистав та інших культурних заходів особам, які пу-
блічно підтримують агресію Російської Федерації, окупа-
цію Автономної Республіки Крим і не визнають так званих 
«ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями. Відповід-
не розпорядження підписав міський голова Владислав 
Атрошенко. 

Під дію цього розпорядження підпадають також осо-
би, які від початку російської агресії в Україні проводять 
концерти та беруть участь в інших культурних заходах на 
території Російської Федерації, окупованої Автономної 
Республіки Крим і тимчасово окупованих окремих райо-
нах Донецької та Луганської областей України.

Заходи за участю цих осіб заборонено проводити ко-
мунальним підприємствам міської ради — Чернігівському 
міському палацу культури, Центральному парку культури 
та відпочинку, іншим комунальним закладам, які підпо-
рядковані управлінню культури та туризму міської ради.

Організаторам гастрольних заходів, власникам ста-
ціонарних сценічних майданчиків, іншим підприємствам, 
установам та організаціям також рекомендовано утри-
матися від проведення гастрольних заходів, концертів, 
вистав за участю осіб, визначених у розпорядженні.

На Чернігівщині СБУ викрила 
на хабарі керівника 

державного лісгоспу
Співробітники Служби безпеки України спільно 

з Національною поліцією під процесуальним керів-
ництвом військової прокуратури викрили на хабарі 
керівника одного з державних лісгоспів.

Оперативники СБ України встановили, що тимча-
сово виконуючий обов’язки директора підприємства 
систематично вимагав гроші від комерсантів за спри-
яння в укладанні договорів на постачання лісопродук-
ції. Оперативники спецслужби задокументували, що у 
випадку несплати «відкату» підприємцям відмовляли 
в реалізації деревини під штучними приводами.

Правоохоронці затримали посадовця під час 
отримання десяти тисяч гривень від бізнесмена за 
сприяння в укладанні договору на отримання шіст-
десяти кубометрів деревини.

За ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України 
відкрито кримінальне провадження.

Ліквідована мережа збуту 
зброї та боєприпасів

Співробітники СБУ спільно з військовою про-
куратурою ліквідували мережу збуту вогнепальної 
зброї та боєприпасів, вивезених з території прове-
дення антитерористичної операції до Чернігівської 
області.

Мешканець регіону організував поставки 
зброї та набоїв зі Сходу України через приватних 
перевізників. Клієнтів зловмисник підшукував у 
кримінальних колах регіону.

Оперативники спецслужби задокументували 

кілька фактів незаконного продажу зловмисником 
боєприпасів. Співробітники СБ України затримали 
торгівця при спробі збуту снайперської гвинтівки з 
глушником.

Під час обшуку помешкання зловмисника ви-
лучили чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, 
півсотні набоїв калібру 7,62 мм, патрони до вогне-
пальної зброї різного калібру та споряджений ма-
газин до ручного кулемета Калашникова.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 
263 та ч. З ст. 410 Кримінального кодексу України.

За матеріалами СБУ 
засуджено двох наркоторгівців

За матері-
алами Служби 
безпеки Украї-
ни Менський ра-
йонний суд Чер-
нігівської облас-
ті виніс вирок 
двом мешкан-

цям Сновського району, причетним до виготовлен-
ня та збуту ацетильованого опію.

Правоохоронці встановили, що для виробни-
цтва наркотичної речовини ділки використовува-
ли господарські приміщення на території двох при-
ватних домоволодінь. Упродовж доби зловмисни-
ки виготовляли понад сто п’ятдесят кубів наркоти-
ку, який потім розповсюджували серед мешканців 
регіону, зокрема серед неповнолітніх.

Співробітники СБ України спільно з поліці-
єю під процесуальним керівництвом прокура-
тури затримали зловмисників під час реалізації 

чергової партії «товару».
Під час обшуків помешкань членів злочинної 

групи правоохоронці вилучили наркотичну сирови-
ну, обладнання для виготовлення опію та чимало 
готової «продукції».

Суд визнав зловмисників винними за ч. 2 і 3 ст. 
307 Кримінального кодексу України та призначив 
покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з 
конфіскацією майна.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

СБУ викрила механізм 
постачання наркотиків 
до слідчого ізолятора

Співробітники СБ України спільно з внутрішньою 
безпекою Нацполіції під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури викрили механізм постачання 
наркотиків до Чернігівського слідчого ізолятора.

Правоохоронці встановили, що працівники від-
ділу карного розшуку Чернігівського райвідділу по-
ліції за вказівкою керівництва підрозділу під при-
водом проведення слідчих дій вивозили ув’язнених 
за межі виправної установи. Під час перевезення 
арештованих «конвоїри» підвозили їх до схованок 
з наркотиками. Потім підслідні збували «товар» у 
слідчому ізоляторі.

Співробітники СБ України затримали двох пра-
цівників поліції та ув’язнену на території слідчого ізо-
лятора при спробі збуту чергової партії наркотиків.

У рамках кримінального провадження, відкри-
того за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, 
тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України

Загрози на прикордонній півночі 

Благодійний марафон «Промінь надії» 
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Бліц-інформ
Євросоюз надасть 
Україні великий 
кредит, якщо у нас 
ітимуть реформи 
Від 2018 року має почати діяти нова про-

грама макрофінансової допомоги Європей-
ського Союзу, обсяг якої для України може 
бути близьким до 1,8 млрд євро. Плануєть-
ся виділення трьох траншів по 600 млн євро. 

Однак нещодавно Україна вже мала 
отримати від ЄС 600 млн євро, але не отри-
мала їх, у тому числі через повільність у 
здійсненні антикорупційних реформ.

Макрофінансова допомога — це довго-
терміновий кредит з низькими відсотками, 
який ЄС надає державам-партнерам.

Але Євросоюз надаватиме фінансову 
підтримку східним партнерам лише за умо-
ви здійснення ними конкретних реформ. 
Про це йдеться в підсумковій декларації 
саміту Східного партнерства ЄС, що відбув-
ся в листопаді в Брюсселі. 

У Варшаві відзначили 
День Гідності 
і Свободи України
В урочистому заході, який відбувся в 

посольстві України в Польщі, взяли участь 
дипломати, численні представники україн-
ської громади, польські політики.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця 
у виступі підкреслив, що Революція Гіднос-
ті, на жаль, не закінчилася, оскільки вона 
переросла в боротьбу з російською агре-
сією. Він закликав Польщу й поляків про-
довжувати підтримку України, бо загроза 
буде й для інших країн.

Депутат польського Сейму Міхал Ка-
мінський висловився про українців, які бо-
рються з гідрою російською імперіалізму: 
«Вони захищають не лише себе, а й Польщу 
та нашу цивілізацію». Він додав, що стра-
тегічний союз між Польщею та Україною є 
дуже важливим.

Голова Об’єднання українців у Польщі 
Петро Тима звернув увагу, як Євромайдан 
тоді в єдиному пориві об’єднав українські 
діаспори по всьому світу.

Учасники заходу заспівали гімни Укра-
їни та Польщі, вшанували хвилиною мов-
чання пам’ять жертв Майдану й запалили 
лампадки біля стенда з фотографіями Ге-
роїв Небесної Сотні на фасаді українського 
диппредставництва.

У Франції відкриють 
музей Анни Ярославни
Музей Анни Ярославни відкриють у пе-

редмісті Парижа в містечку Санлісі, у примі-
щенні української церкви Бориса та Гліба. 
Про це повідомив президент Українського 
католицького університету, владика Борис 
Гудзяк під час візиту до Санліса віце-прем’єр-
міністра України Іванни Климпуш-Цинцадзе.

«Цими вуличками ходила колись Анна 
Ярославна. Завдяки старанням громади 
тут є українська церква, вона була придба-
на 2013 року. Дуже символічно, що у при-
міщенні церкви ми відкриємо музей Анни 
Ярославни», — сказав владика Гудзяк.

Анна, донька Ярослава Мудрого, пере-
їхала до Санліса із сином 1060 року після 
смерті свого чоловіка — французького ко-
роля Генріха І. Вона мешкала в місті до кін-
ця життя, тут була й похована після смерті.

Світ божеволіє 
тероризмом: 
у Єгипті вбили в мечеті під 
час богослужіння 305  людей
Трагедія сталася після нападу бойовиків 

на мечеть Аль-Рауда в Бір-ель-Абед на Пів-
нічному Синаї. Ще десятки людей поранено. 

Збройний напад стався 24 листопа-
да, під час молитов. Бойовики під’їхали до 
мечеті на чотирьох автомобілях, відкри-
ли вогонь по людях,  що молилися, а потім 
  підірвали кілька вибухових пристроїв.

Три роки парламенту: 
«приїхали» чи кудись рухаємося далі? 

Отже, «єдиноначаліє» у 
форматі повної узурпації вла-

ди регіоналами. Це продовжилося 
й у наступній Раді 7-го скликання, обра-
ній восени 2012 року. На виборах БЮТ, 
«Свобода» і УДАР хоч і отримали чимало 
мандатів, але опинилися в опозиції. 

Проте всевладдя регіоналів, у тому 
числі в Раді, тривало недовго: 21 листо-
пада 2013 року почався другий Майдан, 
Революція Гідності. Набагато триваліша 
і кривава, на відміну від Помаранчевої. 

Але, коли на її фініші дійшло до вбив-
ства більше ста громадян у центрі сто-
лиці держави, навіть регіоналівський 
парламент, під тиском повсталого наро-
ду і світової громадськості, взяв справу 
до своїх рук. Уже 21 лютого 2014 року 
Верховна Рада  змінила  керівництво 
парламенту й уряду, прийняла  ухвалу 
про те, що президент Янукович утік з 
країни і тому є відстороненим від влади, 
обов’язки глави держави згідно з Кон-
ституцією почав виконувати новообра-
ний голова парламенту Олександр Тур-
чинов, а на травень призначили нові 
президентські вибори. 

Після обрання Петра Порошенка но-
вим Президентом логічним було і пере-
обрання цієї Ради. Президент розпус-
тив її своїм указом ось на якій підста-
ві. Ще одразу після Майдану Верховна 
Рада відновила чинність Конституції 
у форматі парламентсько-президент-
ської форми правління. А вона передба-
чає парламентську більшість, сформо-
вану тими чи іншими фракціями. Такої 
вже на той момент не існувало. Тому 26 
жовтня  2014 року відбулися позачер-
гові вибори парламенту — Верховної 
Ради 8-го скликання. 

Нинішній парламент 
Останні вибори знову пройшли за 

змішаною системою, пропорційно-ма-
жоритарною. Половину Ради, 225 депу-
татів, обирали за партійними списками 
по всій державі, іншу половину — в ма-
жоритарних округах. 

Через окупацію й анексію Росією 
Криму та фактичну окупацію сепаратис-
тами й Росією частини Донбасу вибори 
не могли проводити в Автономній Рес-
публіці Крим (округи 1 – 10), а також у 
9-ти округах Донецької і 6-ти Луганської 
областей. 

Участь у виборах за партійними 
списками взяли 29 партій. Блоки пар-
тій не балотувалися, прохідний бал був 
5 відсотків. 

Результати виборів за партійними 
списками (% голосів):

«Народний фронт» — 22,14, БПП — 
21,82, «Самопоміч» — 10,97, Опозицій-
ний блок — 9,43, Радикальна партія 
Олега Ляшка — 7,44, «Батьківщина» — 
5,68. 

Зовсім небагато недобрала «Сво-
бода» — 4,73. Наступне місце зайняла 
Компартія, ще не заборонена, — 3,88. 
Уперше комуністи не потрапили до пар-
ламенту. І це теж один з результатів 
Майдану. 

Вибори за округами дещо змінили 
ситуацію в Раді. Тут з великим відривом 
перемогла нова партія влади — «Блок 
Петра Порошенка» — 69 мандатів. У 
«Народного фронту» — 18, в інших уза-
галі по 1 – 2 мандати. «Свобода» прове-
ла по округах 6 депутатів. 

Сумарно у фракціях стало депутатів: 

БПП — 132, НФ — 82, «Самопоміч» — 
33, Опозиційний блок — 29, Радикаль-
на партія — 22, «Батьківщина» — 19. 

Утім, швидко ця конфігурація зміни-
лася. Адже по округах пройшли окремі 
депутати ряду партій, чимало було об-
рано позапартійних. Ці нардепи почали 
«мігрувати» до партійних фракцій, що не 
заборонено законом, а натомість фрак-
ції почали втрачати депутатів,  інколи  
доволі сумнівно, з точки зору закону. 

Але що говорити про окремих депу-
татів, коли не зрозуміло із самою пар-
ламентською коаліцією. Ще в листопа-
ді 2014 року її утворили, підписавши ко-
аліційну угоду, 5 фракцій Ради, всі, крім 
Опозиційного блоку, а це, за суттю, пе-
релицьовані регіонали. Але ця «коалі-
ція» давно розпалася, з неї вийшли три 
фракції, і залишилися лише БПП і НФ. 
Нині ніхто не може толком сказати, чи 
існує тепер правляча коаліція фракцій, 
яка має більшість мандатів. Але, схоже, 
ця невизначеність комусь вигідна. Рада 
тримається в «підвішеному» стані, й при 
зміні політичних розкладок у будь-який 
момент може постати питання про її до-
часне переобрання. 

Парламентарі 
від Чернігівщини 

Ось хто був обраний до Ради ниніш-
нього скликання по одномандатних 
округах області. 

Округ № 205. Центр — Чернігів, Дес-
нянський район, частина Новозавод-
ського району міста. Куліч Валерій Пе-
трович, «Блок Петра Порошенка», генди-
ректор ТОВ «Форсаж», Чернігів.

У попередніх скликаннях депутатом 
по округу був Валерій Дубіль від партії 
«Батьківщина». На цих виборах ішов за 
списком партії, але його місце у спис-
ку виявилося тоді непрохідним. Згодом 
увійшов до Ради на місце вибулого де-
путата своєї партії. 

Округ № 206. Центр — Чернігів, час-
тина Новозаводського району Черніго-
ва, Ріпкинський, Чернігівський райони. 
Атрошенко Владислав Анатолійович, 
«Блок Петра Порошенка», народний де-
путат Ради 7-го скликання, Чернігів.

Округ № 207. Центр — Корюківка. 
Місто Новгород-Сіверський, Городнян-
ський, Коропський, Корюківський, Нов-
город-Сіверський, Семенівський, Со-
сницький, Щорський райони. Євлахов 
Анатолій Сергійович, «Блок Петра По-
рошенка», директор департаменту ПАТ 
«Слов’янські шпалери – КФТП» (Корю-
ківка), мешкає в Києві.

Округ № 208. Центр — Бахмач. Бах-
мацький, Борзнянський, Куликівський, 
Менський, Талалаївський райони, час-
тина Ічнянського району. Давиденко 
Валерій Миколайович, «Всеукраїнське 
аграрне об’єднання «Заступ»,  ЗАТ «Ін-
ститут інноваційного провайдингу Укра-
їнської академії аграрних наук, Носівка.

Округ № 209. Центр — Ніжин. Міс-
то Ніжин, Варвинський, Ніжинський, Но-
сівський, Срібнянський райони, частина 
Ічнянського району. Кодола Олександр 
Михайлович, «Народний фронт», перший 
заступник голови обласної ради.

Округ № 210. Центр — Прилуки. Міс-
то Прилуки, Бобровицький, Козелецький, 
Прилуцький райони. Дмитренко Олег 
Миколайович, «Блок Петра Порошенка», 
директор ТОВ «Батьківщина»,  Чернігів.

Обрані депутатами парламенту за 
списками партій: Амельченко Василь 
Васильович, Чернігів, Радикальна пар-
тія Олега Ляшка; Романова Анна Ана-
толіївна, Чернігів, «Об’єднання «Самопо-
міч».

Валерій Куліч  був призначений голо-
вою обласної державної адміністрації і 
склав повноваження депутата. На по-
зачергових і дуже скандальних виборах 
по округу № 205 у Чернігові влітку 2015 
року депутатом обрали Сергія Березен-
ка від БПП, київського політика й поса-
довця.

Владислава Атрошенка восени 2015 
року обрали міським головою Черніго-
ва, він також склав повноваження де-
путата. По цьому округу № 206 депута-
том торік був обраний представник БПП, 
бізнесмен з Києва Максим Микитась. 

Так що ж 
на рахунку Ради?

Час рікою пливе… «Новий» і вже не 
новий парламент діє аж три роки. Що ж 
на рахунку цієї Ради? Ухвалення Угоди 
про асоціацію з Євросюзом, відкладення 
якої і стало поштовхом до Майдану. Для 
цієї Угоди парламент ухвалив низку єв-
роінтеграційних законів. Безвізовий ре-
жим з більшістю країн Євросоюзу. Ухва-
лення законів про декомунізацію, що 
означає нарешті наш рішучий відхід від 
тоталітарно-комуністичного минулого.

Не виконано три дуже важливі гас-
ла Майдану: не ухвалені новий виборчий 
закон, закон про імпічмент Президента, 
не знято недоторканність депутатів. 

І соціально-економічна криза, що три-
ває. Однак Рада начебто відсторонюєть-
ся від цього, посилаючись на виконавчу 
владу. А виконавча влада в нас і далі, за 
філософією «єдиноначалія», чомусь почи-
нається з Президента і його Адміністра-
ції, хоч він є главою держави, а не вико-
навчої влади. До того ж згадаймо: ми в 
парламентсько-президентській республі-
ці. Утім, контрольована президентськими 
політсилами Рада потихеньку «сплавляє» 
свої повноваження Президентові, ре-
ально зменшуючи власні конституційні 
повноваження. Зокрема, це стосується 
призначення на важливі державні поса-
ди. Стосується й надважливого моменту 
— бюджету держави. Це вже винятково 
повноваження парламенту — ухвален-
ня бюджету й контроль за всіма фінанса-
ми держави. Зараз на стадії розгляду — 
Державний бюджет України 2018 року. 
Але проект його дуже тривожить, особли-
во щодо соціального захисту населення, 
підтримки самоврядування, децентралі-
зації, так розрекламованої владою.

* * *
Три роки нинішнього парламенту. Чо-

мусь ця річниця поза належною увагою 
громадськості, засобів інформації. А час 
би запитати громадянам, народу, «єди-
ному джерелу влади в державі», про ді-
яльність Ради в цілому й конкретно сво-
їх депутатів. І питати не про те, які вони 
в окрузі вимостили дороги, де провели 
газ або водогін, не про подачки, які да-
рують на свята першого дзвоника у шко-
ли й дитсадки. Не це основна місія і функ-
ція НАРОДНИХ депутатів. Запитати треба 
про те, які закони вони готують і ухвалю-
ють у найвищому органі влади держави 
— Верховній Раді України.

Петро АНТОНЕНКО 
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18 листопада в Києві відбувся Х з’їзд 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка. Із 243 делегатів, обра-
них усіма обласними організаціями, у ро-
боті з’їзду взяли участь 223 делегати, що 
свідчить про легітимність зібрання й рі-
шень, ухвалених з’їздом.

Серед 223 делегатів 205 мають вищу 
освіту, з них 9 — доктори наук, 2 — академіки, 
24 — кандидати наук, Герой України, ще 51 
відзначені іншими державними нагородами.

Партійність делегатів: НРУ — 9, КУН — 
11, ВО «Батьківщина» — 8, ВО «Свобода» — 
4, по одному делегату зазначили себе чле-
нами ряду інших партій.

Звіт Центрального правління за період 
з вересня 2013 року по листопад 2017 зро-
бив у своїй доповіді голова Товариства Пав-
ло Мовчан; про роботу Контрольно-ревізій-
ної інспекції звітував її голова Олексій Чер-
няхівський.

При обговоренні доповідей виступили 
голови обласних організацій — Степан Вол-
ковецький (Івано-Франківськ), Ігор Артю-
шенко (Запоріжжя), Ярослав Пітко (Львів), 
Володимир Семистяга (Луганськ), Микола 
Кульчинський (Полтава). Від Спілки офіцерів 
України виступив Євген Лупанов. Також ви-
ступали Дмитро Павличко, Іван Заєць, ряд 
інших промовців. 

Головою товариства «Просвіта» з’їзд пе-
реобрав Павла Мовчана (3 голоси — про-
ти, 7 — утрималися), відомого українсько-
го письменника, публіциста, депутата Вер-
ховної Ради кількох скликань.  Першим за-
ступником голови обраний Георгій Філіпчук, 
заступником і відповідальним секретарем 
— Микола Нестерчук. 

З’їзд обрав Головну раду Товариства. 
За посадою до неї увійшли голови облас-
них об’єднань Товариства, зокрема Черні-

гівського — Олександр Шевченко. Також до 
ради увійшли громадські діячі столиці й об-
ластей. Членом Головної ради обраний і ре-
дактор нашої газети «Світ-інфо» Петро Анто-
ненко. З’їзд обрав Контрольно-ревізійну ін-
спекцію «Просвіти». Сформовано Централь-
не правління Товариства. 

З’їзд прийняв рад ухвал, звернень. Зо-
крема, звернення до вищих органів влади 
держави з пропозицією негайно ухвалити 
новий мовний закон України. З’їзд підтри-
мав подане ще раніше «Просвітою» звер-
нення до української влади з пропозицією 
оголосити 2018 рік в Україні роком «Просві-
ти» — з огляду на те, що в грудні 2018-го ви-
повнюється 150 років цій організації. Про-
понується провести ювілейні заходи на міс-
цевому рівні. Підготовка до ювілею вже по-
чалася в організаціях «Просвіти» у столиці й 
областях країни. 

Голова «Просвіти» Павло Мовчан

З’їзд «Просвіти»

18 листопа-
да 2017 року на 
86-му році жит-
тя відійшов у віч-
ність видатний 
учений-літерату-
рознавець, кри-
тик, громадський 
і політичний діяч, 
доктор філологіч-
них наук, профе-
сор, академік НАН 

України, лауреат Державної премії України 
імені Тараса Шевченка, багатолітній спів-
робітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України Віталій Григорович Дон-
чик.

Його науковий доробок — то ціла віха 
українського літературознавства, своєрід-
ний материк фундаментальних досліджень 
про визначальні постаті й періоди станов-
лення української літератури ХХ століття. 
Понад півтисячі наукових праць, понад пів-
тора десятка монографій, серед яких такі 
дослідження, як «Час і його обличчя», «Єд-
ність правди і пристрасті», «Грані сучасної 
прози», «Петро Панч», «Істина — особис-
тість (проза Павла Загребельного)», «Укра-
їнський радянський роман: рух ідей і форм. 
1927 – 1977 рр.», «З потоку літ і літпотоку», 
«Доля української літератури — доля Укра-
їни. Монологи і полілоги», «Неминуче й не-
минуще». Значну цінність становлять праці, 
в яких задокументовано живу сучасність 
та осмислено стрімкі зміни в українському 
суспільстві періоду незалежності й націо-
нального відродження, зокрема: «Спільний 
знаменник — тринадцять. 1987 – 2004. 
Хроніка свідка й учасника подій», «Любіть 
Україну, або Яку державу ми будуємо?». 
Шляхетність, людяність, принциповість за-
вжди визначали позицію Віталія Григоро-
вича Дончика і в щоденному житті, і в науці. 

Наукові пріоритети вченого форму-
валися в Інституті літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України, якому Віталій Дончик 
віддав понад 50 років свого життя. Тут він 
пройшов шлях від молодшого до головно-
го наукового співробітника, тривалий час 
був завідувачем відділу української літе-
ратури ХХ століття, від 2000 року й донині 
— керівником фундаментального проекту 

«Історія української літератури» у 12 томах. 
Цьому виданню, яке стало видатним яви-
щем українського літературознавства, Ві-
талій Дончик як автор концепції та керів-
ник присвятив понад десятиліття. Водно-
час упродовж років виконував обов’язки 
члена вченої та спеціалізованої рад із за-
хисту докторських і кандидатських дисер-
тацій, наукової ради з проблем «Класична 
спадщина і сучасна художня література».

Окрема сторінка наукової біографії 
Віталія Дончика — редагування журналу 
«Слово і час», який під його керівництвом 
з оновленими назвою та змістом тривалий 
час перебував в авангарді літературного 
процесу, відродив жваві полеміки, став од-
ним із найпопулярніших в Україні літерату-
рознавчих часописів.

Безцінною стала участь Віталія Дончи-
ка у процесах національного відродження 
наприкінці 1980-х років, зокрема в ініцію-
ванні й створенні Народного Руху України.

Про визначні заслуги перед наукою 
свідчить обрання його дійсним членом 
(академіком) Національної академії наук 
України, удостоєння звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України», Національної 
премії України імені Т.  Шевченка, Респу-
бліканської премії в галузі літературно-ху-
дожньої критики імені О. І. Білецького, пре-
мії НАН України імені І. Я. Франка.

Колектив Інституту літератури глибоко 
сумує з приводу непоправної втрати доро-
гого колеги, авторитетного вченого, пре-
красної людини; висловлює сердечні спів-
чуття родині Віталія Григоровича Дончика 
— його дружині Євгенії Андріївні, синам — 
Андрію та Максиму.

* * *
Центральне правління Всеукраїнсько-

го товариства  «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка, редакція газети «Слово Про-
світи» глибоко сумують, проводжаючи в 
останню путь видатну людину нашого часу 
— академіка Віталія Григоровича Дончика. 

* * *
Глибоке співчуття і найкращі слова про 

покійного від нашої газети «Світ-інфо».  Усі 
останні роки Віталій Григорович був постій-
ним активним читачем нашої газети, як і 
його родина. Він друкувався на сторінках 
«Світ-інфо». Вічна йому пам’ять! 

По колу «демократії»
Листопад 2013 року

Міліція Януковича розганяє акцію протесту мо-
лоді на Майдані в ніч на 30 листопада.

Листопад 2017 року
Поліція влади, що прийшла з Майдану, знесла 

намети учасників акції на Майдані.
21 листопада представники громадської орга-

нізації «Коаліція учасників Помаранчевої револю-
ції» встановили два намети під стелою на Майдані 
Незалежності в Києві.

Правоохоронці увірвалися в натовп на Майда-
ні та знесли намети після того, як учасники акції 
намагалися підпалити шини.

Активісти відтіснили поліцейських у бік вули-
ці Інститутської. Пізніше учасникам акції вдало-
ся підпалити кілька шин біля монумента Незалеж-
ності. Однак їх загасили правоохоронці.

Минуло 4 роки після побиття 
студентів на Майдані — 

до суду нарешті скеровано обвинувальні 
акти щодо вісьмох осіб

За словами начальника департаменту спецрозсліду-
вань ГПУ Сергія Горбатюка, у справі про побиття студентів 
у ніч на 30 листопада 2013 року до суду направили обви-
нувальні акти щодо вісьмох осіб. Під підозрою у справі про 
побиття студентів під час мирної акції протесту на Майда-
ні опинився екс-голова КМДА, два заступники командира 
полку та два командири роти спецпідрозділу «Беркут».

Горбатюк зазначив, що загалом триває розслідуван-
ня 14 кримінальних проваджень. Про підозру повідомле-
но 21 особі, в розшуку перебуває 11 людей.

Від дій міліції під час розгону мирної акції на Майдані 
в ніч на 30 листопада 2013 року постраждало 84 людини. 
Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Львівське обласне об’єд-
нання Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» ім. Т. Шевчен-
ка провело Тиждень української 
мови та писемності в області. 

Відбулося нагородження 
понад 70 лауреатів міжнарод-
ного дитячо-юнацького мис-
тецького конкурсу «Тарасови-
ми стежками» в залах Львів-
ського історичного музею. У 
конкурсі взяла участь молодь 
України, Польщі, Словаччини, 
Аргентини, Бразилії, Італії ві-
ком від 5 до 19 років у трьох 
вікових групах і трьох тема-
тичних номінаціях. Окрему ка-
тегорію становили учні й сту-
денти мистецьких навчальних 
закладів.

«Тарасовими стежками» 
впродовж 15 років об’єднує 
учнівсько-студентську молодь до-
вкола ідей і творчості Т. Шевчен-

ка та є найбільшим подібним кон-
курсом в Україні. 

Вручив нагороди Ярослав 
Пітко, голова ЛОО «Просвіти».

9 листопада, в День україн-
ської писемності та мови, у Льво-
ві відбулася молодіжна акція під 
гаслом «Мова — держави осно-

ва», в якій узяли участь студен-
ти вищих навчальних закладів 
Львова. Молодіжна колона з пла-
катами пройшла вулицями Льво-
ва до центральної площі міста 
біля Ратуші, де відбувся флешмоб 
і літературно-музичне дійство про 
українську мову.

Пам’яті Віталія Дончика
Забруднені міста 

За словами директора Київського еколого-
культурного центру Володимира Борейка, най-
більш забрудненими містами України є Київ, До-
нецьк, Макіївка, Маріуполь, Єнакієве, Дніпро, За-
поріжжя, Кам’янське та Ялта — через загазова-
ність автомобілями.

Українців нищить горілка 
В Україні 40% смертей чоловіків та 22% смер-

тей жінок віком від 20 до 64 років пов’язані зі зло-
вживанням алкоголем. Такі дані останнього дослі-
дження, проведеного експертами Світового бан-
ку, Міжнародного медичного корпусу та Швей-
царського бюро cпівробітництва. Також в Україні 
гостро стоїть проблема розладів, спричинених над-
мірним вживанням алкоголю. 

Україна посідає шосте місце у світі за рівнем 
споживання алкоголю: показник споживання чи-
стого спирту на людину на рік становить 13,9 літра. 
Також Україна входить до десятки держав з найви-
щими показниками суїциду — 20 осіб з кожних 100 
тисяч населення. Головними причинами самогубств 
є бідність, безробіття, стреси та інші фактори. Але 
вживання алкоголю часто провокує суїцид. 

Спиртне викликає й інші причини смерті — 
отруєння, утоплення, травми, ДТП, хвороби вну-
трішніх органів.

НАБУ відкрило справу 
про дарування МВС нагородної зброї

Національне антикорупційне бюро України від-
крило й передало Спеціалізованій антикорупційній 
прокуратурі кримінальне провадження про безпід-
ставну видачу чиновниками Міністерства внутріш-
ніх справ цивільним особам нагородної зброї. Кримі-
нальне провадження розпочато за ч.1 ст. 364 Кримі-
нального кодексу (зловживання владою).

Раніше повідомлялося, що глава МВС Арсен 
Аваков протягом 2014 – 2016 років вручив 1322 
одиниці нагородної зброї, з них 112 — депутатам 
парламенту.

Населення України 
швидко скорочується

Від початку року чисельність населення України 
скоротилася на 149,8 тис. осіб і на 1 вересня стано-
вила 42 млн 434 тис. осіб. Про це свідчать дані Дер-
жавної служби статистики.

Тут відзначають істотне перевищення числа по-
мерлих над кількістю народжених: на 100 померлих 
— 64 народжених.

За вказаний час народилися 274 тис. 909 люди-
ни, померли 428 тис. 471 особа. Крім того, від почат-
ку року з України виїхало 3 тис. 787 осіб.

Дані охоплюють усі регіони України, окрім тимча-
сово окупованого Криму.

Постраждалі на Майдані 
отримуватимуть пільги 
учасників бойових дій

14 листопада Верховна Рада підтримала 
законопроект, що прирівнює пільги учасників 
бойових дій і постраждалих на Майдані.

Після першого читання законопроект пе-
редбачав надання статусу учасника бойових дій 
громадянам, які отримали тяжкі, середньої тяж-
кості й легкі тілесні ушкодження, які не призве-
ли до інвалідності, під час Революції Гідності і які 
звернулися за медичною допомогою в період з 
21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Проте до другого читання комітет відхилив 
цю норму, лишивши тільки відповідні пільги для 
цієї групи людей, запровадивши визначення 
«постраждалі учасники Революції Гідності».

На захист рідної мови
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Закордонне українство

У Москві 1 грудня відбулося жеребкуван-
ня ХХІ чемпіонату світу з футболу, що пройде в 
Росії в червні – липні 2018 року. 

Отже, попри численні скандали останні-
ми роками довкола того, наскільки чесно кіль-
ка років тому здобули право на проведення 
чемпіонатів світу Росія — 2018 року й Катар 
— 2022 року, наступний мундіаль таки відбу-
деться в Росії. Міжнародна федерація футбо-
лу (ФІФА) нічим не завершила свої затіяні було 
гучні розслідування щодо підозр у підкупі чи-
новників та попереднього керівництва цієї 
організації саме Росією і Катаром — за отри-
мання права на чемпіонати. Утім, стосовно Ка-
тару тема поки що не закрита. А щодо чемпі-
онату 2018 року, то ФІФА  тихенько «спустила 
на гальмах» неприємний для неї корупційний 
скандал і залишила проведення турніру Росії. 

Така конкуренція держав за право про-
вести футбольні чемпіонати не випадкова. 
Адже це найпопулярніший світовий турнір се-
ред усіх видів спорту, що на рівних суперничає 
за популярністю з Олімпійськими іграми. Обоє 
змагань проходять один раз на 4 роки, Олім-
піади — високосними роками, чемпіонати з 
футболу — в проміжках між ними.

Винятком стала перерва під час Другої 
світової війни — перший повоєнний турнір 
відбувся аж 1950 року, бо далеко не одразу 
на планеті запанувало мирне життя і ще ж по-
передньо мали пройти відбірні змагання. 

Кількість учасників чемпіонатів постійно 
зростала, хоча б через з’яву на планеті десят-
ків нових держав, розвиток футболу на всіх 
континентах. І якщо на перший турнір в Уруг-
ваї, який господарі приурочили до 100-річчя 
незалежності своєї держави, ніякого відбору 
не було, виступили ті 13 команд, які побажа-
ли приїхати, в тому числі з далекої Європи, то 
надалі охочих усе більшало, і проводився від-
бірний цикл.

Ось переможці всіх 20 чемпіонатів світу.

Рік і місце проведення, чемпіон світу.

Загалом 8 країн виборювали звання чем-
піона. І вони представляють лише два конти-
ненти — Європу й Америку, а точніше — Пів-
денну, або Латинську, Америку. В одвічному їх 
суперництві після двох останніх турнірів упе-
ред вирвалася Європа — 11:9 за чемпіон-
ськими титулами.

Щодо участі в чемпіонатах України. Не-
залежність держава проголосила після роз-
паду СРСР 1991 року. Ще не пізно було взяти 
участь у відборі до чемпіонату 1994 року. Але 
ФІФА чомусь надала право виступити у відборі 
лише Росії — як «правонаступниці» СРСР, про-
ігнорувавши такі футбольні колишні республі-
ки Союзу, як Україна, Грузія, Білорусь, Вірме-
нія, команди яких не раз перемагали в чемпі-
онаті СРСР. 

З наступних п’яти чемпіонатів Україна 

пройшла відбір і брала участь лише в одному 
— 2006 року в Німеччині. Тоді збірна на чолі 
з тренером, видатним у минулому футболістом 
Олегом Блохіним чудово провела відбірний 
цикл, зайняла перше місце в групі й напря-
му, без стикових матчів, потрапила на чемпі-
онат. Там вийшла зі своєї групи до плей-оф, в 
одній восьмій перемогла Швейцарію і лише у 
чвертьфіналі поступилася, та й то майбутньо-
му чемпіону світу — Італії.

Невдачею для нас завершився відбірний 
цикл на новий чемпіонат. Причому цього разу 
не вдалося навіть «зачепитися» за право гра-
ти стиковий матч. У групі, де виступали також 
Ісландія, Хорватія, Туреччина, Фінляндія, Косо-
во, ми посіли третє місце. Напряму,  вперше у 
своїй історії, вийшла на турнір Ісландія — сен-
сація і чвертьфіналіст торішнього Євро. Хор-
ватія у двох стикових матчах легко переграла 
Грецію і теж вийшла на чемпіонат.

Традиційно на чемпіонатах без відбору ви-
ступають господарі турніру. На решту 31 місце 
цього разу претендували у відбірних поєдин-
ках аж 209 команд світу. І ось 1 грудня жереб 
розподілив їх на 8 груп. Там гратимуть по колу, 
тобто кожна з кожною. По дві кращі команди 
груп виходять до плей-оф, тобто до гри на ви-
бування, в одну восьму фіналу.

З 8-ми збірних, які вигравали титул чем-
піона, знову поборються за нього 7 команд. 
Чи не найбільшою сенсацією стала неучасть 
у турнірі Італії, 4-кратного чемпіона світу. В її 
активі — аж 18 чемпіонатів. Не взявши учас-
ті в першому з них, Італія виграла два наступ-
ні. І не пробилася у відборі лише на чемпіонат 
1958 року. Натомість, починаючи з 1970 року, 
Італія на кожному третьому чемпіонаті вихо-
дила до фіналу й через раз перемагала, ста-
вала чемпіоном. За цією логікою мала б і на 
наступному пробитися аж до фіналу. Але цього 
разу закономірність порушилася. Італія у групі 
поступилася першим місцем дуже сильній Іс-
панії, мусила грати стикові матчі зі Швецією. 
Удома шведи мінімально перемогли — 1:0, а 
в Італії вистояли — 0:0 і пробилися на турнір. 

Це трагедія для Італії, де існує справжній 
культ футболу. Окрема трагедія — для кращо-
го воротаря сучасності, капітана збірної та 
«Ювентуса» Джанлуїджі Буффона. 39-річний 
легендарний футболіст, чемпіон світу 2006 
року, мав би взяти участь у своєму шостому (!) 
чемпіонаті, і це був би рекорд світового фут-
болу. Рекорд не відбувся. Проте Буффон за-
лишився «співрекордсменом». Лише він і во-
ротар Антоніо Карбахаль (Мексика) та захис-
ник Лоттар Маттеус (Німеччина) виступали на 
п’яти чемпіонатах: Карбахаль — ще у 1950 – 
1966 роках, Маттеус — у 1982 – 1998 роках. 

А тепер — жеребкування. Воно було рей-
тинговим. 32 команди розділили на 4 коши-
ки, згідно з рейтингом ФІФА на жовтень цього 
року. Від першого кошика, до якого включили 
найсильніші збірні, й далі за зменшенням рей-
тингу, до четвертого. Виняток зробили лише 
господарям турніру: Росію внесли до першо-
го кошика, хоча за рейтингом вона сюди явно 
«не тягне». Цей виняток теж нехай буде на сові-
сті ФІФА. Більше того, у Росії  найгірший, тобто 
найнижчий, рейтинг серед усіх 32-х учасників 
чемпіонату  —   65-те місце.  

Але Росія в групі не зустрінеться з най-
сильнішими командами турніру. 

Отже, подаємо підсумки жеребкування, в 
якому взяли участь видатні футболісти мину-
лого, що представляли всі 8 країн-чемпіонів. 
Група А — Росія, Саудівська Аравія, Єгипет, 
Уругвай.
Група B — Португалія, Іспанія, Марокко, Іран.
Група С — Франція, Австралія, Перу, Данія.
Група D — Аргентина, Ісландія, Хорватія, Ніге-
рія.
Група Е — Бразилія, Швейцарія, Коста-Ріка, 
Сербія.
Група F — Німеччина, Мексика, Швеція, Пів-
денна Корея.
Група G — Бельгія, Панама, Туніс, Англія.
Група Н — Польща, Сенегал, Колумбія, Японія.

Підготував Петро Антоненко

Скорботна річниця Голодо-
мору 1932 – 1933 рр. щороку 
згадується українською гро-
мадою у Флориді в листопаді. 
56-ий відділ Союзу українок 
Америки на своїх сходинах за-
свічує свічку пам’яті. На цьому 
річному відзначенні Лідія Біло-

ус, референтка Суспільної Опі-
ки Головної Управи СУА, розка-
зала про заходи СУА з метою 
донести до світу цю трагедію 
українського народу.

У листопаді 1933 р. Голо-
вна Управа СУА організувала 
«Комітет надзвичайної допо-

моги голодуючим українцям». 
У журналі СУА «Наше життя» 
друкували архівні докумен-
ти про працю згаданого комі-
тету. СУА здійснив переклад 
з української на англійську 
мову книги професора Ва-
лентини Борисенко «Свічка 
пам'яті 1932 – 1933 рр.» — 
усні свідчення очевидців Го-
лодомору. Старалися, щоб пу-
блічні бібліотеки у США долу-
чали книги про Голодомор до 
своїх колекцій.

19 листопада заходами 
Громадського комітету захід-
но-південної Флориди, до яко-
го входить 56-ий відділ СУА, 
була відслужена соборна па-
нахида за жертвами Голодо-
мору в церкві Входу в Храм 
Пресвятої Богородиці — під 
проводом єпископа Богдана 
Данила в сослуженні греко-ка-
толицьких священиків о. Ва-
силя Петрова й о. Володими-
ра Волощука та православних 
священиків о. Олега Сацюка й 
о. Івана Фатенка.

Члени Громадського комі-
тету — Віра Боднарук (голова), 
Дарія Томашоска, Лідія Білоус, 
Рома Гуран, Леся Попель, Ігор 
Гронь, Ліда Бойко, Оксана Лев, 
Клара Шпічка, Одарка Горба-
чевська й Богдан Боднарук 
— тримали запалені свічки в 
пам’ять про загиблих жертв Го-
лодомору. 

Віра БОДНАРУК,
професор, голова 

Громадського комітету,
Флорида, США.

Фото Христини Чайковської.

Ювілей УПА відзначили 
благодійністю

У парафіяльному центрі Св. Володимира в 
Юніон-дейл на Лонґ-Айленді (штат Нью-Йорк, 
США) відбувся благодійний концерт «Ми з то-
бою, Україно!», організований 42-им відділом 
Організації оборони чотирьох свобід України 
(ООЧСУ) і присвячений 75-ій річниці створен-
ня УПА.

Степан Качурак, голова ООЧСУ, наголо-
сив, що як воїни УПА боролися за незалеж-
ність українського народу минулого століття, 
так і тепер найкращі сини України стали на 
її захист на Донбасі. Він представив учасни-
ків АТО з України, котрі тепер перебувають 
в Америці на лікуванні та реабілітації, — Єв-
гена Редьку, Сергія Білана й Віталія Галіци-
на. Усі присутні бурхливими оплесками й гас-
лом «Слава Україні! Героям Слава!» привітали 
героїв.

Потім були виступи українських артистів і 
колективів, збір пожертв українським воїнам 
на лікування й реабілітацію — було зібрано 
$9210. 

50-річчя українського 
храму в Австралії

Літургією і святковим зібранням відзна-
чили 50-річчя храму святого Михаїла у Квін-
біяні. У заходах узяли участь представники 
українського посольства в Австралії, гене-
рального консульства України в Сіднеї, пред-
ставництва УГКЦ в Австралії та численної 
української громади австралійського столич-
ного регіону.

Гостей вітав посол України в Австралії 
Микола Кулініч.

Голова української громади Квінбіяна 
В’ячеслав Спесивий нагадав, що храм сво-
їми руками збудували українські емігран-
ти. «Мова йде про 40 родин, які приїхали в 
Австралію після війни. Багато з них не мали 
власного житла, але жертвували свій час, 
працю чи заощадження, щоб побудувати 
церкву, навколо якої гуртуватиметься грома-
да», — зазначив він.

У М і 1 і б б

Чемпіонат 
світу 
з футболу
2018 року

1930 Уругвай УРУГВАЙ

1934 Італія ІТАЛІЯ

1938 Франція ІТАЛІЯ

1950 Бразилія УРУГВАЙ

1954 Швейцарія НІМЕЧЧИНА

1958 Швеція БРАЗИЛІЯ

1962 Чилі БРАЗИЛІЯ

1966 Англія АНГЛІЯ

1970 Мексика БРАЗИЛІЯ

1974 Німеччина НІМЕЧЧИНА

1978 Аргентина АРГЕНТИНА

1982 Іспанія ІТАЛІЯ

1986 Мексика АРГЕНТИНА

1990 Італія НІМЕЧЧИНА

1994 США БРАЗИЛІЯ

1998 Франція  ФРАНЦІЯ

2002 Японія, Корея БРАЗИЛІЯ

2006 Німеччина ІТАЛІЯ

2010 ПАР ІСПАНІЯ

2014 Бразилія НІМЕЧЧИНА

Орися Свистун, Анна Марія Сусла та Марія Наваринська.

Українці у Флориді 
вшанували жертв Голодомору

Парламент Канади 
вшанував жертв 

Голодомору в Україні
У парламенті відбулися офіційні заходи, 

присвячені вшануванню жертв Голодомору 
українського народу в 1932 – 1933 рр. Заходи 
організували парламентська група дружби між 
Канадою та Україною, Конгрес українців Кана-
ди та Посольство України в Оттаві. Джулія Вой-
чишин і Галина Зелем, котрі вижили під час того 
жахіття, запалили меморіальну свічку.

Про Голодомор українського народу розпо-
відали, зокрема, міністр оборони Харджит Са-
джан, лідер опозиції Ендрю Шейр, голова Нової 
демократичної партії Ґай Карон, посол України 
Андрій Шевченко.

Духовна частина програми містила відкри-
ту молитву, виступ хору українського право-
славного кафедрального храму Успіння Пре-
святої Богородиці.

Парламентарії, члени дипломатичного кор-
пусу та представники громадськості перегля-
нули трейлер нового документального фільму 
«Голод до правди: історія Рії Клайман». Також 
відвідали мобільний клас Туру національного 
ознайомлення з трагедією Голодомору.

На честь українських 
ветеранів Америки

У Савт-Бавнд-Бруку (штат Нью-Джерсі) біля 
національного пам’ятника Українським аме-
риканським ветеранам відбулося відзначення 
Дня ветерана. У церемонії взяли участь вете-
рани Другої світової війни Володимир Боднар і 
Майкл Федірко, численні учасники УАВ.

Хресною ходою від української право-
славної церкви св. Андрія Первозваного при-
були архієпископ Української православної 
церкви США Даниїл, священики та семінарис-
ти. Владика Даниїл відслужив молебень і лі-
тію, виголосив промову про жертовність укра-
їнських ветеранів у війнах, які довелося вес-
ти США, згадав словом вдячності воїнів, котрі 
боронять Україну у двобої з російським агре-
сором. 
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Цiкавi факти про ФінляндіюЦiкавi факти про Фінляндію

У США 50 штатів. Це не спе-
ціально обрана зручна кількість 
штатів, а результат численних іс-
торичних подій. Спочатку при ого-
лошенні незалежності Сполуче-
них Штатів до складу нової дер-
жави увійшли 13 колоній — нада-
лі перші 13 штатів США. Це були: 
Вірджинія, Нью-Хемпшир, Масса-
чусетс, Род-Айленд, Коннектикут, 
Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсиль-
ванія, Делавер, Меріленд, Північ-
на Кароліна, Південна Кароліна і 
Джорджія. Далі в результаті війн, 
купівлі та добровільного приєд-
нання були приєднані інші штати.

Кожен штат Америки має 
власну конституцію, законодавчу, 
виконавчу, судову влади. 

Трохи статистики
Найбільшим за площею шта-

том США є Аляска — 1717854 кв. 
км.

Найменшим штатом є Род-
Айленд — 4005 кв. км.

Найбільшим за населенням 
штатом є Каліфорнія — 36 мільйо-
нів осіб.

Найменшим за населенням є 
Вайомінг — півмільйона осіб.

Усі штати США діляться на 
дрібніші адміністративні одини-
ці — округи, в більшості штатів 
іменовані графствами. Кількість 
округів у штаті залежить від його 
розмірів. Загалом у США налічу-
ється 3141 округ.

Крім штатів, Америка має осо-
бливі території, до яких належить 
Федеральний округ Колумбія, в 
якому розташовується столиця 
країни — Вашингтон. Крім того, 
США мають безліч залежних те-
риторій, найвідоміша з яких — Пу-
ерто-Ріко, іноді іменована 51-им 
штатом США.

Населення
Населення США станом на кві-

тень 2015 року становило 325,7 
мільйона осіб. За десять років (з 
2000 по 2010 роки) населення 
США збільшилося на 9,7%.

Щільність населення — 34 
особи/кв. км. Міське населен-
ня — 81,4%. Населення дуже різ-
нопланове за етнічною та наці-
ональною ознаками, тому США 
досить обґрунтовано називають 
нацією іммігрантів — від 1790 
по 1994 рр. до країни прибуло 
з Європи, Латинської Америки, 
Азії та Африки майже 64 млн ім-
мігрантів.

Росія втратила перше місце в за-
гальному заліку на зимовій Олімпіаді 
2014 року, яка проходила в Сочі. Як ві-
домо, цією Олімпіадою в Росії Кремль 
прагнув відвернути увагу світу від під-
готовки агресії проти України, зокрема 
захоплення Криму, що відбулося прак-
тично одразу по завершенні Олімпіади. 
Тому для Кремля було важливо здобу-
ти першість на цьому всесвітньому фо-
румі. 

Днями Міжнародний олімпійський 
комітет дискваліфікував ще одного ро-
сійського чемпіона Сочі — бобслеїста 
Олександра Зубкова. Таким чином, Ро-
сія втратила дві золоті медалі, здобуті 
Зубковим у Сочі. Сам олімпієць пожит-
тєво відсторонений від участі в Олімпі-
адах.

МОК також дискваліфікував ще 
трьох російських спортсменів: боб-
слеїстку Ольгу Стульневу й ковзанярів 
Олександра Рум’янцева та Ольгу Фат-

куліну. Остання 2014 року виборола 
срібло.

Загалом МОК відібрав у Росії вже 
три золоті медалі Сочі. 

Тепер у Росії залишилося 25 золо-
тих медалей, через що вона в загаль-
ному заліку й посіла третє місце — піс-
ля Норвегії та Канади. У комісії МОК 
також додали, що протягом наступних 
кількох тижнів проведуть слухання, що 
стосуються інших спортсменів.

Основна причина, через яку МОК 
відбирає олімпійські нагороди, — вжи-
вання спортсменами допінгу. Перевір-
ка проб на допінг — справа складна, 
яка забирає інколи по кілька років. Але 
й через цей час спортсменів, які вжи-
вали допінг, можуть позбавити меда-
лей Олімпіад, чемпіонатів світу. Остан-
німи роками Росію постійно стрясають 
допінгові скандали, і спортсменів кра-
їни позбавляють вручених раніше ме-
далей. 

Катар
Першість у 

рейтингу найспе-
котніших країн за-
ймає невелика, 
але дуже багата 
арабська країна 
— Катар. Клімат 
тут спекотний і су-
хий, незважаючи на те, що держава омивається водами 
Перської затоки. Середня температура в країні в літній 
сезон становить +41 °C, а в зимові місяці + 25 °C. Погода 
в Катарі протягом року сонячна.

Найбільша територія країни охоплена пустелями, крім 
оазисів, розташованих у північній частині країни. Опади 
практично відсутні. Столиця — місто Доха, де мешкає 
близько 90% усього населення країни. У державі — не-
стача питної води, воду добувають шляхом опріснення. 
Саме тому питна вода тут коштує дорожче, ніж бензин.

Ботсвана
Друга держава в рейтингу найспекотніших країн — 

Ботсвана в Південній Африці. Середня температура вліт-
ку становить + 40 °C, узимку +25 °C. Більша частина тери-
торії зайнята безводною пустелею Калахарі. Дощів випа-
дає дуже мало. У Ботсвані є своєрідний девіз — «Пула», в 
перекладі це означає «Хай буде дощ!» Цей девіз — на гер-
бі держави, його можна почути і як привітання. Грошова 
одиниця місцевою мовою називається «дощ».

Об’єднані Арабські Емірати
Третє місце в рейтингу належить Об’єднаним Араб-

ським Еміратам. Середня температура в літній сезон 
+ 37 °C, але трапляється, що температура підвищується 
і до + 40 °C й вище. Узимку буває холодно, але середня 
температура вдень + 20-23 °С. Найбільша частина тери-
торії охоплена пустелею Руб-ель-Халі. Ще недавно вся те-
риторія держави була суцільною пустелею, а нині відпо-
чинок в ОАЕ — ознака розкоші, адже вся територія краї-
ни вибудувана за останніми модними тенденціями.

В’єтнам
Це четверта найспекотніша країна планети. Темпе-

ратура повітря влітку + 33 °C, у зимові місяці + 25 °C.
Літні мусонні дощі випадають на всій території кра-

їни, що є причиною тайфунів. Зима у В’єтнамі відносно 
суха порівняно з вологим літом.

Бахрейн
П’яте місце в рейтингу зайняло маленьке арабське 

Королівство Бахрейн. Улітку середня температура дося-
гає + 33 °C, але може підвищитися і до + 40 °C, середня 
температура в зимові місяці +17 °C. Клімат дуже жаркий, 
сухий і тропічний. Бахрейн розташовується на 33 остро-
вах, 3 з яких великі. 

Ямайка
Середня зареєстрована на Ямайці температура 

влітку становить близько + 31-32 °C, узимку темпера-
тура практично не змінюється. Клімат тропічний, во-
логий. Опади тут сезонні, основна частина випадає в 
осінньо-весняний період. Спекотні місяці — липень, 
серпень.

Малайзія
Сьоме місце в цьому рейтингу. Середня річна темпе-

ратура + 32 °C, у зимовий період температура майже не 
змінюється. Клімат жаркий і вологий — це наслідок того, 
що країна розташована близько до екватора. Для цієї 
місцевості характерні мусонні опади, найчастіше навес-
ні й восени. Малайзія — барвиста країна з багатою істо-
ричною спадщиною.

Індія
Восьме місце в рейтингу. Середня температура вліт-

ку + 32 °C, взимку температура трохи падає — до + 16 °C. 
Клімат в Індії залежить від гір Гімалаїв і пустелі Тор: Гі-
малаї перекривають потік холодного вітру, а пустеля Тор 
викликає літні мусони, за рахунок цих чинників в Індії до-
сить спекотно. Індія — надзвичайно красива країна, на-
повнена яскравими фарбами, традиціями, дивовижними 
природними пейзажами. 

Індонезія
Дев’яте місце. Середня річна температура в Індоне-

зії — близько + 31 °C, а взимку + 29 °C. Клімат Індонезії 
— екваторіальний і субекваторіальний. Вологість підви-
щена. Дощі найчастіше йдуть зливові з грозами. Завдяки 
опадам тут багато дивовижних рослин. Індонезія налічує 
понад 18 000 островів, є найбільшим і найрізноманітні-
шим архіпелагом на Землі. Чимало з островів країни все 
ще нежилі. 

Ефіопія
На десятому місці в рейтингу . Середня температура 

в літній сезон +31 °C, у зимовий + 28 °C. Клімат більшої 
частини цієї африканської країни вологий і м’який, бо 
вона розташована на Ефіопському нагір’ї. Але східні ре-
гіони — повна протилежність. Тут клімат сухий, жаркий 
і пустельний. Природа Ефіопії багата на дивовижні пей-
зажі, саме це приваблює екотуристів.

Фінляндія (офіційно — Фінлянд-
ська Республіка) — держава в Пів-
нічній Європі. Межує зі Швецією на 
заході, з Норвегією на північному 
заході та з Росією на сході. На півдні 
й на заході країну омивають Балтій-
ське море та його затоки — Фінська 
й Ботнічна. Столиця і найбільше міс-
то — Гельсінкі. 

Держава є членом Європей-
ського Союзу (від 1995 року) та Шен-
генської угоди (від 1996 року).

Від кінця XII століття до 1809 
року Фінляндія була частиною Шве-
ції, що позначилося на поширеності 
шведської мови. Потім була внесена 
до складу Російської імперії як авто-
номне Велике князівство Фінлянд-
ське. Незалежна держава — від 6 
грудня 1917 року.

Площа — 339145 квадратних 
кілометрів (трохи більше половини 
України). Населення — 5,5 мільйона. 

У країні дві офіційні мови — фін-
ська й шведська. 

Самоназва Фінляндії — Suomi 
— перекладається як «країна боліт».

Гельсінкі щороку займає перші 
рядки в рейтингу кращих міст світу. 

У країні найчистіша у світі вода.
У Фінляндії 179500 островів.
Близько чверті території дер-

жави — за Полярним колом.
Фіни дуже люблять сауну. У краї-

ні є близько 2 млн саун. 
Фінська економіка входить до 

трійки найбільш конкурентоспро-
можних економік світу.

Nokia — фінська компанія.
Фіни — сором’язливі й закри-

ті люди. Але варто познайомитися 
з ними трохи краще, і вони будуть 
більш усміхнені й відкриті.

Жінкам тут дозволено проходи-
ти службу в Збройних силах.

Фіни п’ють найбільше кави у світі.

Фінський чоловік може спокійно 
займатися прибиранням будинку, бо 
не вважає, що це «бабська» справа.

Фінляндія визнана найдемокра-
тичнішою державою з найнижчим 
рівнем корупції у світі.

За максимальним числом ко-
ристувачів Інтернету Фінлян-
дія занесена до «Книги рекордів 
Гіннеса».

Шкільна система в Фінляндії по-
вністю фінансується державою.

Початкова й середня освіта Фін-
ляндії вже кілька років лідирує у світо-
вому рейтингу якості освітніх систем.

Система оцінок і домашніх за-
вдань для дітей з’являється тільки в 
старших класах.

Фінські школярі складають лише 
один обов’язковий іспит — у віці 16 
років.

93% жителів країни закінчили 
середню школу.

66% жителів країни продовжу-
ють навчання в коледжі.

Усі вчителі шкіл мають магістер-
ський ступінь і високий соціальний 
статус.

У Фінляндії безкоштовна освіта. 
Як для громадян країни, так і для іно-
земців.

Саме у Фінляндії живе Сан-
та-Клаус, тобто Дід Мороз, офіцій-
на адреса якого така: Santa Claus, 
Santa Claus Main Post Office, FI-
96930 Arctic Circle, FINLAND. Може-
те написати йому листа. 

У фінського Санта-Клауса — Йо-
лупукі — є паспорт із зазначенням 
дати народження «давним-давно», 
свій робочий офіс і навіть молода 
дружина Йолуморі (в пер. — «бабу-
ся Різдво»).

Загальна довжина велосипед-
них доріжок у Гельсінкі — понад 
1000 км.

Фінляндія — унікальний водний 
край: 188 000 озер і 650 річок по-
кривають 10% усієї площі держави. 
У найпівнічнішій частині країни сон-
це не сідає 73 дні, результатом чого 
є білі ночі.

Фінляндія належить до кра-
їн Скандинавії, хоча на Скандинав-
ському півострові розташована 
лише незначна частина території.

У державі дуже високі податки. 
До речі, чим більший дохід, тим ви-
щий податок.

Суми штрафів за порушення 
правил дорожнього руху також без-
посередньо залежать від рівня до-
ходів водіїв. Але фінські водії схи-
блені на безпечній їзді та дотриман-
ні правил, тому штрафи тут бувають 
нечасто.

На вулицях міст, особливо це 
стосується північних районів країни, 
можна побачити зайців і навіть іно-
ді оленів.

Фіни, разом з італійцями, мають 
найтривалішу в Європі відпустку, яка 
становить 9 тижнів. 

Сполучені 
Штати 
Америки

Найспекотніші країни світу

Список штатів США 
за кількістю мешканців:
Дані подано станом на 2015 рік у мільйо-

нах осіб.
1. Каліфорнія (California) — 39 144 818.
2 .Техас (Texas) — 27 469 114.
3. Флорида (Florida) — 20 271 272.
4. Нью-Йорк (New York) — 19 795 791.
5. Іллінойс (Illinois) — 12 859 995.
6. Пенсильванія (Pennsylvania) — 12 802 503.
7. Огайо (Ohio) — 11 613 423.
8. Джорджія (Georgia) 10 214 860.
9. Північна Кароліна (North Carolina) — 

10 042 802.
10. Мічиган (Michigan) — 9 922 576.
11. Нью-Джерсі (New Jersey) — 8 958 013.
12. Вірджинія (Virginia) — 8 382 993.
13. Вашингтон (Washington) — 7 170 351.
14. Аризона (Arizona) — 6 828 065.
15. Массачусетс (Massachusetts) — 

6 794 422.
16. Індіана (Indiana) — 6 619 680.
17. Теннессі (Tennessee) — 6 600 299.
18. Міссурі (Missouri) — 6 083 672.
19. Меріленд (Maryland) — 6 006 401.
20. Вісконсин (Wisconsin) — 5 771 337.
21. Міннесота (Minnesota) — 5 489 594.
22. Колорадо (Colorado) — 5 456 574.
23. Південна Кароліна (South Carolina) — 

4 896 146.
24. Алабама (Alabama) — 4 858 979.
25. Луїзіана (Louisiana) — 4 670 724.
26. Кентуккі (Kentucky) — 4 425 092.
27. Орегон (Oregon) — 4 028 977.
28. Оклахома (Oklahoma) — 3 911 338.
29. Коннектикут (Connecticut) — 3 590 886.
— Пуерто-Ріко — 3 474 182.
30. Айова (Iowa) — 3 123 899.
31. Юта (Utah) — 2 995 919.
32. Міссісіпі (Mississippi) — 2 992 333.
33. Арканзас (Arkansas) — 2 978 204.
34. Канзас (Kansas) — 2 911 641.
35. Невада (Nevada) — 2 890 845.
36. Нью-Мексико (New Mexico) — 2 085 109.
37. Небраска (Nebraska) — 1 896 190.
38. Західна Вірджинія (Western Virginia) — 

1 844 128.
39. Айдахо (Idaho) — 1 654 930.
40. Гаваї (Hawaii) — 1 431 603.
41. Нью-Гемпшир (New Hampshire) — 

1 330 608.
42. Мен (Maine) — 1 329 328.
43. Род-Айленд (Rhode Island) — 1 056 298.
44. Монтана (Montana) — 1 032 949.
45. Делавер (Delaware) — 945 934.
46. Південна Дакота (South Dacota) — 858 469.
47. Північна Дакота (North Dacota) — 756 927.
48. Аляска (Alaska) — 738 432.
— Округ Колумбія (District of Columbia) — 

672 228.
49. Вермонт (Vermont) — 626 042.
50. Вайомінг (Wyoming) — 586 10.

У Росії відібрали олімпійські медалі 
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Історія: таємниці, відкриття, гіпотези Ніл — 
ріка життя

Ніл — єдина ріка в Пів-
нічній Африці, яка протікає 
найбільшою у світі пустелею 
Сахара. Тільки завдяки Нілу 
та родючій дельті зародила-
ся найдавніша цивілізація 
людства — Стародавній Єги-
пет.

Ніл — друга у світі за до-
вжиною ріка (найдовшою є 
Амазонка), довжина Нілу — 
6853 км. Свій початок Ніл 
бере від двох річок у горах 
Східної Африки, а потім виті-
кає з озера Вікторія.

Прокладаючи довгий 
шлях через пустелі, заболо-
чені ділянки, біля міста Хар-
тум (Судан) зливаються води 
двох річок: Білого Нілу, який 
тече з півдня, та Блакитного 
Нілу — зі сходу.

Площа басейну Нілу 
дуже велика — до 3,4 млн 
кв. км. Через відмінні при-
родні умови басейну річки та 
неоціненне значення в житті 
народів, що оселилися на її 
берегах, Ніл — найдивовиж-
ніша річка у світі.

Найбільш примітним міс-
цем за течією річки є її дель-
та. Це найродючіше місце на 
Землі. Тисячі років дельта го-
дує народи Єгипту, і її родю-
чість не зменшується, в де-
яких районах дельти збира-
ють по три врожаї на рік.

Причиною такої дивної 
родючості є розливи Нілу в 
його нижній течії, коли річ-
ки, що впадають у Ніл, при-
носять величезну кількість 
родючого мулу через сезон-
ні літні дощі, які випадають 
в абіссінських горах. Повінь 
триває до листопада. Такі 
повені відбуваються щоро-
ку, тому шар мулу ніколи не 
зменшується. Під час пове-
ней Ніл фантастично змінює 
свою воду: з чистої вона ніби 
без причини починає черво-
ніти, потім набуває криваво-
го кольору і залишається та-
кою до розливу річки. Ближ-
че до весни Ніл повертаєть-
ся у свої береги, і вода знову 
чиста. Такий феномен із за-
барвленням води відбува-

ється завдяки червоному ко-
льору частинок мулу, прине-
сеного притоками в Ніл.

Воду з Нілу здавна вико-
ристовували для зрошення, 
а мулисті наноси — як ви-
сокоефективне добриво. У 
сучасному Єгипті, у зв’язку 
з будівництвом Асуанської 
ГЕС, площа зрошуваних зе-
мель збільшилася. Асуан-
ський гідрокомплекс здій-
снює постійний контроль за 
станом водного режиму Нілу, 
не допускаючи катастрофіч-
них повеней. Водночас кіль-
кість принесеного річками 
родючого мулу зменшилася 
через ГЕС.

У долині Нілу розташова-
ні сучасні мегаполіси з дав-
ньою історією. Це Хартум, 
Луксор (стародавні Фіви), 
Каїр-Гіза, Олександрія.

Унікальна 
знахідка 

запорізьких 
археологів

Протягом трьох років 
учені провели масштаб-
ні роботи з інвентаризації 
та паспортизації пам’яток 
культури в Мелітополі. Сен-
саційним відкриттям стала 
знахідка, зроблена під час 
інвентаризації багатошаро-
вої пам’ятки «Семенівка 1». 
Дослідників здивував нео-
літичний шар, в якому зна-
йшли шматочок обсидіану. 
Це досить рідкісний мінерал, 
який належить до різнови-
дів вулканічного скла. Вико-
ристовується в медицині. За-

вдяки сучасному аналізу мі-
нералу стало відомо, що цей 
шматочок є рекордсменом 
за відстанню між місцем, де 
його видобули, і поселенням, 
де його використовували. Це 
2200 км — колосальна від-
стань за мірками того часу. 
Походить обсидіан з терито-
рії нинішньої Туреччини. Те-
пер учені можуть підтверди-
ти контакти населення ни-
нішнього Запорізького краю 
та території, де нині розта-
шована Туреччина, в період 
VI тисячоліття до н. е. 

Будь-яка громадянська війна — це 
завжди вкрай неоднозначна подія. 
З одного боку, як кажуть, брат іде 
на брата. Але, з іншого боку, саме 
громадянська війна — показник 
нерозв’язаних протиріч усередині 
самого суспільства. Але бувало й так, 
що внутрішній воєнний конфлікт при-
зводив до глобальних змін, які зачі-
пали цілий регіон, а то й увесь світ.

Цезар проти Сенату
Перша повномасштабна громадян-

ська війна, яка назавжди змінила об-
личчя Європи та частини Азії, сталася 49 
року до н.е. Її розпочав Юлій Цезар, який  
тоді був неймовірно популярним серед 
легіонерів і простого народу. Слава під-
корювача Галлії і талановитого стратега 
спонукала Цезаря кинути виклик Сена-
ту, перейти річку Рубікон зі своїми легіо-
нами й почати рухатися в бік Рима.

Війна тривала п’ять років. За цей час 
Цезар розбив армію Сенату, на чолі якої 
стояв його старий друг Помпей. Хоча не-
забаром новоявленого диктатора, що 
так і не став імператором, убили змовни-
ки, процес перетворення Римської рес-
публіки в імперію вже неможливо було 
зупинити. Після чергової міжусобиці і 
громадянської війни до влади прийшов 
честолюбний імператор Октавіан Август, 
який почав розширювати межі своїх во-
лодінь. Поступово Римська імперія дося-
гла колосальних розмірів, поглинула де-
сятки держав і народів.

Кромвель проти короля
Незважаючи на те, що Британія досі 

залишається однією з європейських мо-
нархій, процес демократизації суспіль-
ства там почався раніше, ніж в інших 

державах. Усе почалося, як зазвичай і бу-
ває, з громадянської війни між прихиль-
никами короля й республіканцями. Бойо-
ві дії тривали з 1642 по 1651 роки. Урешті 
король Карл I програв війну, але респу-
блікою Англія так і не стала, залишившись 
монархією, хоч і конституційною.

Зате саме Кромвель та його при-
хильники заклали основи майбутньої 
демократії, ухваливши ряд важливих за-
конодавчих актів, які сформували зако-
нодавство спочатку Англії, а потім і Спо-
лучених Штатів. Не залишилося такої 
сфери суспільних відносин, яка не була 
б за результатами цієї війни реформо-
вана.

Піренеї у вогні
Піренейські війни (1808 – 1814) не 

можна назвати повноцінно громадян-
ськими, адже в них брали активну участь 
і французи, і англійці, і навіть доброволь-
ці з Брауншвейга. Але при цьому по оби-
два боки конфлікту залишалися іспанці, 
які по-різному бачили майбутнє власної 
країни.

Заварив кашу Наполеон Бонапарт. У 
рамках своєї європейської воєнної кам-
панії він захопив Іспанію і посадив там 
на трон брата Жозефа. Багато іспанців 
виявилися незадоволені таким пово-
ротом подій, тому країну сколихнули по-
встання, які французи топили в крові. 
Поступово до конфлікту долучилися й ан-
глійці.

Після того, як Наполеон був перемо-
жений, а до влади повернувся Ферди-
нанд VII, виявилося, що війна дуже силь-
но змінила й саму Іспанію, особливо її 
колонії. Поки трон у Мадриді переходив 
з рук у руки, Латинською Америкою про-
котилася хвиля революцій, з’явилися 
нові незалежні держави. Крім того, саме 

події в Піренеях подарували нам термін 
«партизанська війна».

Північ проти Півдня
Американська громадянська війна 

— це не просто внутрішній конфлікт Спо-
лучених Штатів. Саме в 1861 – 1865 рр. 
вирішувалося питання, якими будуть 
Штати економічно, культурно й геополі-
тично.

Південні штати тяжіли до традиціо-
налізму, прагнули хороших відносин із 
Британією, були потужними економічно, 
але не розвивалися соціально. Північ 
же, навпаки, поступово демократизува-
лася, розвивала промисловість, але до 
фінансових прибутків мешканців Півдня 
їй було далеко. Звісно, війна між двома 
такими різними частинами однієї країни 
не змусила на себе чекати.

Результатом стала повна перемога 
Півночі. На практиці це означало скасу-
вання рабства, промислову революцію 
та повну фактичну незалежність від дум-
ки Британії з усіх цих питань. Нова по-
літика Авраама Лінкольна в результаті 
сформувала ті Сполучені Штати, які ми 
знаємо нині.

Крім того, в якомусь сенсі війна у 
США стала прологом до Першої світової, 
з точки зору військової тактики і стра-
тегії. Уперше широко використовували 
траншеї та позиційну війну.

Більшовики проти всіх
Розпад Російської імперії і подальша 

Громадянська війна, що почалася 1917 
року, назавжди змінили обличчя всьо-
го світу, стали причиною майже всього, 
що відбувалося в ХХ столітті. Більшість 
наступних громадянських та звичайних 
війн можна назвати відлунням тієї самої 
Громадянської. Так, наприклад, 1927 
року війна між комуністами й націона-
лістичною партією «Гоміньдан» охопила 
Китай. У результаті світ отримав ще одну 
соціалістичну наддержаву, яка пережи-
ла Радянський Союз і вдаліше від бага-
тьох вписалася в міжнародний ринок.

Громадянська війна в Іспанії 1936 
року теж була частиною глобального про-
тистояння між комуністами й консервато-
рами в особі генерала Франсиско Фран-
ко. Саме в Іспанії СРСР, Третій Рейх, Італія 
й багато інших країн випробовували своє 
озброєння. Війна в Іспанії стала своєрід-
ною репетицією перед Другою світовою.

Цілий ряд воєн у Південно-Східній 
Азії, що почалися з Корейської війни на 
початку 1950-их і закінчилися війною 
у В’єтнамі, стали фінальною частиною 
протистояння США і СРСР. Одна наддер-
жава вибула з гри, але спокійніше у сві-
ті не стало.

Не рідкісні й випадки, коли словоспо-
лученням «громадянська війна» намага-
ються прикрити очевидну агресію одні-
єї держави проти іншої. Українцям цього 
пояснювати не потрібно, адже в нас на 
Донбасі — саме такий випадок. Іноді ця 
різниця неочевидна. Наприклад, Піре-
нейські війни були комплексною подією 
— громадянською війною, яка почалася 
після інтервенції. Не випадково вони охо-
пили всю Іспанію, на те й громадянська 
війна. У нашому випадку окупацію і вторг-
нення треба називати своїми іменами.

Найдавніші будівлі 
та споруди світу 

Британське видання The Telegraph склало список найстарі-
ших будівель і споруд світу. Багато з них популярні серед турис-
тів, про інші мало хто знає. 

Відкриває рейтинг столиця Італії. У Римі туристів чекає зу-
стріч з Пантеоном — куполоподібним будинком усіх богів, зве-
деним більше 2 000 років тому. Це найстаріша будівля на Зем-
лі, яка все ще перебуває в постійному користуванні. Ще одна 
давньоримська будова, відома всім гостям, — Колізей. «Амфі-
театр Флавіїв» відкрито 80 року нашої ери, він вміщував понад 
50 000 осіб. 

У Афінах знаходиться найвідоміша будівля класичної архі-
тектури — храм Парфенон, зведений у V столітті до нашої ери. А 
на півночі Греції розташована найстаріша у світі штучна струк-
тура — кам’яна стіна, що приховує вхід до однієї з печер. За де-
якими даними, будова зведена 23000 років тому. 

Експерти, звичайно, не забули і про стародавні будівлі в 
Єгипті. Серед них єдине з семи давніх чудес світу, що залишило-
ся, — піраміди Гізи. Найбільшій з них — піраміді Хеопса — по-
над 3800 років. А найстарішою в Єгипті є піраміда Джозера, яка 
з’явилася на століття раніше. 

Британське видання також називає давньоримський храм у 
французькому місті Ним Maison Carree (I ст. до н.е.); мавзолей пер-
шого імператора Цинь зі знаменитою Теракотовою армією в Китаї 
(ІІІ ст. до н.е.); гробницю Ньюгрейндж в Ірландії (близько 3 000 р. до 
н.е.); похоронну камеру Пентре Іфан в Уельсі (3 500 р. до н.е.). Уві-
йшли до списку і гробниця перського царя Кіра, споруджена 530 р. 
до н.е. в Ірані; ступінчастий храмовий комплекс, або зіккурат, зве-
дений 2100 р. до н.е., на території нинішнього Іраку. 

Найдавніша 
цивілізація 

Інститут археології Індії отримав дані, які свідчать, що Інд-
ська (Хараппська) цивілізація передувала Стародавньому Єгип-
ту й Месопотамії.

Проаналізувавши за допомогою методів радіовуглецевого 
й оптичного датування фрагменти керамічних виробів і останки 
тварин, виявлених під час археологічних розкопок на території 
Індії та Пакистану, вчені дійшли висновку, що Хараппська цивілі-
зація існувала ще 8000 років тому. Отже, вона була заснована 
на 2500 років раніше, ніж вважалося донині.

Підводні руїни 
давнього міста

Археологи Інституту національної спадщини Тунісу виявили 
підводні руїни давньоримського міста Неаполіса, зруйнованого 
цунамі 21 липня 365 року нашої ери. Дослідники знайшли вули-
ці, пам’ятники, а також баки, призначені для зберігання гаруму 
— рибного соусу. 

Руїни міста тягнуться на 20 гектарів, розташовані біля На-
буля на північному сході Тунісу. Неаполіс був заснований у V сто-
літті до нашої ери. Його назва грецькою означає «Нове місто». 
Історики вважають, що частина міста зникла під час землетрусу. 

Пошуки затонулих руїн вели від 2010 року. Відкриття дозво-
ляє вченим з упевненістю стверджувати, що місто було одним 
з торгових центрів Давнього Риму, в якому робили гарум і со-
лону рибу. 

Римський Пантеон. 

Брат на брата: 
громадянські війни, які змінили світ
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Героическая эпопея. До-
рогие товарищи. Центральный 
Комитет КПСС горячо поздрав-
ляет рабочих совхозов, колхоз-
ников, учёных и специалистов 
сельского хозяйства, работни-
ков агропромышленного комп-
лекса, партийные, советские, 
профсоюзные и комсомоль-
ские организации целинных 
районов, всех участников осво-
ения целинных и залежных 
земель со знаменательным 
событием — тридцатилетием 
начала массового освоения 
целины. 

Каждый день — ударный. 
Нижний Тагил (Свердловская 
область). В числе победителей 
всесоюзного социалистичес-
кого соревнования в 1983 году 
— коллектив Нижнетагильского 
металлургического комбината. 

Пять тысяч тонн железной 
руды, две тысячи тонн чугуна, 
свыше пяти тысяч тонн стали 
выданы дополнительно с нача-
ла года. 

Взрыв гнева. Бас-
тует рабочая Англия. Лон-
дон. Остановившиеся поез-
да и автобусы, забастовки на 
промышленных предприятиях 
и в государственных учрежде-
ниях, массовые митинги демон-
страции под лозунгом «Долой ан-
тирабочую политику тори!», «За-
щитим свои права и свободы!» 
— так ответила вчера трудовая 
Великобритания на очередную 
антидемократическую акцию 
правительства Тетчер — запрет 
профсоюзов в центре дальней 
связи в городе Челтнеме.

(Газета «Правда», орган 
Центрального Комитета 

Коммунистической партии 
Советского Союза, 

1 марта 1984 года).

Первейшее право 
человека. Советский Союз, 
другие братские страны социа-
лизма добиваются дальнейше-
го оздоровления обстановки на 
европейском континенте, лик-
видации опасных очагов напря-
жения в других районах мира, 
достижения реальных сдвигов в 
области ограничения вооруже-
ния, снижения уровня военного 
противостояния. 

Позитивный вклад. 
Ответы Л. И. Брежнева на 
вопросы редакции «Правды» в 
связи с 5-й годовщиной Сове-
щания по безопасности и со-
трудничеству в Европе вызвали 
широкий резонанс на всех 
континентах. Комментируя 
эти ответы, печать различных 
стран мира подчёркивает 
огромные и постоянные усилия 
СССР, направленные на сохра-
нение и расширение процесса 
разрядки.

Традиции братского 
сотрудничества. Тра ди-
ционные крымские встречи Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. Бреж-
нева с руководителями братских 
партий и государств играют важ-
ную роль в координации вне-
шнеполитической деятельности 
социалистических государств.

(«За рубежом», газета Союза 
журналистов СССР, 8 – 14 

августа 1980 года).

100 років — зручний ювілей. 
По-перше, виросли чотири поколін-
ня людей. По-друге, минуло досить 
часу, аби оцінити те, що сталося. По-
третє, спробувати усвідомити, що 
це було — «щастя народне» чи все-
таки «народна трагедія»? Дослідни-
ки досі сперечаються, скільки лю-
дей знищила «рідна радянська вла-
да», яка керувала країною, «де так 
вільно дихає людина». Цифри нази-
вають від 30 до 50 мільйонів — точ-
ніше з’ясувати не вдається, оскіль-
ки після приходу Путіна архіви зно-
ву закрили. 

Тобто від 30 до 50 мільйонів 
людей було вбито під час грома-
дянських воєн у 1920-х роках, за-
гинуло від Голодомору та епідемій 
1930-х років, бездарного команду-
вання під час «Великої Вітчизняної 
війни», знищені в ГУЛАГу й під час ре-
пресій, голоду наприкінці 1940-х ро-
ків, численних радянських воєн на 
всіх континентах, окрім Австралії й 
Антарктиди. 

У столітнього ювілею є автор 
— його недогризки досі лежать на 
Красній площі як нагадування про ті 
обіцянки, які більшовики роздавали 
до 1917 року. 

Задовго до цього Ленін багато 
писав про «світле майбутнє», про-
клинаючи царизм, що душив сво-
боду поневолених ним людей. 1906 
року він досить точно написав про 
диктатуру, що вона «означає не що 
інше, як нічим, ніякими законами, 
ніякими абсолютно правилами не 
обмежену, сперту безпосередньо 
на насильство владу». Аби через 
одинадцять років самому стати дик-
татором. 

Про радянську владу існує ба-
гато навіть не міфів — швидше, ка-
зок, що замінюють правду. Куля з 
маузера або рушниці вбивала лю-
дей фізично, а пропаганда отруїла 
декілька поколінь радянських лю-
дей, яких досить швидко схилили до 
вибору, що краще любити владу ко-
муністів, ніж потрапити за колючий 
дріт або на розстрільні полігони. Го-
ловний радянський міф полягає в 
тому, що радянський народ покір-
ливо любив владу, насолоджував-
ся будівництвом комунізму, любив 
ходити на святкові демонстрації і не 
лише як по струнці. 

Радянська пропаганда поча-
ла вигадувати казки відразу ж. На-
приклад, про «героїчний штурм» 
Зимового палацу, якого насправ-
ді не було, — були лише дві спроби, 
оскільки Тимчасовий уряд охороня-
ли 137 ударників жіночого баталь-
йону смерті, 2 – 3 роти юнкерів і 40 
інвалідів - Георгіївських кавалерів, 
очолюваних капітаном на протезах. 
Декілька тисяч матросів, поклика-
них «скидати царя», почали наступ 
на Зимовий палац, обстрілявши 
його охорону з рушниць і кулеметів. 
Але жменька захисників палацу від-
била атаку. 

Друга спроба увінчалася успі-
хом — завдяки натовпу роззяв і ма-
родерів, що скористалися можли-
вістю поживитися. А ніякого царя 
більшовики не скидали, оскільки він 
зрікся трону ще 15 березня. 

Далі пропаганда брехала від-
чайдушно — про «біляків» і «контру», 
про «махновців» і «білополяків», уби-
вала і брехала, брехала і заарешто-
вувала, розстрілювала і брехала. 
Пропаганда, як липка павутина, об-
вивала зацькованих людей, що жи-
вуть у вічному страху, яких привча-
ли вірити тільки тому, що говорили 
вожді, що писалося на гаслах і тран-
спарантах.

Радянська країна швидко пе-
ретворилася на величезний конц-
табір, відгороджений «залізною за-

вісою», що не допускала всередину 
ніякої інформації, яка б суперечила 
офіційній ідеології. 

Хто намагався обуритися або 
чинити опір брехні, поповнював або 
розстрільні списки, або колони в 
мордовських і сибірських таборах. 

Про те, що відбувається все-
редині країни, люди стали дізнава-
тися з передач «ворожих голосів», 
які пробивалися крізь писк і гуркіт 
«глушилок», розставлених по всьо-
му Радянському Союзу. Було побу-
довано близько 1400 спеціалізова-
них станцій загальною потужністю 
14 600 кіловат, які дозволяли заглу-
шати до 40 – 60% трансляцій на всіх 
частотах. Наприкінці 1940-х –на по-
чатку 1950-х років і пізніше слухачі 
ВВС або «Радіо Свобода» дізнавали-
ся, що відбувалося 1956 року в Тбі-
лісі або 1972 року в Каунасі, як роз-
стрілювали демонстрацію робітни-
ків у Новочеркаську 1962 року. 

Тільки через роки, коли впала 
«залізна завіса» й розпався Радян-
ський Союз, люди стали дізнавати-
ся, що протягом усього періоду, по-
чинаючи від 1917 року, періодично 
спалахували заворушення, учасни-
ків яких здебільшого розстрілювали 
або заарештовували й засилали на 
довгі роки в сибірські табори. 

Усі ці події можна розділити на 
декілька груп: громадянська війна 
і продрозкладка, опір колективіза-
ції, повстання на окупованих біль-
шовиками околицях Російської ім-
перії, соціальні бунти і хвилювання, 
ініційовані КДБ міжнаціональні зі-
ткнення. 

Практично завжди їх жорстоко 
подавляли спецслужби або радян-
ські війська, окрім подій у перебу-
довні роки, коли інформаційний ва-
куум ослаб. Про ці спроби повстати 
проти існуючого порядку пересічні 
громадяни нічого не знали — з усі-
ма, хто намагався якимось чином 
розповсюдити інформацію про це 
(навіть якщо просто розповісти ро-
дичеві або колезі по роботі) прово-
дили «профілактичні бесіди», дохо-
дило і до кримінального покарання. 

Боротьба з релігією, що поча-
лася від більшовицького перево-
роту, викликала величезний опір, 
особливо коли почали висаджувати 
в повітря і спалювати храми. Знищу-
вали не лише православні церкви, 
більшовики знищували будь-якого 
конкурента у своїй ідеології — і ме-
четі, і синагоги, і дацани. Будь-яка 
релігія, окрім комунізму, була оголо-
шена поза законом. 

Хоч радянські історики і не при-
ховували справжніх причин грома-
дянського опору, вони були здебіль-
шого ментальні: люди просто не ро-
зуміли, чому Леніну й Марксу мають 
вірити більше, ніж Ісусові або Алла-
ху. Коли наприкінці 1920-х років по-
чалася колективізація, яка зазіхну-
ла на найдорожче, що мали люди, 
спокушені гаслом «Земля — селя-

нам!», опір владі був найзапеклі-
ший, аж до багаторічних озброєних 
зіткнень. 

На околицях нової, створюваної 
більшовиками імперії ще діяли за-
гони «білогвардійців» або розрізне-
ні групи офіцерів царської армії, що 
чинили опір. У 1921 – 1928 роках 
в Якутії сталося декілька повстань. 
1925 року повсталі під керівни-
цтвом якута Михайла Артем’єва і 
тунгуса Павла Карамзіна захопили 
село Нелькан і порт Аян. 1927 року 
по всій Якутії точилися бої: село По-
кровськ зайняв загін Олмаруко-
ва, вели бої в Якутському й Олек-
минському округах, бойові дії були 
в Усть-Майському, Мечинському й 
Амгінському улусах. 

Повстання жорстоко придушили 
— розстріляли 128 осіб, 130 отри-
мали різні тюремні терміни. 

1924 року до п’яти тисяч амур-
ських козаків підняли повстання в 

повіті Благовєщенський Амурської 
області. У 1931 – 1934 роках поча-
лися Казимські повстання, озбро-
єний опір корінних народів приоб-
ської тундри — хантів і ненців. Вони 
були невдоволені знищенням тра-
диційного способу життя й господа-
рювання: їм заборонили полювати 
й ловити рибу там, де цим багато ві-
ків займалися їхні предки, дітей оле-
нярів і мисливців примушували вчи-
тися в інтернатах. 

З тієї самої причини почалися 
повстання ненців, так звані Ямаль-
ські повстання: 1934 року був пер-
ший опір, придушений загоном 
ОДПУ зі 100 осіб. 1943 року, під час 
Другої світової війни, воно спалах-
нуло знову — але знову було приду-
шене.

У березні 1930 року спалахну-
ло селянське повстання в Муром-
цевському районі Барабинсько-
го округу Сибірського краю РРФСР, 
коли селяни зажадали припинити 
колективізацію. Повстання охопило 
28 населених пунктів із загальною 
кількістю жителів до 20500 осіб. 
Проти них кинули каральні загони, 
що вбили 16 осіб, більше 700 людей 
заарештували. У травні 1930 року 
зчинилося повстання в селі Хнов у 
Південному Дагестані, одночасно 
почався Хоринський озброєний се-
лянський виступ у Бурят-Монголь-
ській АРСР. 

У квітні 1931 року під гасла-
ми «Проти Радянської влади! Про-
ти насильства! Проти розкуркулен-
ня! Звільнимо селян від хлібозаго-
тівель і лісозаготівель! Хай живуть 
одноосібники! Йдемо проти кому-
ністів і комуни!» сталося Уровське 
селянське повстання в Нерчинсько-
Заводському районі Східно-Сибір-
ського краю. 

Це лише невеликий перелік по-
встань і опору радянській владі, що 
відбувалися на території Росії. Од-
ночасно точилися бої проти Черво-
ної армії, яка захоплювала Украї-

ну і Білорусь, Бессарабію і країни 
Кавказу, Центральну Азію і Балтію. 
Окрім так званого «басмацького» 
руху, в різних частинах Казахстану 
відбувалися селянські повстання. 
Причина та сама — колективізація, 
боротьба з традиційними релігіями. 

Загалом до Другої світової ві-
йни на території СРСР сталося 
більше 50 великих повстань і біль-
ше ста різних актів опору, від пооди-
ноких виступів до масових демон-
страцій. 

Війна частково зупинила опір 
радянській владі, консолідувала 
частину населення. Але в окупова-
них регіонах радянські люди спо-
кійно поставилися до німецьких 
військ, а армія Власова й інші під-
розділи Вермахту, куди набирали 
громадян СРСР, поповнювалися не 
лише військовополоненими, а й емі-
грантами, що рятувалися від радян-
ської влади після більшовицького 
перевороту. 

У роки війни в тилу будь-яке не-
вдоволення придушували за зако-
нами військового часу, ніхто не смів 
висловити щось, окрім похвали на 
адресу радянського керівництва, а 
тим більше з приводу бездарного 
командування. 

Після війни почався голод, за-
хідні країни перестали поставляти 
продукти харчування за програмою 
Lend-Lease, власне господарство і 
промисловість були зруйновані. На-
прикінці 1950-х років у різних части-
нах СРСР почалися соціальні хвилю-
вання, пов’язані з нестачею продо-
вольства й напругою в суспільстві. 
Страйк, а потім і повстання почали-
ся в серпні 1959 року в казахстан-
ському Теміртау. 

1961 року сталися: Бійський по-
гром, стихійні хвилювання в місті 
Александрові Володимирської об-
ласті, спричинені конфліктом місце-
вих жителів із представниками пра-
воохоронних органів, масові безла-
ди в Беслані, Краснодарі й Муромі. 
Під час заворушень у Новочеркась-
ку 1 – 2 червня 1962 року при їх 
придушенні вбили 26 осіб, порани-
ли 87, отримали смертні вироки 7 
осіб.

У 1970-х роках почалися полі-
тичні акції, коли артисти, що гастро-
люють за кордоном, індивідуально 
або цілими колективами відмов-
лялися повертатися, було декіль-
ка випадків утечі військових мо-
ряків і льотчиків. 1975 року на ко-
раблі «Сторожовий» стався озбро-
єний прояв непокори з боку групи 
радянських військових моряків. Від 
1980-х років почалася нова хвиля 
опору, яка стараннями чекістів пе-
ретворювалася на міжнаціональні 
зіткнення. 

У КДБ вважали, що краще на-
цькувати один на одного осетинів та 
інгушів, вірменів та азербайджан-
ців, абхазів та грузинів, киргизів та 
узбеків, месхетинців та узбеків, ка-
захів та вихідців з Північного Кав-
казу, ніж потім придушувати наці-
ональні повстання, які неминуче б 
сталися, тільки в іншій формі. 

Історики лише приблизно підра-
хували число жертв — 30 – 50 міль-
йонів осіб, загиблих за весь час іс-
нування Радянського Союзу. Сто ро-
ків тому почався відлік кривавої іс-
торії радянської імперії, яка досі не 
закінчена, — вона продовжує вби-
вати людей. І своїх громадян, і гро-
мадян України та Сирії. Ніколи ра-
ніше не було країни, де б за всю іс-
торію кожен шостий житель був 
убитий безпосередньо владою або 
через її політику. 

Олег ПАНФІЛОВ
Сайт «Аргумент»

100 років падлючої країни-вбивці
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Катерина Зарицька — 
організатор і керівник 

Українського 
Червоного Хреста

3 листопада 1914 року 
в Коломиї народилася Кате-
рина Зарицька —  член ОУН, 
зв’язкова Романа Шухевича, 
організатор і керівник Укра-
їнського Червоного Хреста, 
дружина Михайла Сороки, 
донька видатного математи-
ка Мирона Зарицького, мати 
художника Богдана Сороки.

Навчалася в гімназіях 
Тернополя, Львова. Була чле-
ном Пласту. У 1932 – 1934 
рр. — студентка аграрного факультету Львівсько-
го політехнічного інституту. Була членом референту-
ри пропаганди підпільної організації Юнацтва ОУН. 
У 1935 – 1936 роках К.Зарицьку заарештували й за-
судили на варшавському (1935 – 1936 рр.), на Львів-
ському (1936 р.) процесах у зв’язку з причетністю до 
замаху на польського міністра внутрішніх справ Б. Пє-
рацького. Була засуджена до 5 років тюрми. 

Після звільнення Катерина Зарицька 5 листо-
пада 1939 року вийшла заміж за Михайла Сороку. 
22 березня 1940 року їхнє подружнє життя обірва-
ли арешт і тюрма НКВС. М. Сороку відправили у 2-гу 
Львівську тюрму, К.Зарицьку — в тюрму «Бригідки». 
Там в ув’язненні у вересні 1941 року вона народила 
сина Богдана, якого у 8 місяців передала на вихован-
ня батькам. 

У червні 1941 року у Львові, коли більшовики від-
ступили перед німцями, К. Зарицька втекла з тюрми. 
У 1941 – 1943 рр. була провідницею жіночої ОУН, піз-
ніше стала організатором і керівником Українського 
Червоного Хреста УПА (1943 – 1947 рр.). Співпрацю-
вала з підпільним журналом ОУН «Ідея і Чин» під літе-
ратурним псевдонімом У. Кужіль. 

21 вересня 1947 року внаслідок зради Катерину 
Зарицьку заарештувало НКВС, її засудили на 25 ро-
ків ув’язнення. Відбувала покарання у Володимир-
ській, Верхнє-Уральській тюрмах. У березні 1969 року 
К.Зарицьку перевели до табору суворого режиму 
(«Дубравлаг») у с. Барашево в Мордовії. 

22 вересня 1972 року вона вийшла з ув’язнення 
із забороною проживати на території Західної Укра-
їни. Навесні 1973 року поселилася в м. Волочиськ 
Хмельницької області. Спілкувалася з шістдесятни-
ками, дисидентами, правозахисниками, допомагала 
політв’язням радянських концтаборів.

Померла Катерина Зарицька 29 серпня 1986 
року. Похована у Львові на Личаківському цвинтарі. 
21 вересня 1991 року під час перепоховання М. Соро-
ки з Мордовії в Україні прах К.Зарицької був перепо-
хований разом з прахом її чоловіка в одну могилу на 
Личаківському цвинтарі у Львові. 

Леся БОНДАРУК,
Український інститут національної пам’яті

8 грудня 
Народився: 1878 — Михайло Оме-

лянович-Павленко, український вій-
ськовий діяч, генерал-полковник Армії 
УНР. Був головнокомандувачем УГА, 
командував операціями І Зимового 
походу. Помер у Парижі.

1991 — у Віскулях (Біловезь-
ка пуща) президенти України Леонід 
Кравчук, РРФСР — Борис Єльцин і го-
лова Верховної Ради Республіки Біло-
русь Станіслав Шушкевич підписали 
документи про ліквідацію СРСР і ство-
рення СНД. 

9 грудня 
Народилися: 1861 — Євген Чи-

каленко, український меценат культу-
ри, агроном, землевласник, видавець, 
публіцист, один із засновників україн-
ських щоденних газет на Наддніпрян-
щині — «Громадська думка» (1906) і 
«Рада» (1906 – 1914); 1863 — Борис 
Грінченко, український письменник, 
учений-мовознавець, один з органі-
заторів товариства «Просвіта»; 1925 
— Патріарх Володи-
мир (Василь Рома-
нюк), український 
православний ре-
лігійний діяч, бого-
слов, дисидент, ба-
гаторічний в’язень 
сталінських і бреж-
нєвських таборів, 
член Української 
Гельсінської групи, 
Патріарх Київський 
і всієї Руси-України в 1993 – 1995 рр.

1990 — лідер «Солідарності» Лех 
Валенса всенародним голосуванням 
обраний першим президентом Польщі.

10 грудня 
1845 — шотландець Роберт Томп-

сон запатентував у Лондоні пневма-
тичні шини. 

1948 — Генеральна Асамблея ООН 
ухвалила Загальну декларацію прав 
людини. Відтоді 10 грудня відзначаєть-
ся як День прав людини. 

11 грудня
Народилися: 1909 — Микола Ле-

бідь, активіст ОУН, від 1941 р. — за-
ступник Степана Бандери в ОУН (б), 
один із засновників Української Голов-
ної Визвольної Ради, генеральний се-
кретар закордонних справ УГВР; 1918 
— Олександр Солженіцин, російський 
письменник, політв’язень, лауреат Но-
белівської премії з літератури 1970 р.

12 грудня 
Народився: 1890 — Андрій Мель-

ник, український громадський, вій-
ськовий і політичний діяч. Був полков-
ником армії УНР. Організатор форма-
ції Січових стрільців у Києві, Україн-
ської військової організації. Від 1938 
р. — голова Проводу ОУН (м), «мельни-
ківської». У 1957 р. висунув ідею ство-
рення світового об’єднання українців 
на еміграції, реалізовану 1967 р. зі 
створенням Світового конгресу віль-
них українців.

1955 — британський інженер 
Крістофер Кокерел запатентував суд-
но на повітряній подушці.

1979 — Політбюро ЦК КПРС ухва-
лило рішення про введення військ до 
Афганістану. 

13 грудня 
Н а р о д и л и с я : 

1877 — Микола 
Леонтович, укра-
їнський компози-
тор; 1893 — Ми-
кола Хвильовий 
(Фітільов), укра-
їнський письмен-
ник, громадський 
діяч; 1928 — Євген 
Сверстюк, український громадський 
діяч, доктор філософії, дисидент.

Помер: 1963 — Василь Симонен-
ко, український поет-«шістдесятник», 
діяч руху дисидентів.

14 грудня 
1911 — експедиція норвежця Руа-

ля Амундсена у складі 6 осіб і 16 собак 
уперше в історії людства досягла Пів-
денного полюса. 

Народилися: 1654 — Данило 
Апостол, гетьман Лівобережної Украї-
ни у 1727 – 1734 рр. (останній загаль-
нообраний); 1840 — Михайло Ста-
рицький, український письменник, 
поет, визначний театральний і культур-
ний діяч.

Померли: 1583 — Іван Федоро-
вич (Федоров), перший відомий укра-
їнський друкар, гравер. Заснував дру-
карні в Москві й Острозі, працював та-
кож у Львові й Литві; 1799 — Джордж 
Вашингтон, один із батьків-засновни-
ків США, перший президент Сполуче-
них Штатів у 1789 – 1797 рр.; 1989 
— Андрій Сахаров, визначний радян-
ський фізик і громадський діяч, лау-
реат Нобелівської премії миру 1975 
р., академік, дисидент; 2000 — Ми-
рослав-Іван Любачівський, кардинал, 
предстоятель Української греко-като-
лицької церкви в 1984 – 2000 рр.

15 грудня 
1791 — у США після ратифікації 

набув чинності Білль про права — де-
сять поправок і доповнень до консти-
туції 1787 р., які законодавчо закрі-
пили основні цивільні права (свобода 
совісті, слова і друку, зборів і носіння 
зброї). 

1934 — розстріляні Григорій Ко-
синка та Кость Буревій, українські 
письменники, обвинувачені  комуніс-
тичною владою в причетності до націо-
налістичної терористичної організації.

16 грудня 
Народилася: 1775 — Джейн Остін, 

англійська письменниця.
17 грудня 
1897 — на Харківському парово-

зобудівному заводі збудували перший 
український паровоз. 

1903 — початок авіаційної ери: 
американець Орвілл Райт у Кітті Хок 
(штат Північна Кароліна) здійснив пер-
ший у світі політ на літаку, важчому за 
повітря, сконструйованому ним ра-
зом із братом Уїлбером. Політ тривав 
12 секунд, «Флаєр-1» подолав відстань 
260 м.

Народився: 1908 — Юрій Ше-
вельов, український науковець, сла-
віст-мовознавець, історик літератури, 
письменник, критик, професор Гар-
вардського і Колумбійського універси-
тетів, іноземний член НАНУ (1991). Був 
президентом Української вільної ака-
демії наук у США.

18 грудня 
Н а р о д и в с я : 

1892 — Микола Ку-
ліш, український 
драматург доби Роз-
стріляного Відро-
дження. 

19 грудня 
Н а р о д и л и с я : 

1915 — Едіт Піаф 
(Гассіон), французь-
ка співачка й ак-

торка; 1919 — Микола Лукаш, визна-
чний український перекладач, мо-
вознавець, дисидент; 1920 — Мико-
ла Руденко, український письменник, 
дисидент і політв’язень радянських ча-
сів, від 1976 р. — засновник і перший 
голова Української групи сприяння ви-
конанню Гельсінських угод.

20 грудня 
1868 — у Львові засновано укра-

їнське товариство «Просвіта».
21 грудня 
Народився: 1596 — Петро Могила 

(Петру Мовіла), молдавський шляхтич, 
український політичний, громадський, 
церковний і освітній діяч, архімандрит 
Києво-Печерського монастиря з 1627 
р., митрополит Київський, Галицький і 
всієї Русі в 1633 – 1647 рр.

П 1963 Вас СС

Календар 
всесвітньої історії

Патріарх 
Володимир

Микола
Хвильовий

Микола
Куліш

8 листопада 1857 року в Киє-
ві народився Дмитро Іванович Ба-
галій. Рано осиротів, виховував-
ся в родині тітки. Закінчив із зо-
лотою медаллю 2-гу київську гім-
назію. Навчався в Київському й 
Харківському університетах, був 
учнем Володимира Антоновича. У 
30 років захистив докторську ди-
сертацію «Про колонізацію степо-
вих околиць Московської держа-
ви» (1887).

Ще зі студентських років при-
єднався до українського руху. Вва-
жав, що «рідна мова — найкращий 
провідник освіти, науки на культу-
ри». Брав активну участь у громад-
сько-політичному житті. У боротьбі 
за національне визволення Украї-

ни сповідував легальність, закон-
ність і легітимність. Деякі фахівці 
називають це «мазепинською» так-
тикою: через високі посади отри-
мати можливість зробити щось ко-
рисне для свого народу.

Від 1883-го — член Харків-
ського історико-філологічного то-
вариства, брав участь у створенні 
етнографічного й художнього му-
зеїв, історичного архіву в Харкові. 
Почесний викладач дев’яти універ-
ситетів Російської імперії. Дійсний 
статський радник (1902). Ректор 
Харківського університету (1906 
– 1910). На посаді міського голови 
Харкова (1914 – 1917) опікувався 
розбудовою міста, збудував кри-
тий ринок, створив робочу групу з 
будівництва спеціальної печі для 
утилізації сміття. 

До нього однаково прихильно 
ставилися як «москвофіли», так і 
представники українського націо-
нального руху.

Один із засновників Україн-
ської академії наук та один із пер-
ших українських академіків. У лип-
ні 1918-го отримав пропозицію 
гетьмана Павла Скоропадського 
очолити уряд, яку, однак, відхилив. 

За радянської влади нама-
гався максимально використати 
можливості для національно-куль-
турного будівництва. Організував 
кафедру історії України в Харків-
ському інституті народної освіти.  
1923 року очолив Центральне ар-
хівне управління УСРР. Від 1926 
року — директор науково-дослід-
ного інституту з вивчення життя і 
творчості Т. Шевченка. Автор по-
над 200 наукових праць, присвя-
чених насамперед Слобожанщині, 
а також Лівобережній і Південній 
(степовій) Україні. Серед найбільш 
відомих — «Історія Сіверської зем-
лі до половини ХІV століття» (1882), 
«Історія Харкова за 250 років його 
існування» (1905), «Історія Слобід-
ської України» (1918).

Попри лояльність до влади, за 
яку йому часто дорікали, з 1930 р. 
проти Дмитра Багалія розгорнули 
шалену критику, що стало наслід-
ком ідеологічної кампанії проти 
«українського буржуазного націо-
налізму».

Помер 9 лютого 1932 року в 
Харкові від запалення легенів. 
Саме того дня йому зателефонував 
Микола Скрипник і повідомив про 
згортання українізації.

Дмитро Антонович — 
історик, мистецтвознавець

14 листопада 1877 року 
в Києві народився Дмитро 
Володимирович Антонович. 
Син відомого українського 
історика Володимира Анто-
новича. 

Українським рухом почав 
цікавитися ще в гімназійні 
роки. Навчався в Київсько-
му й Харківському універси-
тетах, які не закінчив через 
переслідування за участь у 

революційному русі. Основне коло наукових інтересів 
— історія мистецтва й театру.

Один із засновників і лідерів Революційної україн-
ської партії (1900), програму для якої просив написати 
Миколу Міхновського й видав окремою брошурою («Са-
мостійна Україна»). А згодом став схилятися до ортодок-
сального марксизму, стояв біля витоків Української со-
ціал-демократичної робітничої партії (1905). При цьому 
неухильно підтримував ідею незалежності України.

«Сьогодні був націоналістом-шовіністом, завтра 
інтернаціоналістом, сьогодні захоплювався україн-
ськими спектаклями, завтра усе зло та лихо слав на 
голови «культурників», сьогодні аж нестямився от за-
хвату, нерозумні статті Слонимського проти Маркса 
читаючи, завтра ж удавав із себе правовірного «марк-
систа», — відзначав мінливу вдачу Дмитра Антоновича 
Сергій Єфремов.

Д. Антоновича неодноразово заарештовували. Від 
1906 року перебував за кордоном, де займався нау-
ковими студіями. Після повернення (1912 р.) викладав 
у Київській мистецькій школі. 

Один зі співзасновників Української Централь-
ної Ради в березні 1917 року, її активний член і спо-
движник Михайла Грушевського. Був серед засновни-
ків Української академії мистецтв. Восени, під час по-
їздки до Одеси, Херсона й Миколаєва, вивчав питання 
про можливість українізації Чорноморського флоту. 
Від січня 1918 року — міністр морських справ УНР. У 
період Директорії — міністр мистецтв. Пізніше — кон-
сул Української держави у Швеції та голова диплома-
тичної місії УНР в Італії.

Після поразки національно-визвольних змагань 
емігрував до Праги. Відійшов від політики, займав-
ся науковою та викладацькою роботою. Один із за-
сновників Українського вільного університету у Відні 
й Празі. Директор Музею визвольної боротьби Укра-
їни у Празі. Організатор і керівник Українського істо-
рико-філологічного товариства. У середовищі україн-
ської еміграції мав велику пошану й незаперечний ав-
торитет. Як зазначав Василь Біднов, Дмитру Антоно-
вичу притаманне «систематичне уникання всього того, 
що викликає сварки й дезорганізацію, та непохитна 
принциповість у поведінці».

Помер 12 жовтня 1945 року у Празі (Чехія). 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут національної пам’яті,
м. Чернігів

Дмитро Багалій — історик, 
політичний і громадський діяч 
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Про долю українця Петра Ру-
бана в середині 1970-х років був 
поінформований дисидентський 
рух. Завдяки цьому його ім’я час-
то згадувалося в зарубіжній пре-
сі, на захист репресованого ви-
ступили відомі правоборці, зо-
крема А. Сахаров, М. Руденко. 
Незважаючи на те, що до 1973 
року, як згадує П. Рубан, він «від-
сидів за «український буржуаз-
ний націоналізм», його, різьбя-
ра по дереву з Прилук, помітили 
у правозахисному русі лише піс-
ля того, як поїхав на зустріч із Са-
харовим і розповів останньому 
про те, що в нього КДБ викрало 
виготовлену модель статуї «Сво-
боди».

Невдовзі проти майстра на-
родної творчості порушили кри-
мінальну справу. У липні 1977 
року американська газета «Віль-
не слово» вийшла з промовистим 
заголовком на першій сторінці 
— «Совєти заарештували укра-
їнського скульптора, який вшану-
вав 200-річчя ЗСА».

П. Рубана звинуватили у при-
ватно-підприємницькій діяльнос-
ті й крадіжці дерев’яних обрізків.

На суді він сказав: «Мене су-
дять за те, що я бажав виходу 
України з СРСР, за те, що, відси-
дівши за це 5 років, не змінив 
своїх поглядів». Хоча більшість 
свідків не підтвердила версію 
обвинувачення, Петра Васильо-
вича позбавили на 9 років волі 
(6 років таборів і 3 роки заслан-
ня). Засуджений написав і зумів 
передати листа Президенту США 
Дж. Картеру. Від того часу П. Ру-
баном зацікавилися в конгресі 
й постійно турбувалися про його 
долю.

1988 року, коли Рональд Рей-
ган прибув до СРСР на перего-
вори з М. Горбачовим, завдя-
ки клопотам Президента США 
політв’язня привезли з табору до 
Москви, в посольство США, на 
зустріч з високим гостем. Йому 
дали дозвіл на еміграцію. Від 
1988 року П. Рубан живе в Аме-
риці.

26 серпня 1974 р. у Ніжин-
ському педінституті змусили 
звільнитися «за власним бажан-
ням» доцента кафедри україн-
ської літератури, автора бага-
тьох публікацій та розвідок з на-
родознавства, фольклористку 
Лесю Йосипівну Коцюбу. Під на-
гляд КДБ вона потрапила у 1966 
– 1967 роках за участь у спро-
бі переправити за кордон дослі-
дження Івана Дзюби «Інтернаці-
оналізм чи русифікація?». Відтоді 
їй створили нестерпні умови для 
роботи. Зацькована «проробка-
ми» і дріб’язковими причіпками, 
вона змушена була залишити 
улюблену роботу.

21 січня 1976 року в Черні-
гові був звільнений з-під варти 
уродженець с. Хрипівки Город-
нянського району Чернігівської 
області Левко Лук’яненко, якого 
1961 року Львівський обласний 
суд засудив до смерті, а Верхо-
вний Суд УРСР замінив цю кару 
15-ма роками позбавлення волі 
за «ідею відриву Української РСР 
від Союзу РСР, підриву авторите-
ту КПРС». Випускник юридичного 
факультету Московського універ-
ситету імені Ломоносова, ще на-
вчаючись у Москві, вирішив при-
святити своє життя Україні, її не-
залежності. 1959 року з його іні-
ціативи у Львівській області була 

створена Українська робітничо-
селянська спілка (УРСС). Незаба-
ром її викрили агенти КДБ, і всіх 
учасників опозиційної організа-
ції арештували.

Відбувши 15-річний строк у 
концтаборі, Левко Григорович не 
покаявся у скоєному. У Чернігові 
йому як колишньому політв’язню 
з великими труднощами вда-
лось влаштуватися працювати 
навіть не за фахом — електри-
ком Чернігівської обласної ди-
тячої лікарні. Згідно з постано-

вою про адміністративний нагляд 
Л. Лук’яненку заборонялося від-
відувати ресторани, бари, кафе, 
виїжджати за межі обласного 
центру без дозволу органів мі-
ліції, покидати своє помешкан-
ня від 22-ої години до 6-ої годи-
ни ранку. Щоп’ятниці він повинен 
був з’являтися для реєстрації в 
міліцію з 17-ої до 18-ої години.

Небезпечного для КДБ і КПРС 
політичного діяча з перших днів 
його перебування на свободі за-
цікавлені служби вирішили ізо-
лювати від суспільства. Влада 
пунктуально стежила за вико-
нанням обмежень «життєвого 
розпорядку». Невдовзі правобо-
рець був двічі оштрафований за 
незначні провини, хоча він мав і 
поважні причини для порушення 
положень адміннагляду.

У трудовому колективі об-
ласної лікарні за вказівкою 
КДБ відбулися загальні збори, 
на яких розглядали поведінку 
Л. Лук’яненка — злісного ігно-
рувача примусових ходінь на де-
монстрації, суботники і т.п.

Протягом двох років агентура 
КДБ, обшуки дали слідчим вели-
кий «матеріал» і підставу засуди-
ти Левка Григоровича 20 липня 
1978 року на 10 років позбав-
лення волі.

Судова колегія в криміналь-
них справах Чернігівського об-
ласного суду звинуватила диси-
дента в тому, що він «зберігав та 
розповсюджував документи, в 
яких містяться наклепницькі ви-
гадки, що порочать радянський 
державний та суспільний лад», 
написав у січні 1977 статтю «Зу-
пиніть криво суддя» до журналу 
«Народна творчість та етногра-
фія» на захист Петра Рубана, а в 
лютому 1977 — «Різдвяне звер-
нення до завзятих атеїстів», яке 
згодом передавали в радіопере-
дачах радіостанції «Свобода», та-
кож підготував рукопис «Пробле-
ми інакодумства в СРСР», «Заяву 
Президії Верховної Ради від іна-
кодумця Лук’яненка» та інші лис-
ти, маніфести, звернення. У Чер-
нігові в його квартирі він і пра-
возахисники Микола Руденко, 
Олексій Тихий обговорили про-
екти «Декларації української гро-
мадської групи сприяння вико-
нанню Гельсінських угод» та «Ме-
морандуму 1».

Ще перебуваючи на заслан-
ні, Левко Григорович у берез-

ні 1988 року очолив виконком 
Української Гельсінської Спілки, 
а повернувшись додому, активно 
долучився до громадсько-полі-
тичного життя. Його як відомого 
правоборця 1990 року люди об-
рали народним депутатом Укра-
їни, 1991 року — висунули кан-
дидатом на посаду Президента 
України.

Чернігівські борці за права і 
свободи українського народу, не-
зважаючи на жорстокі репресії 
щодо них, намагання тоталітарної 

влади заглушити правду про їхню 
опозиційну діяльність, разом з ін-
шими дисидентами дали живо-
творний імпульс пробудження в 
народних масах критичної думки 
про навколишню дійсність. Спо-
чатку вони дивували, викликали 
невдоволення й навіть обурен-
ня своєю окремішністю, затятою 
позицією, яку важко було збагну-
ти. А потім їхня правда, поєднана 
з прозрінням людей під час роз-
витку процесів демократизації в 
СРСР у 1986 – 1990 роках, до-
дала багатьом політичної зіркос-
ті та зрілості у важливо-перелом-
ний для України час.

Розділ VIII
Утворення 
перших 
опозиційних 
громадських 
організацій

Перші легальні об’єднання 
громадян, не створені з ініціати-
ви КПРС, почали з’являтися на 
Чернігівщині у 1988 – 1989 ро-
ках. Вони не були ще відкрито 
опозиційні режимові, але до них 
потрапили небайдужі люди, які 
проявили зацікавленість у швид-
кій реформації радянського сус-
пільства, в ліквідації існуючих не-
гараздів, проблем. Їх критична 
налаштованість до навколишньої 
дійсності насторожувала владно-
партійні інституції. Останні вжи-
вали всіх можливих заходів, аби 
підпорядкувати неформалів, узя-
ти їх під свою опіку.

У жовтні 1988 року в облас-
ному центрі почала діяти ініціа-
тивна група зі створення Демо-
кратичного руху прихильників 
перебудови (ініціатор — Микола 
Лук’яненко), яка ухвалила про-
грамну заяву. «Їх програма скла-
дається в основному з деклара-
тивних гасел і закликів, орієнто-
вана на компрометацію місцевих 
партійних і радянських органів, 
перехоплення у них ініціативи у 
вирішенні важливих соціально-
політичних завдань», — так по-
відомляли 1 березня 1989 року 
в доповідній Комітету партійного 
контролю при ЦК КПРС з Черні-
гівського обкому КПУ. 

У вересні – жовтні на кварти-

рах почала збиратися група вбо-
лівальників за стан української 
мови в Україні та обласному цен-
трі зокрема. Журналісти з «Ком-
сомольського гарту» Владислав 
Савенок та Василь Чепурний, ре-
жисер філармонії Леонід Отрюх, 
директор музучилища Владислав 
Бойко, виконроби Олексій Івчен-
ко, Анатолій Лащевський, завіду-
вач відділу «Чернігівнафтогазге-
ологія» Богдан Луців, викладач 
юридичного технікуму Валерій 
Сарана до кінця 1988 року виро-

били програму створення дієвої 
неформальної громадської орга-
нізації — обласного товариства 
української мови імені Т. Шев-
ченка.

Водночас офіційно в січні 
1989 року розпочали створюва-
ти подібне товариство відділення 
Спілки письменників УРСР у Чер-
нігові під керівництвом Станісла-
ва Реп’яха. Перші установчі збо-
ри обласного товариства укра-
їнської мови відбулися 15 січня 
1989 року в приміщенні музею 
Михайла Коцюбинського. Вони 
пройшли в гострій полеміці, на-
маганні представників Чернігів-
ського обкому КПУ обрати «свій» 
склад керівних органів нової ор-
ганізації. Але цей задум не вдав-
ся.

Першим головою обласного 
товариства імені Шевченка був 
обраний двадцятип’ятирічний 
завідувач відділу обласної «мо-
лодіжки» Василь Чепурний. Від-
разу після установчих зборів 
з’явилися первинні осередки то-
вариства в редакції «Комсомоль-
ського гарту», юридичному техні-
кумі, ЧРПЗ, а згодом — у Ніжині, 
Сосниці, Бахмачі.

Водночас у цей самий період 
у Чернігівському педінституті ви-
ник політклуб, який очолив ви-
кладач Віталій Ростальний. Осно-
вною метою цього об’єднання 
стало вивчення масштабів ста-
лінських репресій. Політклуб про-
вів перше вшанування жертв 
сталінізму у формі вечора в пед-
інституті.

Незабаром з ініціативи 
В.Ростального, який був учасни-
ком установчого з’їзду «Мемо-
ріалу» в Москві, в Чернігові від-
бувся ряд організаційних зборів 
прихильників створення поді-
бної організації на Чернігівщині. 
У них найактивнішу участь узя-
ли кореспондент «Деснянської 
правди» Віталій Москаленко, ви-
конроб Фелікс Кагно, викладач 
мед училища Микола Котенко, 
полковник міліції відставник Ва-
силь Литвин, учитель Володимир 
Трейтяк, завідувач кафедри іс-
торії СРСР та УРСР Чернігівсько-
го пед інституту Олександр Кова-
ленко та інші.

Установчі збори історико-
просвітницького товариства «Ме-
моріал» відбулися в залі обласної 
організації товариства «Знання» 
25 лютого 1989 року. Як і під час 

створення товариства україн-
ської мови, Чернігівський обком 
КПУ намагався взяти ситуацію 
«під контроль». Установчі збори 
відкрила ветеран КПРС і комсо-
молу Т. Атрощенко. У залі було чи-
мало номенклатури. І все ж, не-
зважаючи на це, ініціатори-вбо-
лівальники відкриття правди про 
минуле здобули мандати і в ке-
рівництві організації (співголова-
ми організації «Меморіал» стали 
В. Ростальний, В. Москаленко та 
О. Коваленко), і склали більшість 
серед обраних делегатів на уста-
новчий з’їзд республіканського 
«Меморіалу». Загалом нова орга-
нізація стала в чітку опозицію до 
КПРС та її дітища — тоталітарно-
го режиму. Заяву Чернігівського 
«Меморіалу» про цькування ака-
деміка А. Сахарова надрукува-
ла латвійська газета «Советская 
молодёжь».

«Меморіалівці» провели по-
хід-реквієм до будинку колиш-
нього НКВС, інші заходи. Як від-
значалося 5 липня 1989 року на 
засіданні бюро Чернігівського 
обкому КПУ, «окремі члени об-
ласного історико-просвітниць-
кого товариства «Меморіал» (56 
чоловік) також допускають у сво-
їй діяльності демагогічні вислов-
лювання, що збуджують суспіль-
ну думку, образливі випади щодо 
представників партії та радян-
ських органів влади».

На цьому ж засіданні йшлося і 
про вже «націоналістичні тенден-
ції в діяльності обласного самоді-
яльного об’єднання «Товариства 
української мови імені Т. Г. Шев-
ченка». «Тон тут задають активісти 
«Товариства» (Чепурний, Сарана 
та інші), які в унісон з виступами 
ряду українських письменників 
надмірно трагізують і розпалю-
ють пристрасті ніби катастрофіч-
ного стану української мови та 
культури», — зафіксовано доку-
ментально в протоколі ОК КПУ.

У квітні 1989 року в Черні-
гові створили філію Української 
Гельсінської Спілки. Її фунда-
тором став голова УГС Левко 
Лук’яненко, який 26 січня 1989 
року повернувся додому із за-
слання.

Чернігівськими членами 
УГС згодилися бути Олександр 
Лук’яненко, Ігор Орлов, Михайло 
Коваленко, Яків Мостепан, Мико-
ла Миколаєнко. На першому ор-
ганізаційному засіданні, в якому 
взяли участь десять осіб, обрали 
керівником філії сторожа музучи-
лища, випускника Чернігівського 
педінституту Якова Мостепана. 
Завдяки Левку Лук’яненку філія 
УГС стала найбільш значною по-
літичною опозиційною силою на 
Чернігівщині. Вона радикальніше 
оцінювала діяльність КПРС, вла-
ди, проповідувала розвал СРСР, 
чіткіше від інших вимагала утвер-
дження в Україні прав людини, 
свободи слова, друку.

2 вересня 1989 року Якова 
Мостепана Чернігівський народ-
ний суд оштрафував на 100 кар-
бованців за організацію несанк-
ціонованого мітингу на Красній 
площі.

Його однодумці того ж дня 
прийшли о 20 годині в центр міс-
та для збирання коштів на штраф. 
У цьому зв’язку міліція затрима-
ла члена УГС О. Котенка.

Поч. у № 109 – 115.
Закінчення —  

в наступному номері.

Сергій ПАВЛЕНКО

Опозиція 
на Чернігівщині
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Батурин — гетьманська столиця Прийшли більшовики, 

і людей у Роїщі 
стало менше 

Від заснування села Роїще, що в Чернігівському районі, 
до радянських часів кількість його мешканців практично по-
стійно зростала. 

1739 року в Роїщі проживало 840 людей. Відтоді, за сто 
шістдесят шість років, населення збільшилося більш ніж у два 
з половиною рази й станом на 1905 рік складало 2356 осіб.

Цікава динаміка цього процесу в період 1905 – 1920 рр. 
На цей час припадає сім років воєн та революційних потря-
сінь. Спочатку була російсько-японська війна 1904 – 1905 
рр., далі Перша світова, потім буремні роки революцій та кіль-
кох російсько-українських війн 1917 – 1920 рр. Попри це, за 
п’ятнадцять років кількість мешканців села не лише не змен-
шилася, а навпаки — зросла на 7%!

Таким чином, на осінь 1920 року чисельність жителів 
с.Роїще була майже втричі більшою, аніж 1739 року, і скла-
дала 2515 осіб. 

Після радянської окупації України почався зворотний 
процес — скорочення населення села, яке ще й відбувалося 
катастрофічними темпами.

З 1920 по 1939 рр., тільки за офіційною статистикою, 
кількість мешканців Роїща зменшилася на 6%. Але, якщо взя-
ти до уваги приріст населення села в попередні роки, то фак-
тично кількість стала меншою на 14%. У середньому за рік на-
селення Роїща скорочувалося на 18 людей. Це був результат 
розкуркулення, політичних репресій та Голодомору 1932 – 
1933 рр. 

З 1939 по 1970 рр. чисельність жителів с.Роїще зменши-
лася на 23%. Виною цьому була не Друга світова війна, яка 
забрала життя 202 роїщан, що складало лише 9% населення. 
Головна ж причина — недолуга політика радянської влади з 
питань народонаселення, яка зменшила кількість мешканців 
села на 14%.

Після того, як від 1974 року селянам почали видавати пас-
порти, стартувала масова міграція роїщан до міста. Як наслі-
док, з 1970 по 1994 роки населення села стало меншим на 
27%. У середньому за рік у селі меншало на 21 людину.

Таким чином, за радянську добу кількість жителів села 
Роїще скоротилася на 1188 осіб. Це — 47%! Завдяки радян-
ським перетворенням чисельність людей у селі повернулася 
до рівня першої половини ХІХ ст. 1994 року в селі проживало 
всього 1327 мешканців.

Тож більшовицький переворот у Росії та наступна радян-
ська окупація України стали для Роїща фатальними. Ці дві по-
дії започаткували процес вимирання села.

Олександр ЛЯШЕВ

Динаміка кількості населення с.Роїще

13 листопада виповнилося 80 років 
славному батуринцю, меценату Миколі 
Кочерзі. 

Микола Гнатович народився в містеч-
ку Батурині в родині інженера. Наприкін-
ці 1930-х років родина змушена була ви-
їхати до Донецька. Під час Другої світо-
вої війни, при відступі німецьких військ, 
сім’я Гната Кочерги потрапила до Німеч-
чини, а після її капітуляції у травні 1945 
року — до Сполучених Штатів Америки. 
Проте, навіть далеко від Батьківщини, 
через материнську казку батьки переда-
вали своїм дітям любов до України. 

Уперше до своєї малої батьківщи-
ни — Батурина — пан Микола приїздив 
1988 року. А з утвердженням незалеж-
ності став часто відвідувати Україну. 

Від початку 1990-х років Микола Гна-
тович розпочав активну меценатську ді-
яльність. Пожертвував значну суму ко-
штів на відкриття українського консуль-
ства в Чикаго, брав участь у мистецьких 
проектах, у Фундаціях пам’яті геноциду 
українського народу 1932 – 1933 років.

2003 року до фондової збірки запо-
відника меценат передав картину Ан-
дрія Гончара «Гетьман І. Мазепа», яка 
нині експонується в палаці Кирила 
Розумовського. Давні дружні зв’язки 
об’єднують пана Миколу з народним 
художником України Олександром 
Мельником. Саме за його посередни-
цтва в Києві в Українському домі 18 
травня 2005 року, де стартувала за-
гальноукраїнська акція «Подаруй Ба-
туринському заповіднику експонат», 
уперше зустрілися директор заповід-
ника Наталія Реброва та найщиріший 
батуринець Микола Кочерга, який 
подарував гетьманській столиці кар-
тину Миколи Данченка «Батуринські 
яблука».

13 листопада 2005 року Микола 
Гнатович завітав до нас з нагоди Дня 
пам’яті Батурина. Подарував заповід-
нику картину народного художника 
України О. Івахненка «До бою». 

Пан Микола завжди підтримував 

усі проекти та творчі починання НІКЗ 
«Гетьманська столиця». Саме завдяки 
М. Кочерзі 6 грудня 2006 року світ поба-
чив перший номер газети «Слово «Геть-
манської столиці». 2009 року він пере-
дав до фондів НІКЗ гравюру О. Данченка 
«Після бою», а 2012 року окрасою експо-

зиції палацу К. Розумовського стала кар-
тина Олексія Куценка «Розмова з повним 
місяцем. Батуринський скрипаль», також 
подарована заповіднику паном Мико-
лою.

Шостий рік поспіль у палаці Кирила 
Розумовського відбувається обласний 
музичний фестиваль-конкурс молодих 
виконавців ім. А.К. Розумовського. Од-
ним з його співорганізаторів є благодій-
ний фонд «Світанок» (м. Конотоп), який 
очолює Любов Лисенко, а опікується ним 
українська діаспора США й Канади, зо-
крема уродженець Батурина Микола Ко-
черга. 

Важливою подією в житті батуринців 
стало спорудження храму Покрови Пре-
святої Богородиці у 2007 –  2008 роках. 
Святиня була зведена за ініціативи Ми-
коли Гнатовича за благодійні кошти, пе-
реважно української діаспори, за благо-
словенням Патріарха Київського і Укра-
їни-Руси Філарета. 2011 року М. Кочер-
га ініціював відкриття при церкві центру 
дитячої творчості, який очолив настоя-
тель церкви отець Роман. 

Не залишає поза увагою М. Кочерга 
й вихованців Батуринської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ 
ступенів, учнів Батуринської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені Г. Орлика, батуринську 
лікарню, храм Покрови Пресвятої Бо-
городиці та діючий при ній центр дитя-
чої творчості. Завжди для них є в пана 
Миколи вільна хвилина, уважне слово 
й жертовні кошти.

Колектив НІКЗ «Гетьманська сто-
лиця» щиро дякує Миколі Гнатовичу за 
його добре, чуйне серце та щиру душу, 
за небайдужість до славного історич-
ного минулого свого народу. Щиро-
сердно вітаємо пана Миколу з днем на-
родження, зичимо міцного козацького 
здоров’я! 

Марина ГЕРАСЬКО,
завідувач відділу науково-

просвітницької роботи

Матеріали підготували співробітники 
Національного історико-культурного 

заповідника «Гетьманська столиця»

Вісім науково-дослідних 
археологічних експедицій 
працювали на території Чер-
нігівщини 2017 року. У них 
узяли участь близько двох-
сот людей — науковці та сту-
денти з Чернігівщини, долу-
чалися столичні експерти.

Покої настоятеля Чер-
нігівського Єлецького Свя-
то-Успенського монасти-
ря — це споруда XVII – XVIII 
століть. Учасники експеди-
ції під керівництвом Олени 
Черненко здійснювали її ар-
хітектурно-історичне дослі-
дження.

Олександр Ковален-
ко, директор Інституту істо-
рії, етнології та правознав-
ства Національного універ-
ситету «Чернігівський коле-
гіум»: «Її руїни збереглися на 
схилі Єлецької гори, та че-
рез прикру плутанину в до-
кументації вона на сьогод-
ні не є предметом охорони 
як об’єкт історико-культур-
ної спадщини. Працювали 
і на території Чернігівсько-
го Дитинця. Тут культурний 
шар потужністю понад три 
метри виявився неушкодже-

ним пізньою забудовою, що, 
за словами дослідників, тра-
пляється досить рідко. Були 
досліджені залишки восьми 
споруд, у тому числі печі піс-
лямонгольського часу із вто-
ринно використаної цегли — 
плінфи, та унікальної техніч-
ної споруди — печі для випа-
лювання вапна 70-х років ХІ 
ст. Причому отримані мате-
ріали дозволяють здійснити 
її експериментальну рекон-
струкцію».

Ще один об’єкт — раніше 
невідоме поселення кінця ХІІ 
– початку ХІІІ століття, вияв-
лене в Ріпкинському районі 
Лиственською експедицією. 
Новгород-Сіверська експе-
диція продовжувала дослі-
дження стародавнього поса-
ду міста. Головний результат 
— виявлення залишків забу-
дови ХІІ – ХІІІ століть. Працю-
вали також Мезинська, Ба-
туринська, Виповзівська та 
Любецька археологічні екс-
педиції. Седнівська під ке-
рівництвом В’ячеслава Ско-
рохода другий рік поспіль до-
сліджує городище ХІV – XV 
століть.

1921 року, відповідно 
до плану об’єднання селян у 
ТСОЗи (товариства зі спіль-
ного обробітку землі), було 
створено Батуринське то-
вариство бджолярів імені 
П. І. Прокоповича. Перши-
ми членами товариства ста-
ли: Василь Іванович Дубрава 
— голова товариства, Йосип 
Федорович Скокан — секре-
тар, Іван Гермогенович Ново-
хацький — пасічник суспіль-
ної пасіки, яка належала му-
зею бджільництва при това-
ристві, а також М.І. Іващенко, 
П.Ю. Кузько, М.М. Джунків-
ський, Г.С. Ситник, М.П. Бур-
ковський. Про одного з цих 
членів товариства — Михай-
ла Петровича Бурковського 
— й піде мова.

Народився Михайло Пе-
трович 7 квітня 1887 року в 
багатодітній родині Петра Ва-
сильовича і Дарії Феодосіївни 
Бурковських у селі Соснівка 
Конотопського повіту Черні-
гівської губернії. Батько (сіль-
ський дяк) займався бджіль-
ництвом і любов до цієї спра-
ви прищепив власним дітям. 
Михайло з дитинства неодно-
разово допомагав батьку на 
пасіці, де й отримав перші на-
вички в цій справі.

Початкову освіту М. Бур-
ковський здобув у Соснів-
ській церковно-парафіяльній 
школі. По закінченні школи 
вступив на навчання до Ста-
родубського духовного учи-
лища. Паралельно оволодів 

основами музичної грамоти й 
співів, освоїв навички квітни-
каря, городника, садівника. 

Після навчання Михай-
ло Петрович деякий час пра-

цював у місцевій школі вчи-
телем музики. Згодом почав 
працювати за освітою і отри-
мав призначення на посаду 
дяка — регента хору Воскре-
сенської церкви, усипальни-
ці К. Розумовського в Бату-
рині. 1921 року одружився на 
Олені Іванівні Русаковій. Від-
ремонтував дім — спадщину 
своєї дружини (сучасна адре-
са — вул. Незалежності Укра-
їни, 15), де й оселилася моло-
да сім’я.

Щоб утримувати родину, 
Михайло Петрович Бурков-
ський був змушений сезон-
но найматися до приватних 
осіб квітникарем і городни-
ком. Завдяки цьому у влас-
ному господарстві з’явилася 

пасіка з кількох вуликів. У на-
годі стали колишні навички, 
отримані на батьківській па-
сіці. Він постійно підтримував 
зв’язки з місцевими пасічни-

ками й одним із перших всту-
пив до товариства бджолярів 
імені Петра Прокоповича. 

На перших порах члени 
товариства зіткнулися з про-
блемою розміщення й утри-
мання пасіки. Спочатку окре-
мі вулики з бджолосім’ями, 
які надали члени товариства 
у спільне володіння, через 
відсутність земельної ділянки 
і приміщення знаходились у 
них удома. Ця проблема була 
розв’язана 1925 року після 
отримання в оренду на 9 ро-
ків садиби Кочубеїв. 

Михайло Петрович Бур-
ковський брав участь у від-
новленні склепу на могилі ви-
датного бджоляра Прокопо-
вича в с. Пальчики (1925 р.). 

Зі спогадів М. Бурковського 
відомо, що перед початком 
реставраційних робіт чле-
ни правління товариства на 
чолі з головою В.І. Дубравою 
віднайшли місце поховання 
П.І. Прокоповича, оглянули 
занедбану могилу й ділянку 
біля неї. Радісне хвилювання 
охопило присутніх, коли вони 
побачили, що на могильному 
пагорбі, в ямі, утвореній від 
давно згнилого хреста, жив 
рій бджіл. Усі будівельні робо-
ти, пов’язані з відновленням 
склепу, виконали під керівни-
цтвом муляра й бджоляра-лю-
бителя В.І. Лисенка.

Після ліквідації товари-
ства бджолярів (1932 р.) Ми-
хайло Петрович Бурковський 
пішов працювати в колгосп 
імені Будьонного пасічником і 
городником, де доклав чима-
ло зусиль для становлення й 
розвитку пасічницького гос-
подарства в колгоспі. У сво-
єму господарстві він продо-
вжував утримувати невелику 
пасіку з 10 вуликів і залишив-
ся вірним захопленню бджо-
лами до кінця життя. 

Помер М. П. Бурковський 
10 січня 1965 року. Похова-
ний на Батуринському цвин-
тарі.

Руслана ОГІЄВСЬКА, 
старший науковий 

співробітник відділу
«Будинок-музей 

генерального судді 
В. Кочубея»

Послідовник Прокоповича

Члени Батуринського товариства бджолярів імені 
П. І. Прокоповича та місцеві мешканці біля відреставрованого 

склепу Прокоповича в с. Пальчики. Фото 1925 р. 

Микола Кочерга: многая літа!

Покровський храм Батурина.

Микола Кочерга 
на Цитаделі Батуринської фортеці.

Підсумки 
археологічного сезону
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Нові книги 
про Голодомор 
на Чернігівщині 
Забуттю і прощенню не підлягає

Щойно вийшла з дру-
ку нова науково-популярна 
книга Тамари Демченко і Ми-
коли Гороха «Колективізація 
та Голодомор 1932 – 1933 
років на Чернігівщині: забут-
тю і прощенню не підлягає».

У книгарнях читач її не 
знайде, адже вона видана 
коштом обласного бюдже-
ту в рамках Програми під-
тримки місцевого книгови-
дання і поширюється лише 
на бібліотеки, навчальні за-
клади. Наклад дуже малий — 70 примірників. 

Проте книгу можна вільно й безкоштовно отримати в 
електронному вигляді (формат PDF):

– на сайті Чернігівської обласної державної ад-
міністрації за посиланням: http://cg.gov.ua/web_
docs/1/2016/12/docs/Kolektyvizatsiia_Holodomor_
Chern32_33-Demchenko_Horokh.pdf ;

– на сайті «Європейська Україна» в розділі «Бі-
бліотека» за посиланням: http://eukraina.com/load/
history/naukovo_populjarna_kniga_kolektivizacija_
ta_golodomor_1932_1933_rokiv_na_chernigivshhini_
zabuttju_i_proshhennju_ne_pidljagae/13-1-0-668 

Книгу написали історики двох поколінь: Тамара Дем-
ченко — провідний фахівець з історії XX ст. на Чернігівщи-
ні, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Укра-
їни Навчально-наукового інституту історії, етнології та 
правознавства імені О.М. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Шевченка; 
Микола Горох — кандидат історичних наук, старший нау-
ковий співробітник Чернігівського обласного історично-
го музею імені В. Тарновського. Молодий вік не завадив 
йому отримати вітчизняне й міжнародне визнання.

Привертає увагу ось такий важливий висновок учених 
щодо Голодомору-геноциду на Чернігівщині: «…Найбільш 
інтенсивно колективізація відбувалась з кінця 1932 р. і до 
середини 1934 р., тобто тоді, коли на Чернігівщині, як і по 
всій Україні, лютував голод. Звідсіля випливає найголо-
вніша, на нашу думку, особливість Голодомору в новопо-
сталій області: тут колективізація, розкуркулення, хлібо-
заготівлі й Голодомор повністю збіглися в часі». 

Сергій Горобець — 
про трагедію Петрушина 

23 листо-
пада в Черні-
гові вийшла з 
друку ще одна 
книга про ко-
м у н і с т и ч н и й 
злочин — вже 
в одному окре-
мому селі в 
Чернігівсько-
му районі — під 
назвою «Петрушин у роки Голодомору. 1932 – 1933».

Автор — Сергій Горобець, відомий чернігівський іс-
торик, кандидат історичних наук, співробітник Україн-
ського інституту національної пам’яті. 

Ще 2005 року вчений видав книгу «Петрушин за ча-
сів Голодомору 1932 – 1933 років», яка стала справжнім 
науковим проривом на регіональному рівні в досліджен-
ні цієї складної й моторошної теми. 2008 року його діяль-
ність була відзначена на державному рівні. Указом Пре-
зидента України Віктора Ющенка історика нагороджено 
медаллю «За працю і звитягу». 

У Сергія Горобця за останні 12 років накопичилося до-
статньо нових матеріалів, аби заново осмислити трагічні 
події 1932 – 1933 років, простежити їх витоки, змалювати 
перебіг подій у селі Петрушині. У дослідженні використано 
велику кількість архівних документів, свідчень і спогадів, 
встановлена поіменно кількість жертв убивства голодом.

Дослідник змушує читача глибоко замислитися, під-
сумовуючи: «Зло, посіяне петрушинськими комуністами 
в 1933-му, знайшло свій відгук майже через десятиліття, 
коли наші землі опинилися під німецькою окупацією. […] 
Петрушин — яскраво виражене «червоне» село, яким за-
лишалося весь час до 1941 р. Однак нелюдського став-
лення до земляків у роки розкуркулення й Голодомору 
односельці не забули і не простили». 

Зміст книги — не просто розповідь про минуле, він 
актуальний і сьогодні. 

В електронному вигляді (формат PDF) цю книгу мож-
на скачати безкоштовно в розділі «Бібліотека» сайту «Єв-
ропейська Україна» (http://eukraina.com).

Сергій БУТКО, 
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

Із сотень і тисяч чернігів-
ців, що будували незалежну 
країну під час Української ре-
волюції 1917 – 1921 рр., ми 
пам’ятаємо небагатьох. Тим 
більше приємно повертати чер-
нігівцям наших героїв із забут-
тя, стимулювати істориків до 
нових пошуків.

Чміль Борис Федорович — 
український військовий діяч, 
полковник Дієвої Армії Україн-
ської Народної Республіки. 

Народився майбутній стар-
шина в Чернігові 1888 року. 
Точну дату народження ще на-
лежить з’ясувати. Останнє 
звання в Російській імператор-
ській армії — штабс-капітан.

1918 року служив старши-
ною для доручень начальника 
Окремої Запорізької дивізії Ар-
мії УНР, згодом — Армії Україн-
ської держави гетьмана Скоро-

падського. Наприкінці 1918 – в 
січні 1919 р. — командир 35-
го пішого Кременчуцького пол-
ку Дієвої армії УНР, військове 
звання — сотник.

Навесні 1919 року — по-
мічник командира Рибниць-
кого полку, який був сформо-
ваний з бессарабських по-
встанців. (Рибниця нині — 
місто на території Молдови. 
Фактично входить до само-
проголошеної Придністров-
ської Молдовської Республі-
ки. Розташоване на Поділлі, 
на лівому березі Дністра — 
українсько-румунському ет-
нічному прикордонні). 

Від 11 червня 1919 року 
вищезгаданий полк увійшов до 
складу 9-го стрілецького пол-
ку 3-ї дивізії Дієвої армії УНР. 
Восени 1919 року Чміль — ко-
мандир 9-го стрілецького пол-

ку 3-ї Залізної дивізії Дієвої ар-
мії УНР.

За цей період брав участь 
у наступі військ УНР на Оде-
су під командуванням майбут-
нього генерал-хорунжого армії 
УНР Павла Шандрука (який, до 
речі, навчався в Ніжинському 
історико-філологічному інсти-
туті князя Безбородька). Піз-
ніше Борис Чміль брав участь 
в оборонних боях, захищаю-
чи столицю УНР — Кам’янець-
Подільський. Таким чином вій-
ськовий зустрівся в боях з чер-
воними та білими російськими 
військами, що в той час нама-
галися захопити Україну. Під 
час відступу схрещували шаблі 
козаки Чмеля й з махновцями. 

Від 18 лютого 1920 року 
Борис Чміль — командир 1-го 
куреня 1-ї стрілецької дивізії 
Армії УНР (згодом 46-й курінь 

6-ї Січової дивізії), який фор-
мувався у Бресті-Литовському. 
А від 8 травня 1920 року — ко-
мандир 19-го куреня 7-ї брига-
ди 3-ї Залізної стрілецької ди-
візії Армії УНР. 25 липня 1920 
року Б.Чмелю було присвоєно 
звання полковника армії УНР.

Від 1923 року жив в емігра-
ції у Франції, в місті Ліоні. По-
дальша доля невідома.

Олександр ЯСЕНЧУК 

Наприкінці осені 1972 року до редакції 
чернігівської обласної молодіжної газети 
«Комсомольський гарт» надійшов лист від 
студентки Марії Чепурної з Києва. Мабуть, 
Марія була філологинею, бо писала про мо-
вознавця-діалектолога Всеволода Михай-
ловича Ганцова, який мешкав у Чернігові:

«Він уже на пенсії. Але його роботи «Ха-
рактеристика поліських дифтонгів і шля-
хи їх фонетичного розвитку» та «Діалекто-
логічна класифікація українських говорів 
(з картою)» вивчаються й досі... 7 грудня ц. 
р. В. М. Ганцову виповнюється 80 років. З 
цієї нагоди хочеться побажати нашому зем-
лякові міцного здоров’я і великих успіхів у 
житті».

Після цього витягу з листа у згаданій га-
зеті 5 грудня 1972 року під рубрикою «Наші 
земляки» була опублікована замітка «Відо-
мий мовознавець», яку, зважаючи на її ла-
конічність, наводжу повністю:

«На чернігівській квартирі В. М. Ганцо-
ва найпривільніше почувають себе книги. 
Книги на просторому незаскленому стела-
жі, на старому дубовому столі, на стільцях. 
«Лавка старожитностей» Діккенса і багато-
томне видання Джека Лондона в перекла-
ді на українську, двотомник Котляревсько-
го і «Пан Тадеуш» Міцкевича, книги з історії, 
журнали і словники, словники, словники...

Серед словникового розмаїття, в яко-
му уживаються Брокгауз і Єфрон із різни-
ми лексикологічними (В. М. Ганцов володіє 
французькою, німецькою, англійською, всі-
ма слов’янськими), особливе місце займає 
поруділий від часу перший том російсько-
українського словника Академії наук, ви-
даний 1924 року. Словник виходив під за-

гальною редакцією академіка А. Ю. Крим-
ського. В. М. Ганцов був членом редколегії 
цього видання.

В. М. Ганцову повезло на вчителів. Його 
ще студентську роботу «Опис говорів села 
Патюти Козелецького повіту» схвально оці-
нив сам О. О. Шахматов. Добре знайомий 
був В. М. Ганцов і з білоруським мовознав-
цем Ю. Ф. Карським. Брав участь у роботі 
Першого інтернаціонального лінгвістично-
го конгресу (Гаага, 1928), де познайомився 
з багатьма зарубіжними мовознавцями...

На жаль, під час війни загинули архіви 
В. М. Ганцова. Це не дає можливостей зо-
середжуватися на мовознавстві. Та в жур-
налі «Радянське літературознавство» кіль-
ка років тому з’явилася його розвідка «Но-
вознайдені Шевченкові автографи». А ще 
В. М. Ганцов мріє написати спогади про 
колегію Павла Галагана в Києві, де він на-
вчався перед вступом до Петербурзького 
університету».

Як бачимо, не дуже розщедрилося жур-
налістське перо щодо земляка зі світовим 
іменем. Кажу це, незважаючи на те, що 
під тією заміткою стоїть мій підпис. Але ж 
огляньмося на календар: до проголошен-
ня незалежності України ще було майже 
три десятки літ. Писати тоді про людину, яка 
відбувала покарання як член Спілки ви-
зволення України (а Всеволод Ганцов був 
саме одним із 45-ти засуджених 1930 року 
у справі СВУ) ніхто б не дозволив. Ось тому 
в замітці про це — ні слова. То як же вона 
все-таки з’явилася в газеті? Завдяки гро-
мадянській мужності редактора, на жаль, 

нині покійного Костянтина Овсієнка.
Вислухавши мої пояснення, що справу 

маємо з дуже цікавою і заслуженою люди-
ною, яка, щоправда, була засуджена, але ж 
покарання вже відбула, він усміхнувся сво-
єю трохи сором’язливою усмішкою і м’яко, 
як це робив завжди, мовив: «Мене агітува-
ти не треба. Якщо чоловік гідний — пиши. 
Але, — і на обличчі редактора з’явився тро-
хи змовницький вираз, — про минуле Ган-
цова — нікому...».

Ось так ми й зробили те, що зробили. 
Була після того розмова з так званим пред-
ставником інстанції. І в редактора, і в мене. 
Не знаю, що говорив ревнителеві держав-
ної безпеки Костянтин, а я розіграв із себе 
простачка: мовляв, ми ж заслуженого нау-
ковця згадали, а не представника ворожої 
організації. Тим паче, що за свої гріхи він 
покарання відбув. Зауваження офіцера, 
який заходив до редакції завжди тільки в 
цивільному, мене не вельми засмутили. Як 
кажуть, офіційно ні я, ні редактор, ні газета 
нічого протиправного не зробили.

Минули роки. У третьому числі журна-
лу «Мовознавство» за 1990 рік була опублі-
кована стаття М. Железняка «Мово знавча 
спадщина Всеволода Михайловича Ганцо-
ва». На зборах з нагоди 90-річчя від дня 
його народження в Чернігові виступила 
старший науковий співробітник відділу діа-
лектології Інституту української мови Надія 
Прилипко. Я підготував для газети «Деснян-
ська правда» розлогий матеріал. 

Була відкрита меморіальна дошка на 
будинку в Чернігові, де після звільнення з 
ув’язнення і заслань від 1962 до 1979 року 
жив Всеволод Ганцов. До речі, під час ре-
монту будинку й облицювання його пер-
шого поверху меморіальна дошка зникла. 
Слід віддати належне міській владі: піс-
ля того, як про це журналістсько-письмен-
ницька спільнота поінформувала міську 
раду, дошка негайно зайняла належне міс-
це, де є й зараз. 

У процесі декомунізації на мапі облас-
ного центру з’явилася вулиця імені Ганцова 
(колишня Жовтнева). І все ж...

Років із десять тому за кошти обласно-
го бюджету планувався випуск книги про 
відомих чернігівців. Серед інших мав там 
бути і матеріал про В. Ганцова, але книга 
та, як кажуть, наказала довго жити. У чому 
ж річ? Автор цих рядків отримав відповідь, 
яка просто спантеличила. Виявляється, ві-
домий історик, якому запропонували про-
рецензувати (чи й відредагувати?) її, ніяк 
не міг знайти для цього часу...

Олександр ОЛІЙНИК

Цією публікацією починається медіа-проект «Чернігів — місто УНР», який полягає у вшануванні чернігівців — героїв Української 
революції 1917 – 1921 рр.

Його реалізує благодійний фонд «Захистимо Україну!» за сприяння Чернігівської міської ради, історичного клубу «Холодний Яр», 
Сіверського інституту регіональних досліджень, фундації «Вільні люди», ряду інших громадських організацій та активістів. Готується і 
представлення путівника «Чернігів часів Української революції 1917 – 1918 рр.»

Якщо є запитання, пропозиції щодо теми проекту — телефонуйте: 063-236-18-03 (Олександр Ясенчук). 

Борис Чміль: у боротьбі 
з червоними та білими окупантами

Лист у вічність
7 грудня — 125 років від дня народження Всеволода Ганцова

Чернігівка Ніна Міщенко — 
внучата племінниця Всеволода Ганцова 

з його портретом.
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Дорога направо 
Отже, три льє тяглася дорога і 

раптом спантеличила його. Упопе-
рек її пролягла інша дорога, широка 
й уторована. Давид постояв трохи в 
роздумах і повернув направо. 

Куди вела дорога, він не знав, 
вирішив цієї ночі піти від Вернуа 
чимдалі. Пройшовши одне льє, по-
рівнявся з великим замком, де, ма-
буть, тільки що закінчилася якась 
урочистість. Усі вікна були освітлені, 
від великих кам’яних воріт візерун-
ком розходилися сліди, залишені в 
пилюці екіпажами гостей. 

Ще три льє залишилися позаду, 
й Давид стомився. Він подрімав на 
узбіччі дороги, на ложі з соснових гі-
лок, а потім піднявся і знову попря-
мував незнайомим шляхом. 

Так п’ять днів йшов він великою 
дорогою, спав на м’яких ліжках, при-
готованих Природою, або на копи-
цях сіна, їв чорний хліб привітних 
орачів, пив зі струмка або зі щедрої 
пастушачої чашки. 

Нарешті перейшов через вели-
кий міст і ступив у веселе місто, яке 
увінчало тернами й лаврами більше 
поетів, ніж весь інший світ. 

Дихання почастішало, коли Па-
риж заспівав йому вітальну пісню 
— пісню голосів, що перегукуються, 
човгання ніг, стукоту коліс. 

Високо під дахом старого будин-
ку на вулиці Конті оселився Давид 
і, примостившись на табуретці, по-
чав писати вірші. Колись на цій вули-
ці жили важливі й знатні городяни, 
а тепер вона давала притулок тим, 
хто плентається слідами розорення 
й занепаду. Будинки тут були вели-
кі, ще зберігали дух минулої величі, 
хоча в багатьох з них не залишило-
ся нічого, крім павуків і пилу. Ноча-
ми на вулиці чувся стукіт шпаг і кри-
ки гуляк, що кочували з таверни в 
таверну. Там, де колись був чинний 
порядок, запанував п’яний і грубий 
розгул. Але саме тут Давид знайшов 
собі дах, доступний його скромному 
гаманцю. Світло сонця і світло свіч-
ки заставали його за пером і папе-
ром. 

Якось пополудні він повертав-
ся з фуражирської вилазки у світ з 
хлібом, сиром і пляшкою дешевого 
вина. Піднімаючись похмурими схо-
дами, він зіткнувся — точніше ска-
зати, наштовхнувся на неї, оскіль-
ки вона нерухомо стояла на сходин-
ці, — з молодою жінкою такої краси, 
яку не малювала навіть палка уява 
поета. Під її довгим темним розкри-
тим плащем виднілася розкішна сук-
ня. В очах відбивалися щонайменші 
відтінки думки. Очі здавалися то кру-
глими і наївними, як у дитини, то до-
вгими й заманливими, як у циганки. 
Пінявши однією рукою поділ сукні, 
вона трохи відкрила маленький чере-
вичок на високому каблучку зі стріч-
ками, що розв’язалися. Яка вона 
була божественна! Їй не личило гнути 
спину, вона була народжена, щоб ми-
лувати собою зір і повелівати! 

Можливо, вона помітила набли-
ження Давида і чекала його допо-
моги. О! Вона просить мосьє виба-
чити її, бо зайняла собою всі сходи! 
Але цей черевичок... такий осоруж-
ний! Ну що з ним поробиш! Увесь час 
розв’язується. О, якби мосьє був та-
кий люб’язний! 

Пальці поета тремтіли, коли 
зав’язував неслухняні стрічки. Він 
відчув небезпеку й хотів бігти, але 
очі в неї стали довгі й заманливі, як 
у циганки, й утримали його. Давид 
притулився до перил, стискаючи в 
руках пляшку кислого вина. 

— Ви були такі добрі, — усміха-
ючись, сказала вона. — Мосьє, ма-
буть, мешкає в цьому будинку? 

— Так, добродійко. Так... У цьому 
будинку, добродійко. 

— Мабуть, на третьому поверсі? 
— Ні, добродійко, вище. 
Жінка трохи роздратовано пово-

рушила пальцями. 
— Пробачте. Це було нескромне 

запитання. Сподіваюся, мосьє виба-

чить мене? Абсолютно непристойно 
було запитувати, де ви мешкаєте. 

— Що ви, добродійко... Я меш-
каю... 

— Ні, ні, не говоріть. Тепер я бачу, 
що припустилася помилки. Але що я 
можу вдіяти: мене притягує до себе 
цей будинок і все, з ним пов’язане. 
Колись він був моїм будинком. Я час-
то приходжу сюди, щоб помріяти про 
ті щасливі дні. Нехай це буде мені ви-
правданням. 

— Вам немає потреби виправ-
довуватися... Дозвольте мені сказа-
ти вам, — затинаючись, мовив поет. 
— Я мешкаю нагорі, в маленькій кім-
наті, де закінчуються сходи. 

— У передній кімнаті? 
— Ні, в задній, добродійко. 
Почулося щось схоже на зітхан-

ня з полегшенням. 
— Не затримуватиму вас біль-

ше, мосьє, — сказала вона, і очі в 
неї були круглі і наївні. — Наглядай-
те за моїм будинком. На жаль, він 
мій тільки у спогадах. Прощайте, дя-
кую вам за 
люб’язність. 

В о н а 
пішла, за-
лишивши по 
собі згадку 
про її усміш-
ку й тонкий 
запах парфу-
мів. 

Д а в и д 
п і д н я в с я 
сходами, як уві сні. Сон минув, але 
усмішка й запах парфумів переслі-
дували його й не давали спокою. Об-
раз незнайомки надихнув Давида 
на елегії про чарівливі очі, пісні про 
кохання з першого погляду, оди про 
чудовий завиток волосся і сонети 
про черевичок на маленькій ніжці. 

Видно, він був істинним поетом, 
тому що Івона виявилася забутою. 
Ніжна краса полонила його сво-
єю свіжістю й витонченістю. Тонкий 
аромат, що віяв від неї, пробуджував 
у поетові ще незвідані почуття. 

…Одного разу увечері троє лю-
дей зібралися за столом у кімнаті на 
третьому поверсі того самого будин-
ку. Три стільці, стіл і свічка на нім — 
це все, чим була наповнена кімната. 
Один із трьох — величезний чоловік, 
одягнений у чорне. Вигляд у нього 
був зарозумілий. Кінчики задертих 
вусів майже торкалися очей, що ди-
вилися зі зневажливою усмішкою. 
Навпроти чоловіка сиділа пані, мо-
лода й чарівна; її очі, які могли бути 
то круглими і наївними, як у дитини, 
то довгими й заманливими, як у ци-
ганки, горіли тепер честолюбством, 
як у будь-якого змовника. Третя осо-
ба — людина справи, сміливий і не-
терплячий вояка, що дихав вогнем 
і сталлю. Пані й велетень у чорному 
називали його капітаном Деролем. 

Капітан ударив кулаком по столу 
і сказав, стримуючи лють: 

— Сьогодні вночі! Коли він по-
їде до опівнічної меси. Мені набрид-
ли безглузді змови. Досить з мене 
умовних знаків, шифрів, таємних зі-
брань та іншої нісенітниці. Будьмо 
чесними змовниками. Якщо Фран-
ція має бути позбавлена від нього, 
вб’ємо його відкрито, не заганяю-
чи в пастки. Сьогодні вночі, ось моє 
слово. І я підкріплю його справою. Я 
вб’ю його власноруч. Сьогодні вночі, 
коли він поїде до меси. 

Пані ніжно подивилася на капі-
тана. Жінка, навіть ставши змовни-
цею, схиляється перед безрозсудли-
вою відвагою. Чоловік у чорному під-
крутив кінчики вусів і сказав гучним 

голосом, пом’якшеним світським ви-
хованням: 

— Любий капітане, цього разу я 
згоден з вами. Чекати більше нема 
чого. Серед палацової варти досить 
відданих нам людей, можна діяти 
сміливо. 

— Сьогодні вночі, — повторив 
капітан Дероль, знову вдаривши ку-
лаком по столу. — Ви чули, маркізе, 
що я сказав? Я вб’ю його власноруч. 

— У такому разі, — тихо сказав 
маркіз, — залишається вирішити 
одне питання. Потрібно сповістити 
наших прибічників у палаці й пові-
домити їм умовний знак. Найвірні-
ші нам люди повинні супроводжу-
вати королівську карету. Але хто 
зараз зуміє дістатися до південних 
воріт? Їх охороняє Рібу; варто пере-
дати йому наш лист, і успіх забезпе-
чений. 

— Я передам листа, — сказала 
пані. 

— Ви, графине? — запитав мар-
кіз, піднімаючи брови. — Ваша від-

даність велика, ми це знаємо, але... 
— Послухайте! — вигукнула 

пані, встаючи і спираючись рукою 
об стіл. — У мансарді цього будин-
ку живе юнак із села, наївний, лагід-
ний, як вівці, яких він пас. Кілька ра-
зів я зустрічала його на сходах. По-
боюючись, чи не живе він поряд з 
кімнатою, в якій ми зазвичай зустрі-
чаємося, я заговорила з ним. Варто 
мені захотіти, й він у моїх руках. Він 
пише вірші в себе в мансарді і, зда-
ється, мріє про мене. Він виконає 
будь-яке моє бажання. Лист у палац 
доставить він. 

Маркіз встав зі стільця і вкло-
нився. 

— Ви не дали мені закінчити 
фразу, графине, — промовив він. — 
Я хотів сказати: ваша відданість ве-
лика, але їй не зрівнятися з вашим 
розумом і чарівністю. 

Тоді, як змовники вели цю бесі-
ду, Давид обробляв вірші, присвя-
чені його amourette d’escalier (1). Він 
почув боязкий стукіт у двері, й сер-
це його сильно забилося. Відчинив-
ши двері, побачив перед собою не-
знайомку. 

Вона важко дихала, ніби рятува-
лася від переслідування, а очі в неї 
були круглі та наївні, як у дитини. 

— Мосьє, — прошепотіла вона, 
— мене спіткало нещастя. Ви здали-
ся мені добрим і чуйним, і мені нема 
до кого більше звернутися по допо-
могу. Ах, як я бігла, на вулицях бага-
то гульвіс, вони чіпляються, не дають 
пройти! Мосьє, моя мати помирає. 
Мій дядько — капітан королівської 
варти. Потрібно, щоб хто-небудь не-
гайно сповістив його. Чи можу я спо-
діватися... 

— Мадемуазеле! — перебив 
Давид, очі його горіли бажанням їй 
прислужитися. — Ваші надії будуть 
моїми крилами. Скажіть, як мені 
знайти його. 

Пані вклала йому в руку запеча-
таного листа. 

— Ідіть до південних воріт, — 
запам’ятайте, до південних, — і ска-
жіть варті: «Сокіл вилетів із гнізда». 

Вас пропустять, і ви підійдете до пів-
денного входу в палац. Повторіть ті 
самі слова і віддайте листа тій лю-
дині, яка відповість: «Нехай ударить, 
коли захоче». Це — пароль, мосьє, 
довірений мені моїм дядьком. У кра-
їні неспокійно, змовники зазіхають 
на життя короля, тому з настанням 
ночі без пароля нікого не підпуска-
ють і близько до палацу. Якщо може-
те, мосьє, доставте йому цього лис-
та, щоб моя мати змогла побачити 
брата, перш ніж навіки заплющать-
ся її очі. 

— Я віднесу листа! — гаряче ска-
зав Давид. — Але чи можу я допусти-
ти, щоб ви одна поверталися додому 
такої пізньої години? Я... 

— Ні, ні, поспішайте! Важлива 
кожна секунда. Коли-небудь, — про-
довжила вона, і очі в неї стали довгі 
й заманливі, як у циганки, — я по-
стараюся віддячити вам за вашу до-
броту. 

Поет сховав листа на грудях і, 
перестрибуючи через сходинки, по-

біг униз. Коли 
він зник, пані 
повернулася 
до кімнати на 
третьому по-
версі. 

М а р к і з 
з а п и т а л ь н о 
підняв брови. 

— Побіг, 
— відповіла 
вона, — він 

такий нетямущий і прудконогий, як 
його вівці. 

Стіл знову здригнувся від удару 
кулака капітана Дероля. 

— Сто тисяч дияволів! — крик-
нув він. — Я забув свої пістолети! Я 
не можу покластися на чужі! 

— Візьміть оцей, — сказав мар-
кіз, витягуючи з-під плаща величез-
ний блискучий пістолет, прикраше-
ний срібним карбуванням. — Точ-
ніше бути не може. Але будьте обе-
режні: на ньому мій герб, а я під 
підозрою. Ну, пора. За цю ніч мені 
потрібно далеко від’їхати від Пари-
жа. На світанку я повинен з’явитися 
в себе в замку. Мила графине, ми го-
тові йти за вами. 

Маркіз задув свічку. Пані, заку-
тана в плащ, і обидва чоловіки обе-
режно зійшли вниз і змішалися з пе-
рехожими на вузьких тротуарах ву-
лиці Конті. 

Давид поспішав. Біля південних 
воріт королівського парку до його 
грудей приставили гостру алебарду, 
але він усунув її словами: «Сокіл ви-
летів із гнізда». 

— Проходь, друже, — сказав 
вартовий, — але швидше. 

Біля південного входу в палац 
Давида мало не схопили, але його 
mot de passe (2) знову магічно впли-
нув на вартових. Один з них вийшов 
уперед і почав: «Нехай ударить». Але 
тут щось сталося, і варта змішалася. 
Якась людина з пронизливим погля-
дом і військовою виправкою неспо-
дівано протиснулася вперед і вихо-
пила з рук Давида листа. «Йдемо зі 
мною», — сказав він і провів пое-
та до великої зали. Тут чоловік роз-
крив конверт і прочитав листа. «Ка-
пітан Тетро! — покликав він офіце-
ра, одягненого в форму мушкетерів. 
— Заарештуйте й киньте до в’язниці 
варту південного входу й південних 
воріт. Замініть її надійними людь-
ми». Давиду знову сказав: «Йдемо зі 
мною». 

Чоловік провів Давида через 
коридор і приймальню до велико-
го кабінету, де у великому шкіряно-

му кріслі, одягнена в усе чорне, в 
тяжкій задумі сиділа похмура люди-
на. Звертаючись до цієї людини, він 
сказав: 

— Ваша величносте, я говорив 
вам, що палац кишить зрадниками 
і шпигунами, як погріб щурами. Ви, 
ваша величносте, вважали, що це 
плід моєї фантазії. Але ось людина, 
що пробралася з їх допомогою в па-
лац. Він з’явився з листом, який мені 
вдалося перехопити. Я привів його 
сюди, аби ви, ваша величносте, пе-
реконалися самі, що моє завзяття 
зовсім не надмірне. 

— Я сам допитаю його, — відгук-
нувся король, ворухнувшись у своє-
му кріслі. Він насилу підняв обважні-
лі повіки й каламутним поглядом по-
дивився на Давида. 

Поет схилив коліно. 
— Звідки ти з’явився? — запи-

тав король. 
— Із села Вернуа, департамент 

Орі-ед-Луара. 
— Що ти робиш у Парижі? 
— Я... хочу стати поетом, ваша 

величносте. 
— Що ти робив у Вернуа? 
— Пас батьківських овець. 
Король знову поворухнувся, й 

очі його посвітлішали. 
— О! Серед полів? 
— Так, ваша величносте. 
— Ти жив серед полів. Ти йшов 

на зорі з будинку, вдихаючи враніш-
ню прохолоду, й лягав під кущем на 
траву. Отара розповзлася по схилу 
пагорба, ти пив джерельну воду, схо-
вавшись у тінь, їв смачний чорний 
хліб і слухав, як у гаю свистять чорні 
дрозди. Чи не так, пастуше? 

— Так, ваша величносте, — зі-
тхаючи, сказав Давид, — і як бджо-
ли дзижчать, перелітаючи з квітки 
на квітку, а на пагорбі співають зби-
рачі винограду. 

— Так, так, — нетерпляче пере-
бив король, — співають, зрозуміло, 
і збирачі винограду, але чорні дроз-
ди! Ти чув, як вони свистять? Часто 
вони співали в гаю? 

— Ніде, ваша величносте, вони 
не співають так добре, як у нас у 
Вернуа. Я намагався передати їхній 
спів у віршах, які написав. 

— Ти пам’ятаєш ці вірші? — по-
жвавішав король. — Давно я не чув 
чорних дроздів. Передати віршами 
їхню пісню — це краще, ніж володі-
ти королівством! Увечері ти заганяв 
овець до кошари й у мирі та спокої їв 
свій хліб. Ти пам’ятаєш ці вірші, пас-
туше? 

— Ось вони, ваше величносте, 
— з шанобливим завзяттям сказав 
Давид: 
«Глянь, пастуше, там твої вівці 
Жваво скачуть по лугах; 
Чуєш, ялини хилить вітер, 
Пан притиснув сопілку до губ. 
Чуєш, ми свистимо на гілках, 
Бачиш, до стада ми летимо. 
Дай нам вовни, наші гнізда 
Обігріти...».

— Ваша величносте, — перебив 
різкий голос, — дозвольте мені по-
ставити цьому віршомазові декіль-
ка питань. Час не чекає. Прошу ви-
бачення, ваша величносте, якщо я 
занадто настирливий у моїй турботі 
про вашу безпеку. 

— Відданість герцога д’Омаль 
занадто добре випробувана, щоб 
бути настирливою. — Король зану-
рився в крісло, й очі його знову по-
мутнішали. 

— Передовсім, — сказав гер-
цог, — я прочитаю вам листа, який 
я в нього відібрав. «Сьогодні річниця 
смерті спадкоємця престолу. Якщо 
він поїде за своєю звичкою до опів-
нічної меси молитися за упокій душі 
свого сина, сокіл ударить на розі 
вулиці Еспланад. Якщо такий його 
намір, поставте червоний ліхтар у 
верхній кімнаті, у південно-західно-
му розі палацу, щоб сокіл був напо-
готові». 

— Пастуше, — суворо сказав 
герцог, — ти чув, ЩО тут напи-
сано. Хто вручив тобі цього 
листа? 

О. Генрі

Дороги долі
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 5-відсотковий розчин щавлевої кис-

лоти прибере іржу з фаянсу або емальова-
них поверхонь. Потім поверхні й предмети 

промивають нашатирним спиртом, а затим — водою.

 Мідні вироби добре очищаються від бруду за допомо-
гою зрізу сирої картоплі, а цибулина допоможе повернути по-
золоченим рамам колишній блиск. Головне — потім відполі-
рувати їх вовняною ганчіркою.

 Не можна мити поверхню, покриту олійною фарбою, во-
дою з милом, від цього вона швидко тьмяніє. Краще користу-
ватися розчином нашатирного спирту у воді (1 ложка на літр). 
Дуже брудні місця потрібно спочатку промити розчином хлор-
ного вапна, а потім — чистою водою і ретельно витерти.

 Перед фарбуванням вікон скло рекомендують протер-
ти оцтом, тоді фарба не буде до нього приставати.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Досвід — це те, що 
здобуваєш, не здобувши 
того, що хотів.

 Кохання — світло в 
житті, а шлюб — рахунок за 
це світло.

 Другий шлюб свід-
чить про перемогу надії над 
життєвим досвідом.

 Основне — вміти 
формулювати свою думку 
незалежно від її наявності.

 Приручена тварина 
лиже руки, а приручена лю-
дина лиже п’яти.

Було колись...
Олександр Дюма при-

був з візитом до Тифлі-
са. Чекаючи знаменито-
го письменника, власник 
книжкової крамниці виста-
вив на полицях книги Дюма 
різних видань, різними мо-
вами.

Дюма в крамниці задо-
волено оглянув свої твори, 
а потім запитав:

— А де ж книги інших 
авторів?

— Усі продані, — відпо-
вів власник крамниці, на-
вряд чи порадувавши цим 
письменника. 

* * *
Якось у розмові видат-

ний художник Сальвадор 
Далі заявив, що його ні-
скільки не дивує будь-що у 
природі.

— Пане Далі, — запи-
тали в нього, — а якщо рап-
том серед ночі зійде сонце? 
Ви не подумаєте тієї миті, 
що збожеволіли?

— Ні, — відповів Далі. 
— Я просто подумаю, що 
збожеволіло сонце. 

Куточок 
гумору

— Якщо продавець з 10 
кілограмів масла продасть 
8, скільки залишиться? 

— Чотири кілограми. 
☺ ☺ ☺

Розмовляють двоє бід-
них євреїв.

— А що б ти робив, якби 
став таким багатим, як Рот-
шильд?

— Ти краще скажи, що 
робив би Ротшильд, якби 
був таким бідним, як я. 

☺ ☺ ☺
— Як називаються 

люди, котрі не їдять м’яса? 
— Пенсіонери.

☺ ☺ ☺
— Пане директоре, ко-

лега Петренко помер. Чи 
міг би я розраховувати на 
його місце?

— Звичайно. Лише до-
мовтеся з бюро похоронних 
послуг.

☺ ☺ ☺
— Офіціанте, ваш шні-

цель нагадує мені на смак 
підошву від старого чере-
вика...

— А ви багато їх з’їли?
☺ ☺ ☺

Курортник запитує сусі-
да по пляжу:

— Де тут туалет?
— Не знаю, я тут лише 

п’ятий день.

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Пташині рекорди України
Найшвидший птах — сапсан, яко-

го ще називають мандрівним соко-
лом. Нападаючи на якогось птаха, він 
мчить за здобиччю зі швидкістю по-
над 300 кілометрів на годину. Часто можна помітити лише 
тінь, що промайнула, і почути свист повітря, яке розтинає 
птах. Його не наздогнати навіть літаком АН-2. В Україні сап-
сан гніздиться зрідка на Поліссі, в лісостеповій зоні, в Кар-
патах і Криму.

Літають найвище. Орли піднімаються на 7500 метрів. 
Дещо нижче літають крякви — 6300 метрів і ластівки — 
4000 метрів.

Пролітають найбільше. Рекорд з дальності перельотів 
належить лелеці й вальдшнепу. Інколи навесні вони долають 
відстань у 400 – 500 кілометрів на добу.

Найдовший язик має зелений дятел — 14 сантиметрів, 
що перевищує довжину дзьоба в чотири рази.

Найдовший дзьоб має лелека — 19 сантиметрів. Дещо 
коротший у чаплі — 13 см, у бекаса — 7 см.коротший у чапл

и
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— Пане герцог, — просто ска-
зав Давид. — Я вам відповім. Мені 

дала його пані. Вона пояснила, що її мати 
хвора і потрібно викликати її дядька до ліж-
ка вмираючої. Мені не зрозумілий сенс 
цього листа, але я готовий присягнутися, 
що пані прекрасна й добра. 

— Опиши цю жінку, — наказав герцог, 
— і розкажи, як вона тебе обдурила. 

— Описати її! — сказав Давид, і ніжна 
усмішка осяяла його обличчя. — Де знайти 
ті слова, які могли б вчинити це диво! Вона... 
вона виткана зі світла сонця й мороку ночі. 
Вона струнка, як вільха, і гнучка, немов вер-
ба. Подивишся їй в очі, і вони миттєво змі-
нюються: широко розплющені, вони раптом 
примружаться й дивляться, як сонце крізь 
хмари, що набігли. Вона з’являється — все 
сяє навкруги, вона зникає — й нічого не-
має, тільки аромат глоду. Я побачив її на ву-
лиці Конті, будинок двадцять дев’ять. 

— Це будинок, за яким ми стежили, — 
сказав герцог, звертаючись до короля. — 
Завдяки красномовству цього простака 
перед нами з’явився портрет мерзотної 
графині Кебедо. 

— Ваша величносте і ваша світлосте, — 
схвильовано почав Давид. — Сподіваюся, 
мої жалюгідні слова ні на кого не накличуть 
несправедливого гніву. Я дивився в очі цій 
пані. Ручаюся своїм життям, вона — янгол, 
що б не було в цьому листі. 

Герцог пильно подивився на нього. 
— Я вчиню тобі випробування, — сказав 

він, карбуючи кожне слово. — Перевдягну-
тий королем, ти в його кареті поїдеш опівно-
чі до меси. Згоден на це випробування? 

Давид усміхнувся. 
— Я дивився їй в очі, — повторив він. 

— Мені інших доказів не потрібно. А ви ді-

йте на власний розсуд. 
О пів на дванадцяту герцог д’Омаль 

власноруч поставив червоний ліхтар на ві-
кно в південно-західному розі палацу. За 
десять хвилин до призначеної години Да-
вид, спираючись на руку герцога, з ніг до 
голови вбраний у королівський одяг, при-
кривши обличчя капюшоном, пройшов з 
королівських покоїв до карети. Герцог до-
поміг йому увійти й зачинив дверцята. Ка-
рета швидко покотилася до собору. 

У будинку на розі вулиці Еспланад за-
сів капітан Тетро з двадцятьма вояками, 
готовий кинутися на змовників, як тільки 
вони з’являться. Але, мабуть, якісь мір-
кування змусили змовників змінити свій 
план. Коли королівська карета досягла 
вулиці Крістоф, не доїжджаючи одного 
кварталу до вулиці Еспланад, із-за рогу 
вискочив капітан Дероль зі своєю куп-
кою царевбивць і напав на екіпаж. Вар-
та, що охороняла карету, отямившись від 
несподіванки, вчинила лютий опір. Капі-
тан Тетро, зачувши шум сутички, поспішив 
зі своїм загоном на допомогу. Але в цей 
час відчайдушний Дероль відчинив двер-
цята королівської карети, приставив піс-
толет до грудей людини, закутаної в тем-
ний плащ, і вистрілив. 

З прибуттям підкріплень вулиця напо-
внилася криками і брязкотінням сталі, коні 
злякалися й помчали. На подушках каре-
ти лежало мертве тіло нещасного поета і 
уявного короля, вбитого кулею з пістолета 
монсеньйора маркіза де Бопертюї. 

1) Випадкове, миттєве кохання (франц).
2) Пароль (франц).

Закінчення — в наступному номері. 

О. Генрі

Дороги долі

 Рекордно низь-
ка температура на 

планеті була зафік-
сована в Антарктиді: 

88,3 градуса. 
 Найвищі температури фіксують в 

Африці, в районі Ель-Азізія в Лівії: + 58 
у тіні. 

 При підйомі вгору температура 

знижується при кожному кілометрі ви-
соти на 6,5 градуса.

 Рекорд з опадів належить селу Чер-
рапунджі, що на схилах Ассамських гір в 
Індії. Якось тут було зафіксовано 22987 
міліметрів опадів, тобто майже 23 ме-
три. В один із днів випало 2,3 метра опа-
дів, що дорівнює 4-річним нормам у се-
редній смузі Європи. 

Свята 
в палаці культури

Чернігівський міський палац 
культури потурбувався про створен-
ня феєричного новорічного настрою. 

15 грудня о 19.00 запрошуємо 
на прем’єру екстравагантного коме-
дійного мюзиклу для дорослих «Ка-
баре LOVE». 

Актори: Євген Сидоренко, Мико-
ла Бичук; вокалісти: Алла Гаркуша, 
Наталія Дорошенко, Євген Мацак, 
Анжеліка Гальчук, Іван Супрун. Дій-
ство відбуватиметься в супроводі 
муніципального духового оркестру 
«Чернігів BAND» і балету міського па-
лацу культури.

Поспішайте замовити квитки! 
Вартість — 60 – 70 грн.

Тел. каси палацу: 970-826.

Уперше в Україні — 
аргентинські музиканти 
з прем’єрою програми 

«JazzUA»
Уперше виступить в Україні українсько-ар-

гентинський гурт з новою програмою арген-
тинської музики, танго й оригінальних джазо-
вих аранжувань українських мелодій під на-
звою «JazzUA». Склад гурту: Ілля Бондаренко 
— скрипка (Україна), Наталя Лебєдєва — ро-
яль, аранжування (Україна), Флавіо Ромеро — 
контрабас (Аргентина), Оскар Жюнта — бара-
бани (Аргентина). Спеціальний гість — Олена 
Жукова, рояль (Україна).

Прем’єра програми відбулася в жовтні 
2017 року в Буенос-Айресі й уперше буде ви-
конана в містах України у грудні 2017 року. 

Чернігів, міський палац культури. 
16 грудня, 19.00.

Почесні звання 
Президент України Петро Порошенко підписав Указ про 

відзначення працівників культури за значний особистий вне-
сок у розвиток національної культури і мистецтва. Зокрема, 
звання «Заслужений працівник культури України» удостоєні 
директор Чернігівського обласного історичного музею імені 
В.Тарновського Сергій Лаєвський та завідувачка відділу облас-
ної бібліотеки імені В. Короленка Ірина Каганова.

Неправильно Правильно

Носить таке прізвище Має таке прізвище

Відкрий очі Розплющ очі

Не мішай мені Не заважай мені

Подай вилку Подай виделку

Розріж грушу пополам Розріж грушу навпіл

Моя любимиця Моя улюблениця 


