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Передплата 
на нашу газету  

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» —

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!

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити. 

Сепаратизм «на винос»
Ось повідомлення Інтернет-газети 

«Українська правда» за 10 квітня. 

Сотні закарпатців возили 
автобусами в Угорщину голосу-
вати за владу.

Угорський канал Hir TV оприлюднив 
розслідування, згідно з яким декілька со-
тень угорців Закарпаття в день виборів 
возили в Угорщину автобусами голосува-
ти за провладного кандидата.

Як зазначається в розслідуванні, рух 
у пункті контролю «Тисабеч» за декіль-
ка днів до виборів був посередній, в той 
час як у неділю потік людей через кордон 
зріс. Саме через цей пункт прибували 
до Угорщини виборці з України. Усі вони 
мали підтримати на виборах кандидата 
партії «Фідес» Тілкі Аттілу.

Журналістам вдалося поспілкувати-
ся з чоловіком, який займався організа-
цією перевезення закарпатців у день ви-
борів. За його словами, він ще о 5 ранку 
в неділю вирушив в «український рейд». 
Допомагали йому мешканці прикордон-
них угорських сіл.

У каналу є запис розмови з чолові-
ком, який стверджує, що таким чином 
йому вдалося привезти майже тисячу ви-
борців «Фідес».

Від моменту спрощеної локалізації 
в Угорщині лише в Тисабечі кількість ви-
борців, які мають право голосу, зросла 
на 146%.

Як повідомлялося, правляча угор-
ська партія «Фідес» отримала переконли-
ву перемогу на парламентських виборах 
в Угорщині й матиме контроль над 2/3 
голосів у парламенті. Тілкі Аттіла набрав 
понад 60% голосів.

* * *
Як може таке відбуватися? Зайве го-

ворити, що на виборах у цивілізованих, 
демократичних державах голосують не за 
національністю, а за громадянством, тоб-
то винятково громадяни певної держави. 
Прояви сепаратизму на Заході України 
набувають усе тривожніших форм: сепа-
ратизму угорського й чеського в Закар-
патській області, румунського — в Черні-
вецькій. Тепер ми докотилися до того, що 
громадяни України вже обирають на ви-
борах владу сусідньої держави. 

Як таке могла допустити влада Угор-
щини? Адже це демократична країна в 
центрі Європи, член Євросоюзу й НАТО. 

Звичайно, там добре відомо, що голосу-
вати мають право лише її громадяни. Але 
відповідь проста: цих голосувальників 
угорська влада і вважає своїми громадя-
нами. Не перший рік Угорщина видає за-
карпатцям паспорти своєї держави, тоб-
то зачисляє їх у свої громадяни. 

З Угорщиною зрозуміло. Не зрозу-
міло з Україною, де Конституцією вста-
новлено винятково єдине громадян-
ство. Якщо ти хочеш з нього вийти, отри-
мати громадянство іншої країни — на 
здоров’я, емігруй собі. Але не можна си-
діти на двох стільцях, чи то пак — на двох 
паспортах.

Але що тут говорити, коли вже не 
перший рік на будівлях органів місцевої 
влади України на Закарпатті вивішують і 
державні прапори Угорщини, добре хоч, 
поки що поряд з українськими. 

Тепер ось Угорщина, як і Румунія, 
раптом пред’явила претензії за начебто 
мовну дискримінацію нашим новим За-
коном про освіту відповідних національ-
них меншин в Україні. Це окрема тема, 
а якщо коротко — не просто необґрун-
товані, а нахабні  претензії, якщо поди-
витися на відповідну ситуацію з україн-
ськими громадами в цих країнах. І якщо  
побачити те, що ми бачимо в нас. Досить 
сказати, що недавно депутат Верховної 
Ради оприлюднив таке: в Чернівецькій 
області в бібліотеці одної із сільських 
шкіл він не виявив жодної книжки дер-
жавною українською мовою, всі — ру-
мунською.

Висновки тут очевидні, й давно на-
прошуються такі самі очевидні речі. Пер-
ше: негайно розібратися з видачею гро-
мадянам України паспортів інших дер-
жав, вилучити ці паспорти. А якщо «дво-
паспортні» так за них чіпляються, то 
позбавити таких громадянства України й 
видворити за її межі. Припинити ексцеси 
з вивішуванням іноземних прапорів на 
наших державних установах. 

Щодо конкретного факту голосуван-
ня українських громадян 8 квітня на пар-
ламентських виборах в Угорщині, то тут 
також потрібна конкретна й рішуча ре-
акція щодо цих голосувальників. Зайня-
тися цим питанням є кому: Генпрокурату-
ра, СБУ, МВС, Міністерство закордонних 
справ. 

Тільки так. Бо те, що відбувається, 
називається СЕПАРАТИЗМ. А що це таке, 
ми вже побачили на прикладах Криму й 
Донбасу. Уперше за роки незалежності 
Україна втратила території — Крим і час-
тину Донбасу, вперше за цей час на на-
шій землі війна, породжена сепаратиз-
мом, підігрітим ззовні. 

Поступово з’ясується, як ми втрача-
ли Крим, частину Донбасу, як починалася 
війна на Сході. Поки що бачимо лише ла-
вину протилежних суджень, обману, пе-
ресмикування фактів. Гидко дивитися, як 
посадовці держави досить високого ран-
гу, нинішні й колишні, показують паль-
цем один на одного, звинувачуючи один 
одного в цих згаданих трагедіях. Щоб не 
було такого, коли щось подібне трапить-
ся на Заході України, треба вже зараз ре-
агувати на сепаратизм. Негайно. А то не-
вдовзі наші громадяни голосуватимуть і 
обиратимуть владу в Сирії, Північній Ко-
реї та по інших континентах. 

…Перепрошую за русизм у заголо-
вку, але дуже вже колоритний колишній 
радянський термін «на винос». Це з лек-
сикону тодішніх їдалень, буфетів, заку-
сочних, «чайних», де продавали, звісно, 
не один лише чай. Так от в одних цих за-
кладах дозволялося споживати спиртне 
лише «закусочно», цебто на місці, а в ін-
ших можна було його купити й «на винос». 
Але держава — не пляшка горілки, і не 
треба торгувати нею «на винос». 

Петро АНТОНЕНКО 

Тільки факти
Підвищення мінімальної зарплати 

відкладено
Уряд відкладає підвищення мінімальної заробітної пла-

ти до 4 200 гривень, бо в державному бюджеті не вистачає 
грошей. За I квартал до нього надійшло 193,6 млрд грн, і де-
фіцит бюджету склав 6,1 млрд грн.

Мінімальна зарплата мала б підвищитися з другого 
кварталу 2018 року, так записано в Законі України «Прo 
Дeржaвний бюджeт нa 2018 рiк». Як відомо, від початку ми-
нулого року мінімалку було підвищено вдвічі, до 3200 грн. А 
від 1 січня 2018 року вона становить 3723 грн.

У країні — майже півтора 
мільйона переселенців-біженців

Міністерство соціальної політики повідомило, що станом 
на 16 квітня в Україні взято на облік 1 495 505 переселен-
ців (1 221 089 сімей) з Донбасу і Криму. Станом на 11 грудня 
2017 року було 1 487 455 переселенців.

Керівник «Укрзалізниці» заробляє 
по півмільйона на місяць

Євген Кравцов у березні отримав 368 тисяч 515 гривень 
зарплати. А в лютому його зарплата становила 533 тисячі 
794 гривні. Про це йдеться в його декларації. 

Від 25 травня 2016 року до 9 серпня 2017 року Крав-
цов працював першим заступником міністра інфраструктури 
України, потім був призначений в. о. керівника «Укрзалізниці». 

Мільйонерів побільшало удвічі
Згідно з деклараціями, 1061 особа в Україні має дохід по-

над мільйон. Порівняно з минулим роком кількість мільйонерів 
зросла вдвічі. Найбільше мільйонерів мешкає в Києві — 409.

Більшість декларантів заявили про дохід у вигляді зар-
плати — 4,1 млрд грн. Доходи у вигляді спадщини або пода-
рованого майна — 2,1 млрд грн, продаж майна — 1,1 млрд 
грн, інші доходи — 2,1 млрд грн.

У Чернівцях — 
тролейбуси на акумуляторах

Тут почали тестувати нові тролейбуси «Дніпро Т203» на 
автономному ходу, які курсують у мікрорайони, де поки від-
сутні тролейбусні електролінії.

У місто прибули перші два з чотирьох тролейбусів. Маши-
на має хід на базі акумуляторних батарей із запасом не мен-
ше 15 км. Вартість одного тролейбуса — 7,5 млн гривень.

Ми ще в Україні чи вже «десь іще»? Чому наші громадяни голосують 
на виборах у сусідній країні, обираючи там чужу владу?
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Бліц-інформ

Спортивна панорама

Літературнно-мистецька паноррама

Чернігів – Гомель: 
«Дніпровський пором» 
задля розвитку туризму, 
культурної співпраці
Представники музеїв і зацікавлені фахівці Го-

мельської та Чернігівської областей зустрілися 12 – 
13 квітня в Чернігові на установчому круглому столі 
проекту «Від партнерства місцевих музеїв до широ-
кого транскордонного культурного співробітництва» 
(«Дніпровський пором»).

Ініціатори заходу — білоруська громадська орга-
нізація «Білоруський зелений хрест», Чернігівський 
національний університет «Чернігівський колегіум» 
імені Т. Шевченка, історико-археологічний музейний 
комплекс «Древній Любеч».

Учасники круглого столу створили координацій-
ну музейну групу для подальшої взаємодії, обговори-
ли структуру міжмузейного сайту, варіанти транскор-
донних інтермузейних екскурсійних маршрутів. Такі 
маршрути привернуть увагу не тільки українців і бі-
лорусів, а й туристів з інших країн. 

Проект має на меті використовувати культур-
но-історичну спадщину сусідніх народів, розвивати 
співпрацю в галузі культури. Він фінансується спіль-
но з Європейським Союзом у рамках Програми тери-
торіального співробітництва країн Східного партнер-
ства (EaPTC) Білорусь – Україна.

На виставці — 
знахідки археологів
В обласному історичному музеї показують архео-

логічні знахідки польового сезону 2017 року. На вітри-
нах — речі з Чернігова, Седнева, Батурина, Новгоро-
да-Сіверського, Виповзова, Малого Листвена та Ме-
зинського національного парку. Загалом 160 експо-
натів, що відібрали з величезної кількості знайденого.

На результати роботи українських археологів 
приїхали подивитися  польські колеги.

Виставка працює до кінця вересня. Проте деякі 
речі експонуватимуть лише місяць. Тож варто поспі-
шити подивитися.

Перший творчий конкурс
Мрії про подоро-

жі в космос стали те-
мою першого облас-
ного конкурсу «Кос-
мічні мандри в май-
бутнє» — для дітей 
та молоді з вадами 
здоров’я. Команди з 
Чернігова, Ніжина, 
Козельця й Остра ви-
ступили на сцені Чер-
нігівського міського 
палацу культури. 

О р г а н і з а т о р а -
ми конкурсу стали 
обласне об’єднання 

Спілки самаритян України, «Голос батьків», місь-
кий молодіжний центр «Жменя», «Рада партнерсько-
го розвитку», Остерський будинок творчості дітей та 
юнацтва. У програмі були створення малюнка, по-
робки, сценки, танці, а спільною ідеєю є соціальний 
захист дітей з інвалідністю.

Команди, які поєднали як звичайних дітей, так і 
дітей з вадами здоров’я, змагалися на сцені в кон-
курсах на космічну тематику. Тут, у палаці культури, 
проходила виставка робіт дітей. 

Глядацька зала була переповнена. Завітали й 
гості з Білорусі. Цьогоріч вони лише спостерігали, а 
наступного року, можливо,  виступлять на чернігів-
ській сцені. 

За чисте довкілля
У Чернігові триває місячник благоустрою та озе-

ленення. Комунальники наводять лад біля будинків, 
у парках і скверах. Зеленбудівці озеленюють місто, 
прополюють клумби. 

Долучитися до весняного прибирання і зробити 
населені пункти області чистішими запрошують усіх. 
21 квітня мешканці міста й області візьмуть участь у 
Всеукраїнському дні довкілля.

Обласній дитячій лікарні 
вручили обладнання 
для лікування зору
Два прилади — «Струмок» і «Веселка» — придба-

но на кошти, зібрані в рамках благодійної акції «Від 
серця до серця». Кошти збирають у навчальних за-
кладах, влаштовують благодійні концерти, а також 
виставки. Акція в місті проходить 13 років поспіль. 
  Збір коштів стартував і цього року. 

Призери чемпіонату світу 
серед військових 

Чернігівські біатлоністи успішно виступили на 54-му чемпіона-
ті світу серед військових, який завершився в Хохфільцені (Австрія). 
Вони склали основу збірної України, за яку також виступали й інші 
відомі українські спортсмени. 

У спринтерських гонках у командному заліку як серед жінок, 
так і серед чоловіків українці здобули бронзові нагороди. Перемо-
гли господарі, австрійці. В особистому заліку Юлія Джима виборола 
срібло, Ірина Варвинець показала 6-ий результат, Руслан Ткаленко 
— 8-ий, Артем Прима — 19-ий, Валерія Дмитренко — 22-ий і Артем 
Тищенко — 44-ий.

У гонці патрулів українські квартети також фінішували третіми. 
Бронзові нагороди отримали чернігівці Сергій Семенов, Артем При-
ма, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Ірина Варвинець і Валерія Дми-
тренко. А чемпіонами й тут стали спортсмени Австрії.

Клубне кафе «Десни» 
12 квітня в Черні-

гові на території ста-
діону ім. Ю. Гагаріна 
відкрилося кафе фут-
больного клубу «Дес-
на». Затишні зали при-
крашені символікою 
клубу. На стінах — 
футболки світових зі-
рок, м’ячі з автогра-

фами, фотографії про більш ніж піввікову історію клубу. 
Привітали й побажали успіхів гравцям і тренерам команди місь-

кий голова Владислав Атрошенко, начальник управління у справах 
сім’ї, молоді і спорту міської ради Андрій Дериземля, президент клу-
бу Володимир Левін. 

Тепер уболівальники можуть у затишній обстановці зустрічати-
ся з футболістами клубу. Керівництво клубу планує теплої пори року 
проводити такі зустрічі на свiжому повітрі.

Легкоатлетичний крос 
Близько сотні спортсменів 12 квітня пробігли легкоатлетичний 

крос у міському парку культури та відпочинку Чернігова. Долали 
дистанції в 1 – 3 – 5 км, відповідно до вікової категорії та досвіду. 
Наступний крос планують провести у травні.

18 – 20 квітня на базі Чер-
нігівського театру ім. Т. Шевчен-
ка відбудеться цей фестиваль.

Діятимуть три сценічні май-
данчики: велика сцена, мала 
сцена, камерна у фойє.

Мета фестивалю — патрі-
отичне виховання молоді, під-
тримка аматорського дитячо-
го та молодіжного театрального 
руху в регіоні та Україні, презен-
тація культурно-мистецького й 
туристичного потенціалу області. 

Фестиваль проводять се-
ред професійних театрів і ама-
торських студентських, дитячих 
та молодіжних театральних ко-
лективів. До участі допускають 
вистави, інтерактивні розва-
жальні, ігрові чи освітні програ-
ми, перформанси.

Відкрив фестиваль спільний 
проект обласного театру з твор-
чими дитячими колективами 
Чернігова — пригодницька ви-
става «У пошуках героя». Цього ж  

дня показали вистави обласно-
го театру ляльок ім. О.Довженка 
— о 16.00 на «Білій сцені» та Бо-
риспільського театру «Березіль» 
(Київська область) — на великій 
сцені о 18.00.

Другого дня: вдень — ви-
става Київського академічного 
театру ляльок, увечері — акаде-
мічного театру драми і комедії 
на лівому березі (Київ), комедія 
«Дванадцята ніч» Шекспіра.

У програмі третього дня — 
казкова вистава Харківського 
народного дитячого театру «Ши-
беники», знову вистава госпо-
дарів-шевченківців «Наташа. 
Хроніка мрії».

А завершить програму ви-
става вихованців акторського 
курсу народного артиста Укра-
їни Богдана Бенюка Київсько-
го національного університе-
ту театру, кіно і телебачення ім. 
І. Карпенка-Карого — комедія 
«Мина Мазайло» Миколи Куліша.

Почавши весняну частину 
чемпіонату України з футболу 
в першій лізі з трьох перемог, 
чернігівська «Десна» потім за-
гальмувала.

У першому весняному по-
єдинку вдома наші приймали 
лідера чемпіонату — столич-
ний «Арсенал». 7 квітня, перед-
святкова субота, чудова пого-
да, повністю готове до гри поле 
стадіону ім. Гагаріна, після ре-
конструкції — одне з кращих в 
Україні. 5 тисяч уболівальників, 
що скучили за футболом — така 
кількість є далеко не на кожно-
му матчі прем’єр-ліги.

У першому таймі наші вели 
2:0. Рахунок відкрив Денис Фа-
воров, і це був 10-ий гол захис-
ника, кращого бомбардира ко-
манди й одного з кращих у чем-
піонаті. Буквально за 2 хвилини 
Єгор Картушов відмінним уда-
ром подвоїв рахунок. 

А в другому таймі — розча-
рування, і вже не вперше коман-
да після гарного першого тайму 
програє другий. Один за одним 
гості забили аж три м’ячі. Однак 
деснянці також постійно атаку-
вали, і під час одної з атак захис-
ник гостей зрізав м’яч у власні 
ворота. Бойова нічия — 3:3. 

Матч викликав значний ре-
зонанс в Iнтернеті й на телеба-
ченні. Деякі коментатори натя-
кали на суддівство на користь 
деснянців. Чому, мовляв, гос-
подарі не отримали жодного 
попередження, а гостям суддя 
показав аж 7 жовтих карток? 

Але треба дивитися по грі. У 
першому таймі «Десна» повніс-
тю переграла суперника: гос-
ті наших гравців могли зупини-
ти лише мало не щохвилинними 
грубощами. 

А в наступному матчі чекав 
неприємний сюрприз. 14 квітня 
наші програли на виїзді «Чер-
каському Дніпру», що посідав 
останнє місце в турнірі — 1:2. 

Між тим, інші лідери турніру 
виграли свої матчі й відірвали-
ся від нашої команди. Нагадає-
мо, що напряму до прем’єр-ліги 
проходить лише переможець 
першої ліги, а друга й третя ко-
манди зіграють стикові матчі з 
невдахами елітного дивізіону, 
щоб у разі успіху підвищитися 
в класі. 

Ось якою була перша шіст-
ка турніру після 27 турів (набра-
но очок):

«Арсенал» — 62, «Полтава» 
— 59, «Інгулець» — 57, «Дес-
на» — 50, «Колос» — 47, «Гелі-
ос» — 46. Інші команди значно 
відстали. 

Як бачимо, «Десну» відділя-
ло від третього місця аж 7 очок. 
Попереду було ще 7 турів, усе 
можна надолужити. Але втра-
чати очки вже небажано. 

Учора, коли наша газета 
була здана в друк, відбувся 28-
ий тур. «Десна» вдома прийма-
ла «Нафтовик» з Охтирки.

22 квітня «Десна» грає в 
гостях з клубом «Суми», а 28 
квітня вдома — з клубом «Кре-
мінь». 

«Десна»: напружені матчі 

Володимир Ємець: 
80-річчя 

Його творчість — 
ціла епоха живопису 
Чернігівщини. Карти-
ни В.Ємця виставля-
лись у багатьох гале-
реях світу.

В о л о д и м и р 
Ємець — Почесний 
громадянин Чернігова. 1998 року йому 
було присвоєно звання «Народний худож-
ник України».

У Чернігівському обласному художньо-
му музеї імені Григорія Галагана з нагоди 
80-річчя художника відкрилася його пер-
сональна виставка живопису і графіки. 
На виставці — портрети, пейзажі далекої 
Швеції і рідної Чернігівщини, натюрморти. 
Цьому потужному творчому доробку при-
свячено більш ніж півстоліття щоденної 
праці митця, відзначеної Золотою медал-
лю Академії мистецтв України, преміями 
ім. А. Куїнджі та ім. М. Коцюбинського.

Виставка 
Володимира Слєпченка

Виставка відкрилася в галереї 
«Пласт-Арт» на чернігівському Валу. При-
свячена 70-річчю Володимира Слєпчен-
ка й 50-літтю творчої діяльності художни-
ка. В експозиції — більше 80 творів мит-
ця. Пріоритетом у його творчості є пор-
трет. Серед них — портрети Шевченка, 
Гоголя, Сковороди. Митця завжди прива-
блювала історія України, тому він створив 
картини «Відродження», «Скіфія», «Трипіл-
ля і трипільці», «Відгомін прадавніх часів 
України».

Володимир Слєпченко — заслужений 
діяч мистецтв України, академік. Працює 
в різних жанрах: мозаїка, акварель, гра-
фіка, пейзаж, натюрморт, портрет. На-
писав 19 фресок у кафедральному со-
борі св. Йосафата в м.Торонто (Канада). 
Працює в стилі академічного реалізму й 
сюрреалізму. Персональні виставки екс-
понувалися в багатьох країнах, картини 
прикрашають музеї Франції, Італії, Німеч-
чини, Польщі, Великобританії, Ізраїлю, 
Канади, США, інших країн.

В обласній бібліотеці ім. Короленка відбу-
лося представлення нової збірки віршів «...До 
правди незалежного життя» Леоніда Терехови-
ча — талановитого поета, репресованого кому-
ністичним режимом.

Леонід Никифорович Терехович (1941 – 
1992) народився в с. Кучинівка тодішнього Щор-
ського (нині Сновського) району. Навчався в 
школі, служив в армії. Не вдалося здобути ви-
щої освіти, хоча й був здібною людиною. Працю-
вав електриком, будівельником, кілька років від-
дав романтиці подорожей, повернувся до рідно-
го села, де став завідувачем сільського клубу. І 
всюди писав вірші. А ще намагався протистояти 
радянській тоталітарній системі. Неодноразово 
його притягали до кримінальної відповідальності 
за так звану антирадянську агітацію і пропаган-
ду, як визначила тоталітарна система вірші поета. 

Найповніша на сьогодні збірка Терехови-
ча видана за кошти обласного бюджету й роз-

повсюджуватиметься по бі-
бліотеках і навчальних за-
кладах області. Підготували 
видання обласна бібліотека 
та Чернігівський центр пе-
репідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів. На представленні виступили 
керівники цих закладів Інна Аліференко та істо-
рик Володимир Бойко. Автори передмови — Во-
лодимир Бойко, історик Тамара Демченко, голо-
ва обласної письменницької організації Ганна 
Арсенич-Баран. На представленні також висту-
пили заступник голови ЧОДА Наталія Романова, 
редактор журналу «Літературний Чернігів» Ми-
хайло Ткач, директор обласного архіву, матері-
али якого теж увійшли до книги, Раїса Воробей, 
вчителька з Кучинівки Тетяна Марухленко. 

Була показана міні-вистава за віршами пое-
та у виконанні заслужених артистів України Іва-
на Круша та Олексія Биша.

Представлення збірки віршів 
Леоніда Тереховича 

«FOLKEN ГЕРЦЬ» 
у філармонійному 

центрі 
На сьомому концерті 

творчого проекту «FOLKEN 
ГЕРЦЬ», започатковано-
го ансамблем «Сіверські 
клейноди», в залі зібрали-
ся шанувальники народ-
ної музики та джазу. У му-
зичному поєдинку брали 
участь оркестрова група 
«Сіверських клейнодів» і 
джаз-бенд «Бісквіт».

У цьому двобої не-
має переможця, голо-
вне — продемонструва-
ти свою творчість. Фольк-
музиканти грали щось схо-
же на джаз, а джазмени 
— народну музику. 

Учасникам наступних 
концертів «FOLKEN ГЕРЦЬ» 
запропоновано зробити 
власну обробку чернігів-
ської народної пісні та ви-
конати її на сцені.

Перший фестиваль для дітей та молоді 
«На крилах мрій» 
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Бліц-інформ
Книга «Вклоняємось доземно 
українському солдату»
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відбулася пре-

зентація 4-го випуску цієї книги, виданої Міністерством 
оборони України. Були присутні працівники влади, вій-
ськовослужбовці, учасники АТО, батьки загиблих воїнів, 
волонтери, курсанти і студенти.

У книзі — 59 історій про українських воїнів, що боро-
нять Вітчизну в боях на Донбасі. Про книгу, подвиг воїнів 
говорили на представленні заступник голови ЧОДА Ната-
лія Романова, начальник Регіонального медіа-центру Мі-
ністерства оборони України в Чернігові полковник Вадим 
Мисник, заслужена вчителька України Ольга Гребницька, 
прес-офіцер оперативного командування «Північ» у місті 
Чернігові підполковник Віталій Кирилов, офіцер-психолог 
оперативного командування «Північ» Альона Сидоренко, 
ветеран АТО, підполковник запасу, командир мотопіхотно-
го батальйону Ігор Бизган. 

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

підтримку діяльності Чернігівського  благодійного фонду 
«Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати на картку «Приватбан-
ку» на ім'я Олександра Ясенчука: 4149 6258 1049 1173.

Конкурс рукописів 
місцевих авторів
Комісія з підтримки місцевого книговидання при об-

ласній державній адміністрації оголосила черговий кон-
курс рукописів місцевих авторів — тепер на 2018 рік. При-
ймання матеріалів — до 15 травня. Конкурс проводять у 
рамках обласної програми підтримки розвитку інформацій-
ної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016 – 2020 роки.

Рукописи, визнані комісією кращими, будуть випущені 
друком без оплати з боку авторів. Книги надійдуть до бі-
бліотек, навчальних закладів області, інших установ.

Для участі в конкурсі необхідно подати рукопис твору 
в електронному вигляді до Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміні-
страції (Чернігів, вул. Шевченка, 7, к. 2). Детальніше — за 
тел. 67-86-94.

За результатами торішнього конкурсу видано 11 книг 
авторів Чернігівщини загальним накладом 2700 примір-
ників. Усі вони є в бібліотеках, а в електронному варіанті 
— на сайті облдержадміністрації. 

Завдяки економії коштів вдалося видати поза конкур-
сом додатково 5 книг загальним накладом 1040 примір-
ників.

Переможці фестивалю 
дружин юних пожежників
У Прилуках, Талалаївському та Ріпкинському райо-

нах визначено переможців І етапу Фестивалю дружин 
юних пожежників. У змаганнях узяли участь 20 шкільних 
команд. Переможцями стали команди школи №7 м. При-
лук, школи с. Українське Таталаївського району та район-
ної гімназії (смт Ріпки). 

Фестиваль «Чернігів-Фест»
21 квітня
12.00 — грандіозне відкриття разом з відомими істо-

ричними постатями Чернігова різних епох (Спасо-Преоб-
раженський собор на Валу).

Наступні заходи — Красна площа: 
13.00 — посвята в жителі середньовічного Чернігова. 
13.30 — реконструкція історії зародження міста Ч. 
14.00 — майстер-клас з володіння середньовічною 

зброєю. 
14.30 — середньовічні бої в повному обладунку.
15.00 — богатирські забави.
15.30 — майстер-клас із середньовічного танцю. 
16.00 — бої «Майстер-шеф» за підтримки чесько-ні-

мецького пабу «Zivot a Pivo».
16.00 – 19.00 — концертна програма.
19.00 – 22.00 — музика в стилі GJ Urban.
20.00 – таємниці Чернігова в музеях.
22 квітня
12.00 — безкоштовний сімейний квест «Дізнайся та-

ємниці древнього Валу». 
14.00 — безкоштовний квест для дітей «Таємниці міс-

тичного Чернігова». Вал. 
16.00 — тур по енергетичних місцях Чернігова.
17.00 — безкоштовна анімаційна екскурсія «Чернігів 

— місто, де оживають легенди» (вхід на Вал).
21 та 22 квітня
Красна площа: фестиваль вуличної їжі, майданчик 

майстрів.
11.00 – 19.00 — виставка «Невідомий Чернігів, який 

вражає» (сквер ім. Б. Хмельницького). 
12.00 – 19.00 — виставка молодих митців міста (біля 

Красної площі).
12.00 – 19.00 — фотосушка (сквер ім. Попудренка).
Дрес-код свята — вишиванка!

10 квітня по Чернігову розповсюджу-
вали газету «Соціаліст України», яка за-
кликала містян поспішити з оформлен-
ням документів на отримання одноразо-
вої матеріальної допомоги в розмірі 1000 
грн від Чернігівської міської ради. У газеті 
були зазначені адреса та номери телефо-
нів, щоб чернігівцям звернутися, аби отри-
мати допомогу в оформленні необхідних 
документів.

Після розповсюдження цієї неправди-
вої газети 11 квітня зранку до відділу звер-
нень громадян міської ради вишикувалася 
велика черга містян для подання заяви на 
отримання допомоги. Це спричинило  яко-
юсь мірою хаос: люди перекривали дорогу 
на вулиці Шевченка й заважали руху авто-
транспорту. Більшість присутніх — люди по-
хилого віку. Загалом до відділу звернень 
громадян того дня прийшло близько 1000 
осіб. Провокатори свідомо та спеціально 
маніпулюють думкою містян.

У Чернігові є «Програма надання одно-
разової матеріальної допомоги мешканцям 
міста Чернігова на 2014 – 2018 роки», в 
якій чітко зазначено підстави та вимоги для 
отримання допомоги. Підставою для розгля-
ду питання щодо надання одноразової мате-

ріальної допомоги є заява громадянина про 
надання йому (членам його сім’ї) грошової 
допомоги у зв’язку з надзвичайними обста-
винами (пожежа, тяжке захворювання, опе-
ративне лікування). Також додаються відпо-
відні документи, що підтверджують ці обста-
вини.

Розмір одноразової матеріальної до-
помоги залежить від рівня забезпеченості 
сім’ї та надзвичайних обставин і встановлю-
ється від 50 грн до 1000 грн. Кожна пода-
на заява розглядається та затверджується 
на засіданні виконавчого комітету міської 
ради.

За повідомленням прес-служби 
міськради від 11.04.2018 р. 

Від редакції. Звертаємо увагу, що ця 
провокація не лише викликала нездоровий 
ажіотаж, нахабно обдурила людей. Мова й 
про інше — вульгарні політичні методи, які 
вже виникають, задовго до офіційного по-
чатку нових виборчих кампаній. Ще й з ви-
користанням преси. Правоохоронні органи 
мають розібратися, як могла бути надруко-
вана в газеті така провокаційна річ. І чи не є 
це взагалі фальшива газета, що теж не раз 
траплялося в наших виборчих кампаніях? 

Про все, що хвилює, що наболіло

На схилі Єлецької гори, побли-
зу Успенського монастиря ХІ століт-
тя, зсув і обвал ґрунту виявили ар-
хеологи з Інституту історії. Вони ка-
жуть, що руйнування почалися 7 ро-
ків тому.

Руйнування схилу спричиняє 
знищення історичного шару. Ще не-
безпечнішим може виявитися роз-
мивання ділянок кладовища, яке 
було на горі вiд ХIV до початку ХХ сто-
ліття.

Археологи роблять пробні шурфи 
й у безпечних місцях проводять роз-
копки, де трапляються унікальні зна-
хідки. Поселення тут існували вiд VIII 
століття. Цілком можливо, що саме 
тут і виник Чернігів як місто.

Поряд під схилом розташова-
на чернігівська школа №4. Над нею 
цієї весни схил обстежила комісія за 
участю рятувальників, освітян і ко-
мунальників. Для навчального за-

кладу загрози немає — зробила 
висновок комісія, а от далі по схилу 
стан пагорба не досліджували. По-
трібне не тільки обстеження, напо-
лягають археологи, а й термінове 
укріплення схилу.

Причини обвалу гори — дві, вва-
жають археологи: її розмивають 
ґрунтові води, і підкопують місцеві 
жителі, видобуваючи глину для бу-
дівництва.

Територія Єлецької гори перебу-
ває в управлінні заповідника «Чер-
нігів стародавній». Тож археологи, з 
одного боку, мають бути ініціатора-
ми обстеження, але разом з тим за-
мовити проект з укріплення вони не 
можуть. Треба створити міжвідомчу 
комісію, ухвалити висновок і подати 
до міської ради, міськрада ухвалить 
рішення й замовить проект укрі-
плення гори й саме укріплення.

«Сівер-центр»

Успенський собор Єлецького монастиря —
шедевр архітектури ХІІ століття, 

один з 5-ти храмів міста домонгольського періоду. 

Схил Єлецької гори в Чернігові руйнується 

Вандали залишили 
багатоповерхівку 

без газу
У Чернігові 12 квітня мешканці 36 

квартир 9-поверхового будинку на про-
спекті Миру, 143-а залишилися без газу.

На місці події аварійна бригада ви-
явила, що вентиль на вводі газопрово-
ду в будинок перекритий, ящик, де знахо-
диться будинковий лічильник, зламано, 
а сам прилад обліку виведений з ладу. 
Таким чином було самовільно перекри-
то подачу палива в будинок, чим постав-
лено під загрозу безпеку мешканців і 
завдано матеріальних збитків компанії 
«Чернігівгаз».

Задля уникнення можливого витоку 
газу аварійна бригада встановила на га-
зопровід заглушку. Пошкоджений лічиль-
ник демонтовано. Якщо він підлягає ре-
монту, його буде відремонтовано. 

Але споживачам доведеться чекати 
на відновлення газопостачання не один 
день. Після встановлення лічильника га-
зовикам потрібно провести перевірку на 
герметичність системи газопостачання 
по будинку загалом і всіх квартирах. 

Упродовж останніх двох років було 
зафіксовано вже 8 подібних втручань. 
ПАТ «Чернігівгаз» застерігає: самовільне 
втручання в роботу газових мереж і при-
ладів може мати серйозні наслідки для 
здоров’я та життя людей.

Коментар сайту SVOBODA.FM:
Ймовірно, деякі мешканці не мають 

бажання платити за «колгоспним» лі-
чильником у середньому. А з таким під-
ходом певна частина мешканців пла-
тить не тільки за себе, а й «за того пар-
ня».

Від редакції. Встановлення загаль-
них лічильників одразу на весь будинок 
дійсно викликало неоднозначну реак-
цію мешканців міста. Але ж треба ци-
вілізовано розбиратися з проблемою, 
а не діяти  такими за суттю злочинними 
методами. 

Єгипетську картоплю 
повернули назад — 

заражена. 
А нащо взагалі завозити 

закордонну картоплю 
на Чернігівщину? 

У відділ митного оформлення №1 
митного поста «Чернігів-вантажний», з 
місцем доставки на території ТОВ «Регі-
он 2007», смт Козелець, прибув вантаж 
продовольчої картоплі — 52 тонни. Похо-
дження її — Республіка Єгипет. Прибув 
вантаж на адресу однієї з фірм Київської 
області.

За результатами експертизи в карто-
плі виявили карантинний організм (буру 
гниль). У зв’язку з цим відповідно до між-
народних норм картоплю повернули до 
країни-експортера.

Депутати Чернігівської міської ради 
проголосували за пропозицію про кур-
сування потяга «Інтерсіті» за маршрутом 
Славутич – Чернігів – Ніжин – Київ та у 
зворотному напрямку. Відповідне звер-
нення вони відправили на ім’я міністра 
інфраструктури Володимира Омеляна. 
Направити таке звернення одночасно з 
двох міст запропонував міський голова 
Славутича.

Одною з мотивацій звернення було на-
зване те, що поява потяга з таким маршру-
том начебто може допомогти збільшити по-
тік туристів до Чернігова. Аргумент дово-
лі сумнівний, бо навряд чи туристи масово 
їздитимуть цим потягом. Їм швидше доїхати 
за якісь півтори години автотранспортом. 
Та й може бути дешевше, навіть за ціною на 
маршрутку 100 гривень. 

А головне — такий потяг курсує вже чи-
мало років. Люди називають його «комфорт-
ною електричкою». Правда, вона не наба-

гато комфортніша від звичайних, скоріше 
треба б називати її швидкісною. Це доволі 
зручний прямий приміський потяг. Уранці 
їде з Чернігова, через 3 години — в столи-
ці, а увечері повертається назад. Причому з 
Чернігова їде до Славутича. 

А головне — це потяг для масових поїз-
док заробітчан області до столиці. Перші сі-
дають уже в Куликівці, в Ніжині сідають ма-
сово, а в наступних Носівці й Бобровиці за-
повнюють ущерть усі три класи вагонів. За-
галом мало не тисяча пасажирів.

Прості електрички йдуть довше від цієї, 
але й ними можна дістатися до столиці 
й назад. 

Нащо сюди «Інтерсіті» — не зрозуміло. 
Зрозуміло лише, що ціна на такі потяги зна-
чно вища від звичайних і комфортних елек-
тричок. До того ж є запитання: чи зможе та-
кий швидкісний потяг «Інтерсіті» курсувати 
по існуючій залізничній колії? Особливо від 
Ніжина до Чернігова та Славутича.

Провокація через газету «Соціаліст України»

Пропонують «Інтерсіті», але за які гроші їхатимемо? 
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Бліц-інформ
У Прилуках відкрили 
меморіальну дошку 
Андрію Лівицькому
На будівлі гімназії ім. Г. Вороного № 1 було від-

крито меморіальну дошку Президенту УНР в екзилі.
Дошка встановлена за ініціативи відомого крає-

знавця Віктора Моренця та Прилуцького краєзнав-
чого музею ім. В. Маслова на будівлі гімназії, де від 
1888 по 1892 роки навчався А. Лівицький. Виготов-
лена дошка завдяки ГО «Патріот Прилуки» в особі 
Олександра Дуденка.

Під час Української революції Андрій Лівицький 
обіймав ключові посади в уряді Української Народ-
ної Республіки — міністра внутрішніх справ, закор-
донних справ, юстиції, заступника голови Ради на-
родних міністрів УНР. У жовтні 1920 року очолив уряд 
УНР. У 1926 – 1954 рр. — Президент УНР в екзилі 
(еміграції).

У Ніжині — всеукраїнська  
конференція 
«Історичні побрехеньки» 
«Історичні побрехеньки. Незвичайні історії в істо-

рії України». Це наукова конференція, яку провели в 
Ніжинському університеті. Історики з різних регіонів 
домовилися робити науку живою й цікавою, долати 
політичну брехню й фальсифікацію історії.

Науковці розповіли про ситуації, які були на-
справді, але вони настільки дивні, що сприймаються 
як вигадка. 

Такий гумористичний науковий захід влаштува-
ли в Україні вперше, каже голова оргкомітету «Істо-
ричних побрехеньок» Віктор Брехуненко — відомий 
історик, фахівець із проблеми, як боротися з фальси-
фікацією історії. А ще серед організаторів конферен-
ції були викладачі університету  — доктор історичних 
наук Сергій Леп’явко, декан факультету Олександр 
Забарний.

Теми доповідей були і курйозні, й серйозні: від бо-
ротьби грецьких та єврейських самогонників у Ніжи-
ні до аналізу чуток як інструменту політичного впливу 
й маніпуляцій свідомістю.

А Гоголь на «Історичних побрехеньках» опинився 
не тільки тому, що вчився тут, у Ніжині. Він мріяв бути 
істориком і зробив українські фольклорні цікавинки-
«побрехеньки» світовою класикою. Тому конферен-
ція була присвячена дню народження письменника.

Переможці конкурсу 
молодіжних проектів 
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чер-

нігівської міської ради провело конкурс проектів гро-
мадських організацій стосовно молоді та дітей міста. 
Цей конкурс відбувається 17 років поспіль.

Комісія визнала переможцями проекти:
у напрямку «Заходи з військово-патріотичного та 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
міста»:

«Сімейний фестиваль «Берегиня» — від ГО «Аратта»;
«Туристичні канікули» — від ГО «Північний легіон»; 
у напрямку «Профілактика негативних явищ у мо-

лодіжному середовищі»: 
«Безпека молоді на дорозі» — від ГО «Українська 

асоціація матерів»; 
«Розмалюй свій світ» — від ГО «МоЦАрт».
Також управління поза конкурсом частково підтри-

має проекти від ГО «Центр профілактики «Вибір» — «Ви-
бір: профілактика ризикованої поведінки серед учнів 
шкіл Чернігова»; від ГО «МоЦАРТ» — «Ігри патріотів».

Палії нахабніють від 
безкарності, а на пожежах  
уже гинуть люди 
На Великдень та вихідні перед ним і наступного 

дня підрозділи Управління Держслужби з надзвичай-
них ситуацій ліквідували 32 пожежі на відкритих те-
риторіях в області. Горіло на теренах кількох районів 
та в Чернігові. Загальна площа, пройдена вогнем, 
склала понад 63 га. Причина займань — випалюван-
ня сміття та сухої рослинності.

11 квітня у селі Ярославка Бобровицького району 
виникла пожежа на відкритій території внаслідок ви-
палювання сміття та сухої рослинності.  При спробі га-
сіння  пожежі загинув   78-річний чоловік. 

У зв’язку з цим рятувальники звертаються до 
громадян із проханням бути обережними з вогнем, 
особливо в лісових масивах, на відкритих територіях, 
біля торфовищ. Також нагадують, що самовільне ви-
палювання сухої рослинності або її залишків перед-
бачає адміністративну відповідальність.

Але час би вже і рятувальникам, і кільком іншим 
державним службам, окрім «умовлянь», виявляти і 
  карати тих, хто грається з вогнем.

У квітні 1993 року ви-
йшов перший номер жур-
налу «Чернігів». Зареєстро-
ваний він був попередньо-
го року, але все-таки ювілей 
треба відраховувати саме 
від виходу у світ. Нагадаю 
його історію, адже був пер-
шим редактором журналу. 

Ще під час агітаційно-куль-
турологічних походів «Дзвін-90» 
і «Козацькими шляхами» (1991 
рік), проведених по Чернігів-
щині обласними організаціями 
Народного Руху і Товариства 
«Просвіта», ми бачили величез-
ну зацікавленість людей у доне-
сенні до них нашої історії, куль-
тури, мови, звичаїв. І так само 
ми, рухівці й просвітяни, відчу-
вали гострий брак агітаційних 
матеріалів, зокрема друкова-
ного слова. 

1992 року я працював, уже 
майже два десятиліття, журна-
лістом у Куликівці, в районній 
газеті «Поліська правда». Восе-
ни попереднього року організу-
вав і очолив у селищі осередок 
«Просвіти», увійшов до облас-
ного керівництва організації. 
І саме в «Просвіті» ми започат-
ковували наші друковані ви-
дання. У мене була можливість 
готувати їх до друку в районній 
друкарні, працівники якої при-
хильно поставилися до випуску 
цих видань.

Перший голова відродже-
ної обласної «Просвіти», жур-
наліст Василь Чепурний разом 
з кількома рухівцями й про-
світянами пішов працювати у 
структури обласної влади, очо-
лив прес-службу представни-
цтва Президента в області (по-
теперішньому — облдержадмі-
ністрації). Тобто вже не міг очо-
лювати «Просвіту», тож у 1992 
– 1994 роках її очолювала Ла-
риса Куровська, до цього — 
голова міської «Просвіти». На-
зву також керівників обласно-
го Руху: це його перший голо-
ва Валерій Сарана і Володимир 
Ступак, що невдовзі очолив ор-
ганізацію і був її головою по-
над два десятиліття. Це люди, 
безпосередньо причетні до на-
родження просвітянсько-рухів-
ських видань, хоч, звичайно, за 
нами була велика команда па-
тріотів, які працювали на цю 
справу. 

Першим виданням став 
альманах «Просвіта-92», ви-
пущений товариством улітку 
1992 року. Його автори: Левко 
Лук’яненко, Михайло Ткач, Ми-
кола Шкурко, Микола Ткач, Ла-
риса Куровська, Анатолій Собо-
лєв, подружжя Марія та Олек-
сандр Астаф’єви, Володимир 
Симоненко, Володимир Шквар-
чук, Іван Осадців, Петро Ан-
тоненко, Дмитро Куровський, 
Дмитро Іванов, Микола Холод-
ний, Василь Охріменко, Олена 
Шульга, Олег Васюта. Публі-
цистика, історія, проза, поезія. 
Дуже гарний збірник, котрим я, 
як упорядник і редактор, можу 
пишатися, як і його видавці. 

Ми планували в «Просві-
ті» видавати альманах щороку, 
може, й частіше, але виникла 
ідея замість альманаху друку-
вати власну газету — як більш 
мобільне й масове видання. 
Ось так і народилася знамени-
та «Сіверщина», яка більше року 
виходила під назвою «За Украї-

ну», а потім ми поміняли назву, 
наблизивши її до нашої сіве-
рянської історії. 

Пізніше у «Просвіті» на-
родився й солідний науковий 
журнал історії і краєзнавства 
«Сіверянський літопис», який 
починав і ось уже третє деся-
тиліття беззмінно є його ре-
дактором відомий журналіст 
Сергій Павленко. Також ми ви-
давали в товаристві популярні 
брошури, переважно з історії, 
зокрема Сергія Павленка, Во-
лодимира Шкварчука. 

Ось так поступово підійшли 
і до видання літературного жур-
налу. Обласна «Просвіта» гур-
тувала й літераторів. Їм треба 
було десь друкуватися, а перші 
наші видання — альманах і га-
зета — показали, що в товари-
стві це реально. Відомий черні-
гівський прозаїк Михайло Ткач 
на той момент працював се-
кретарем обласної «Просвіти». 
Він запросив до співпраці лі-
тераторів міста. Восени 1992 
року ми створили Літературну 
спілку «Чернігів», громадську 
організацію, з прицілом на ви-
дання журналу, який невдовзі 
зареєстрували. Головою спіл-
ки обрали Михайла Ткача, мене 
призначили редактором жур-
налу. Звичайно, я просто ко-
ординував роботу з видання 
журналу, яким керувала редко-
легія. Спершу це було спільне 
видання обласної «Просвіти» і 
Спілки «Чернігів». Згодом жур-
нал перереєстрували на видан-
ня лише Спілки і змінили назву 
на «Літературний Чернігів». 

Засідали ми в легендарно-
му вже будинку обласної «Про-
світи» на вулиці Воровського, 
10 (нині вулиця Хлібопекар-
ська). Цей красивий старовин-
ний будинок 1906 року спору-
дження  (на фото)  просвітянам 
передала обласна влада, і тут 
варто добрим словом згадати 
її  тодішнього очільника Вален-
тина Васильовича Мельничука. 
Саме тут числилися редакції га-
зети й журналу. 

І ось у квітні 1993-го ви-
йшов його перший номер — у 
Куликівській друкарні, полі-
графічно —  за чи не століт-
ньою технологією. Ні про які 
комп’ютери й не мріяли, як і 
про офсетний друк у кольо-
рі. Скромний друк, простий га-
зетний папір. Лише обкладин-
ка була окремо видрукувана в 
кольорі в Чернігові. Її намалю-
вала чернігівська художниця 
Людмила Койдан, яка пізніше 
створила і дуже гарний заголо-
вок газети «Сіверщина». 

Ось цей журнал — скром-

ний, але такий дорогий, бо пер-
ший. Він позначений як «літера-
турний і громадсько-політич-
ний журнал». У першій редко-
легії, окрім редактора, — також 
Ростислав Мусієнко, Влади-
слав Савенок, Володимир Са-
пон, Василь Струтинський, Ми-
хайло Ткач, Володимир Шквар-
чук. 

Подам зміст цього першо-
го номера. Надія Галковська 
«І скрипкою співаю вічну піс-
но» (поезії); Петро Антоненко 
«Стамбул-Константинополь» 
(оповідання); Леонід Терехо-
вич  «Життя на лезі» (поезії); Во-
лодимир Шкварчук «Що таке 
комуністи» (публіцистика); Ми-
хась Ткач (під таким іменем 
друкується Михайло Ткач) «По-
зика» (оповідання); Микола Хо-
лодний, Петро Пиниця (поезії); 
Ростислав Мусієнко  «Мільйон 
років» (оповідання); Володимир 
Соловйов  «Волею коша Запо-
різького» (уривок з повісті); Во-
лодимир Сапон  «Ходили через 
волоки» (гомін віків); Тамара 
Демченко, Валентина Оніщен-
ко  «Ілля Шраг та українська 
культура»; Роман Іваничук  «Як 
стати письменником» (інтерв’ю 
взяв Владислав Савенок); Во-
лодимир Сапон  «На прощу до 
гетьманської столиці»; Олек-
сандр Астаф’єв  «Одіссея Ігоря 
Качуровського»; Сергій Богдан  
«Від зацькованої покритки до 
Мадонни з немовлям»; Василь 
Струтинський (поезії для ді-
тей); Владислав Савенок «Укра-
їнський армійський анекдот». 

Чи не вперше ми відкрили 
для читача велику добірку по-
езії Надії Галковської. Вона пи-
сала не один рік, її пісня «Козач-
ка» (музика Миколи Збарацько-
го) вже гриміла в Україні та за 
кордоном, але чомусь друкува-
ли цю талановиту поетесу в міс-
цевій пресі дуже мало, в неї ще 
не було видано жодної книжки. 

Журнал узагалі відкри-
вав забуті, а то й забороне-
ні імена. Тут передусім треба 
назвати Леоніда Тереховича, 
котрий трагічно помер улітку 
1992 року. Забороненого до 
цього поета із села Кучинівка 
Щорського району, засудже-
ного владою до ув’язнення 
за антирадянські вірші, впер-
ше відкрив для читачів саме  
журнал «Чернігів». Для загалу 
ім’я поета відкрив дещо рані-
ше відомий журналіст Павло 
Повод (нині покійний), котрий 
встиг записати на обласному 
радіо дві передачі з Терехо-
вичем. А потім передав папку 
його віршів нам у «Просвіту». 
Майже одночасно ми пред-

ставили Тереховича й у газе-
ті «Сіверщина». Публікація ві-
ршів мала передмову — один 
із судових вироків поету. Його 
роздобув в архіві обласного 
управління Служби безпеки 
Володимир Шкварчук, який 
працював там, готуючи до ви-
дання томи «Реабілітовані іс-
торією». 

Перший номер журналу 
представив і поетів нелегкої 
долі — Миколу Холодного та Пе-
тра Пиницю. Відомий поет, літе-
ратурознавець Ігор Качуров-
ський також був раніше забо-
ронений у нас як політемігрант. 
Відкривали для загалу й ім’я 
видатного земляка, політич-
ного і громадського діяча Іллі 
Шрага. Ми продовжили відкри-
вати для українців (публікація 
В. Сапона) нашу славну геть-
манську столицю Батурин, бо 
історія міста була під заборо-
ною понад три століття. Дотич-
не до цього інтерв’ю видатного 
письменника зі Львова, часто-
го гостя Чернігівщини Романа 
Іваничука, саме він підніс Бату-
рин у своїх творах. Зверну ува-
гу і на публіцистичну статтю за-
служеного лікаря України, од-
ного з найактивніших просві-
тян, світлої пам’яті Сергія Ілліча 
Богдана.  Усе це цікаве й сьо-
годні,  в 126-сторінковому жур-
налі, тираж якого тоді був 2000.

Того самого року ми вида-
ли ще один номер журналу. А 
в листопаді 1993 року конфе-
ренція обласної «Просвіти» при-
значила мене редактором га-
зети «Сіверщина». Відтак я вже 
не міг бути двічі редактором, 
до того ж і далі на громадських 
засадах, бо аж до травня 1996 
року працював у редакції ра-
йонки. Цілком природно, що ре-
дактором журналу став Михай-
ло Ткач як голова Спілки «Чер-
нігів». І ось уже чверть століття 
він на цій посаді, тягне важкого 
літературного воза. 

З першої редколегії віді-
йшли у вічність Василь Струтин-
ський, Володимир Шкварчук, 
Володимир Сапон, але залиши-
лася їхня добра справа — твор-
чість. 

Кілька років журнал випус-
кали в Куликівській друкарні. 
Нині — в обласному видавни-
цтві «Десна», а це — сучасна по-
ліграфія, гарний папір, кольо-
рові ілюстрації. Кількість но-
мерів поступово наближається 
до сотні. Останніми роками «Лі-
тературний Чернігів» фінансо-
во підтримує обласна держав-
на адміністрація, і це дуже до-
бре, як і загалом підтримка в 
області місцевого книговидан-
ня. Журнал поширюється по бі-
бліотеках. Проте тираж нині — 
лише 300 примірників. Добре, 
що й на це є кошти. До речі, «Лі-
тературний Чернігів» є і в об-
ласній передплаті, його варто 
було б активніше передплачу-
вати в районах, на школи, бі-
бліотеки та й усім, хто цікавить-
ся літературою, історією Сівер-
ського краю.

Чудово, що в нас в облас-
ті виходить такий часопис, де 
мають змогу друкуватися авто-
ри з області, земляки з-поза її 
меж, інші автори. Так що варто 
б громадськості нині відзначи-
ти 25-річний ювілей «Літератур-
ного Чернігова». 

Петро АНТОНЕНКО

25 років журналу «Чернігів», 
нині — «Літературний Чернігів»
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Бліц-інформПряма мова

Парламент  
ухвалив закон 
про реабілітацію жертв 
комуністичного 
тоталітарного режиму 
Депутати підтримали законопроект «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення процедури реа-
білітації жертв репресій комуністичного тота-
літарного режиму 1917 – 1991 років». 

«Ухвалення законопроекту знімає тавро 
«ворогів народу», «вбивць», «шпигунів», «ди-
версантів» з тих людей, які боролися за не-
залежність України. Законопроект є логічним 
продовженням декомунізації та переосмис-
ленням нашого минулого», — коментує пер-
ший заступник голови Українського інституту 
національної пам’яті Аліна Шпак.

Закон вводить категорію потерпілих від 
репресій — родичів людини, яка була репре-
сована комуністичним режимом. Також за-
пропонована нова процедура реабілітації 
— це регіональні комісії з реабілітації при 
обласних державних адміністраціях, які зби-
ратимуть документи. Відбуватиметься попе-
редній розгляд і передача пакета документів 
та пропозицій до Національної комісії з реабі-
літації при УІНП, де розглядатимуть отримані 
матеріали й прийматимуть рішення про реа-
білітацію.

Проект закону розроблено Українським 
інститутом національної пам’яті, народними 
депутатами та громадськістю.

Прес-служба УІНП

Обов’язкові закордонні 
паспорти для дітей
За межі України відтепер можуть виїха-

ти лише ті діти віком до 16 років, у яких є пас-
порт для виїзду за кордон. Правило стосується 
і тих сімей, де дитина вписана до закордонного 
паспорта когось із батьків або ж має так зва-
ний «проїзний документ дитини».

Відтепер, починаючи від народження, ді-
тям необхідно оформляти окремий закордон-
ний паспорт. 

Діти, яким виповнилося 14 років, зможуть 
оформити біометричний закордонний паспорт 
тільки за наявності паспорта громадянина 
України у формі ID-картки. 

Дітям до 16 років біометричний закордон-
ний паспорт оформлюють терміном на 4 роки, 
після 16 — терміном на 10 років від моменту 
видачі.

У Казахстані 
старшокласникам 
4 предмети викладатимуть 
англійською мовою
Такі нововведення очікують казахську сис-

тему освіти від 2019 року. 
«Не навчивши дітей англійської мови зараз, 

ми не зможемо здійснювати повноцінну підго-
товку кадрів у майбутньому. Водночас не мож-
на забувати і про вивчення казахської мови», — 
зазначив президент країни Назарбаєв.

У 2019 році буде 13,5 тисяч педагогів, які 
зможуть викладати чотири дисципліни англій-
ською.

Екс-президента 
Південної Кореї 
засудили до 24 років в’язниці
Суд у Південній Кореї засудив до 24 років 

ув’язнення та штрафу колишню очільницю кра-
їни Пак Кин Х’є, визнавши її винною в хабарни-
цтві та зловживанні владою.

66-річна донька колишнього військово-
го диктатора має не лише відбути ув’язнення, 
а й сплатити 18 млрд вон (16,9 млн доларів). 
Суд вирішив, що Пак Кин Х’є зловживала пре-
зидентською владою і спричинила масовий 
хаос, який спровокував безпрецедентний ім-
пічмент.

Пак, яка очолила країну в 2013-му й пере-
буває у в’язниці від 31 березня 2017 року після 
скандалу 2016 року, заперечує свою провину.

Спершу звичайне і тра-
гічне у своїй «звичайності» 
чергове повідомлення з ві-
йни на Донбасі під назвою 
АТО. 

За минулу добу в 
зоні АТО загинув один 
військовослужбовець, 
один — отримав пора-
нення.

13 квітня. Минулої доби 
зафіксовано 66 обстрілів з 
боку незаконних збройних 
формувань. Про це повідо-
мив прес-центр штабу АТО.

«Зокрема на Донецько-
му напрямку із забороне-
них Мінськими домовле-
ностями 12-мм мінометів 
окупанти вели вогонь по 
наших позиціях у Пісках та 
Водяному. Міномети калі-
бру 82 мм застосували по-
близу шахти «Бутівка», Тала-
ківки та Водяного, озброєн-
ня БМП — неподалік Тала-
ківки та Водяного, а зенітні 
установки — в районі Опит-
ного та шахти «Бутівка». Та-
кож з гранатометів, вели-
кокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї обстрі-
ляні наші позиції поблизу 

Авдіївки, шахти «Бутівка», 
Мар’їнки, Опитного, Водя-
ного, Пісків, Павлополя, 
Кам’янки, Лебединського, 
Красногорівки, Широкино-
го та Гнутового. Крім цього, 
в районі Пісків, Павлополя 
та Авдіївки вівся снайпер-
ський вогонь».

Також у прес-центрі до-
дали: «На Луганському на-
прямку із заборонених 120- 
та 82-мм мінометів, озбро-
єння БМП та зенітної уста-
новки агресор обстріляв 
наші укріплення поблизу 
Троїцького. Міномети калі-
бру 82 мм ворог застосував 
по захисниках Кримсько-
го, в районі Луганського — 
стріляв з БМП та зенітної 
установки, а з гранатометів 
і великокаліберних кулеме-
тів — обстріляні захисники 
Залізного та Зайцевого. Та-
кож під вогонь з гранатоме-
тів потрапили оборонці Но-
возванівки і Світлодарська».

«На жаль, унаслідок во-
рожих обстрілів один укра-
їнський захисник загинув. 
Ще один воїн отримав пора-
нення».

Україна хоче 
припинити участь 

у СНД 
Україна може припинити свою участь у Спів-

дружності Незалежних Держав, заявив Петро 
Порошенко, виступаючи на 11-му Київському 
безпековому форумі.

Адміністрація Президента разом із Кабінетом 
Міністрів підготує пропозицію офіційного припи-
нення участі держави в СНД. Також Київ планує 
розірвати окремі положення договору про друж-
бу з Росією. Відповідні документи найближчим 
часом передадуть до Верховної Ради.

«Водночас має бути інвентаризована вся до-
говірно-правова база, укладена Україною в рам-
ках СНД на предмет відповідності національним 
інтересам держави», — заявив Президент.

Довідково — про СНД
8 грудня 1991 року лідери Росії, України та 

Білорусі — президенти Борис Єльцин, Леонід 
Кравчук, глава парламенту Станіслав Шушке-
вич — підписали в Білорусі Біловезьку угоду 
про ліквідацію Союзу Радянських Соціалістич-
них Республік. Вона була ратифікована, тоб-
то затверджена, парламентами трьох держав. 
Оскільки саме ці три юридично тоді незалежні 
держави в грудні 1922 року утворили СРСР, ло-
гічно, що вони його й розпустили. Договір про 
утворення СРСР тоді підписала і Закавказь-
ка Федерація, до якої входили Грузія, Вірменія, 
Азербайджан. Але станом на грудень 1991 року 
всі ці колишні республіки СРСР проголосили 
незалежність і вихід із Союзу. Отже, юридично 
СРСР припинив існування. 

Одночасно в Біловезькій пущі названі глави 
трьох держав підписали договір про утворення 
Союзу Незалежних Держав — СНД. Це не над-
держава, «правонаступниця СРСР», просто ме-
тою була оптимізація стосунків колишніх респу-
блік Союзу після його ліквідації. До СНД одно-
значно відмовилися увійти країни Балтії — ко-
лишні республіки СРСР Латвія, Литва, Естонія. 
Вони ще до цього проголосили незалежність, 
крім того заявили, що ніколи добровільно не 
вступали до СРСР, а були ним загарбані перед 
Другою світовою війною. Грузія вийшла із СНД 
2008 року, після агресії Росії проти неї. 

Україна офіційно відмовилася вступати до 
СНД і всі ці роки мала лише статус спостеріга-
ча, беручи участь у роботі окремих структур Спів-
дружності. 

Мінські угоди не діють
* * *

І це під час «пасхального 
перемир’я». Схоже, не діють ні 
пасхальні, ні інші «перемир’я». 
На фікцію перетворилися Мін-
ські угоди. 

Ці угоди були підписані між 
воюючими на Донбасі сторона-
ми у вересні 2014 року, після 
перших запеклих боїв між се-
паратистами, яких підтримува-
ла Росія, і Українською армією. 
Усе це відбувалося в рамках 
так званої АТО — Антитерорис-
тичної операції, якій 14 квітня 
виповнилося рівно 4 роки. 

За кілька місяців, у люто-
му 2015 року, на переговорах 
у Мінську оті самі Мінські угоди 
були підтверджені на найвищо-
му рівні, главами чотирьох най-
більших держав Європи — пре-
зидентами Франції, України, 
Росії, канцлером Німеччини. 

Усі ці роки українська вла-
да запевняє, що Мінські угоди 
вберегли нас від повномасш-
табної, великої війни на Донба-
сі. Якщо 10 тисяч жертв з нашо-
го боку, цивільних і військових, 
— це «не велика війна», то якою 
мала б бути велика? 

Мінські угоди не виконують-

ся від самого початку в голов-
ному своєму пункті № 1, яким 
проголошено негайне й повне 
припинення вогню, бойових 
дій. Усі ці роки не було жодно-
го дня, щоб бойовики-сепара-
тисти не стріляли по наших по-
зиціях і по мирному населенню. 
Постійно гинуть і отримують по-
ранення наші люди. Це Мінські 
угоди?

Другим важливим пунктом 
угод є повернення загарбаних 
територій Донбасу під контроль 
Української держави, а вони 
вже 4 роки поза цим контро-
лем. Тобто йдеться про віднов-
лення територіальної ціліснос-
ті, суверенітету України, лікві-
дацію сепаратистських утво-
рень і припинення агресії Росії. 
Це також досі не виконано. І це 
теж Мінські угоди? 

Чому не виконано? Запи-
тання до Європи і світу, як і, 
звичайно, до Росії. Але це таке 
саме запитання, як і щодо Буда-
пештського меморандуму, згід-
но з яким за відмову України 
від ядерної зброї великі держа-
ви світу гарантували їй захист 
від агресії, суверенітет, терито-
ріальну цілісність. 

Наміри Президента частково 
денонсувати договір про дружбу, 
співробітництво і партнерство між 
Україною і Російською Федерацією 
є спробою використати це питання 
для внутрішньополітичної мети. Цей 
документ фактично втратив свою 
дію ще з початком російської агре-
сії в Україні. 

Усі ці документи стають нікчем-
ними, бо вони не можуть урегульо-
вувати відносини між сторонами, 
коли одна з них напала на іншу. У та-
кому разі міжнародне право перед-
бачає автоматичне припинення дії 
таких угод і розрив дипломатичних 
відносин. 

Міжнародне право дозволяє 
до двосторонніх угод вносити змі-
ни за згодою сторін. Що стосується 
якихось часткових односторонніх 
змін, то такі речі не допускаються 
без згоди іншої сторони. На прак-
тиці, якщо відбувалася денонса-

ція, то повністю.
З точки зору міжнародного пра-

ва і традиції його застосування, 
ситуація мала бути такою: договір 
про дружбу втратив силу, дипло-
матичні відносини розірвані, а ін-
тереси України з управління май-
ном у дипломатичній місії здійснює 
Швейцарія. Інтереси України у сто-
сунках з Російською Федераці-
єю представляє якась із країн, що 
може автоматично набирати цьо-
го права або за згодою української 
сторони.

На сьогоднішній день міжнарод-
ними судами і міжнародними орга-
нізаціями зафіксовано стан війни 
між Україною та Росією, а україн-
ський парламент ухвалив відпо-
відний закон та декілька постанов, 
визнавши російську сторону агре-
сором. За таких умов договір про 
дружбу і взаємовідносини при ви-
знанні агресії не чинний. 

Володимир ОГРИЗКО, міністр закордонних 
справ України у 2007 – 2009 роках:

«Україна ніколи не була 
членом СНД»

Ми просто співпрацювали з де-
якими статутними органами цієї 
організації. Тому нема з чого вихо-
дити, якщо мислити юридично. Зва-
жаючи на те, що ця структура від-
мовилася засудити російську агре-
сію, розірвати будь-яку співпрацю 
необхідно було давно. А з окреми-
ми країнами, які нам вигідні, мож-
на просто заново укласти двосто-
ронні угоди.

Ми можемо припинити участь 
в органах СНД, де залучені, напри-
клад, спостерігачами. Ми можемо 
так само припинити роботу нашої 
місії при цих органах, яка розташо-
вана в Мінську, переглянути нашу 
участь у договорах, які були укладе-
ні в рамках СНД. Бути і в НАТО, і в 
СНД — вибачте, моветон. Тому на-
решті ми робимо те, що мали зроби-
ти ще «…надцять» років тому.

Роман Безсмертний, 
колишній віце-прем’єр-міністр:

«Великий договір 
з Росією вже скасовано 
російською агресією»
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Бліц-інформ

Панорама

Пряма мова

Овочі в Україні 
в 2,5 рази дорожчі, 
ніж у Польщі, а зарплати 
— в 5 разів нижчі
Капуста і буряк — продукти з так 

званого соціального кошика, з бор-
щового набору, що традиційно вико-
ристовується в кожній українській 
родині, швидко зростають у ціні. 
Вони вже давно обігнали за вар-
тістю такі самі польські овочі. Про 
це повідомив глава Асоціації по-
стачальників торговельних мереж 
України Олексій Дорошенко. Нині 
буряк у нас коштує майже вдвічі до-
рожче, ніж у Польщі, а білокачан-
на капуста — в 2,5 разу. За броко-
лі та цвітну капусту українцям дово-
диться платити більше, ніж полякам, 
відповідно на 75% і 57%. Картопля 
у нас дорожча на 10%, цибуля ріп-
часта — на 6%, помідори — на 5%. І 
лише морква дорожча в західних су-
сідів (на 13%).

«Борщ, зварений в Україні, буде 
коштувати на 30% більше, ніж у на-
шого сусіда. І це при тому, що серед-
ня заробітна плата в Польщі в 5 ра-
зів вища, ніж в Україні», — підсуму-
вав експерт.

Україна утричі 
більше купує 
свинини, ніж продає 
За перший квартал 2018 року 

обсяг імпорту свіжого, охолодже-
ного й замороженого м’яса свини-
ни втричі перевищив обсяг його 
зовнішніх поставок. Про це пові-
домив аналітичний відділ асоціації 
«Свинарі України» з посиланням на 
дані Державної фіскальної служби 
України.

За січень – березень на вну-
трішній ринок України надійшло 1,8 
тис. тонн імпортної свинини сукуп-
ною вартістю $3,07 млн. При цьому 
експорт склав 0,6 тис. тонн, а валют-
ні надходження за такі поставки — 
$ 1,4 млн.

В АСУ зазначають, що рік тому 
ситуація була іншою.

За перші три місяці 2017-го віт-
чизняні трейдери експортували 
1,88 тис. тонн свинини, тоді як ім-
порт склав лише третину згаданих 
обсягів — 0,66 тис. тонн. Нинішня 
ситуація діаметрально протилежна. 
Причиною такої «рокіровки» стало 
зменшення внутрішньої пропозиції 
свинини.

Менші обсяги наявної на рин-
ку сировини штовхають внутрішню 
ціну вгору. Таким чином, цінова при-
вабливість вітчизняної свинини, на-
приклад, для Грузії, зменшується, 
а низька ціна імпортної все більше 
привертає м’ясопереробників — 
пояснюють фахівці.

Скільки мільярдів 
пропиваємо
Торік українці за горілчані на-

пої виклали загалом круглу суму — 
більше 12 мільярдів гривень. Дер-
жавна служба статистики також по-
відомила, що 2017 року на вина ви-
трачено 5,8 мільярда, а на коньяк і 
шампанське — 3,8 та 2,6 мільярда 
відповідно.

Щороку кожен українець пла-
тить у середньому 575 гривень за 
алкогольні напої. Перевагу відда-
ють горілці: торік, за статистикою, 
— 287 гривень, далі йдуть вина, а 
коньяк і шампанське — на останніх 
 позиціях.

Газета «Голос України» опублі-
кувала Закон про реінтеграцію 
Донбасу 23 лютого 2018 року, згід-
но з яким у травні Україна завер-
шує проведення Антитерористич-
ної операції і розпочинає новий 
етап — «заходи із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
стримування і відсічі російської 
збройної агресії».

Нагадаємо, що саме на період 
проведення АТО уряд під тиском сус-
пільства суттєво зменшив видатки 
на закупівлі для чиновників.

Як відомо, депутати вже дав-
но забули про АТО, оскільки реаль-
но збільшили фінансування на своє 
утримання щонайменше втричі ще 
до Закону про реінтеграцію. Тепер, 
порівнюючи їхні декларації, сума за-
робітної плати та виділених коштів на 
депутатську діяльність у середньому 
складає до 50 тис. грн на місяць, що 
в 3 рази перевищує суму утримання 
депутата на момент введення еконо-
мії в період проведення АТО.

Тому очевидно, що першою, хто 
почав «святкувати» завершення 
АТО, стала Верховна Рада, ухвалив-
ши відповідну постанову.

І ось… 4 квітня 2018 року за-
соби масової інформації розмісти-
ли новину про те, що Кабінет Міні-
стрів України на своєму засіданні 
вніс зміни до урядових постанов, які 
збільшують у рази граничні суми ви-
трат на закупівлю за бюджетні ко-
шти автомобілів, меблів і техніки 
для чиновників, а також передбача-
ють стрімке зростання видатків на 
їх обслуговування.

Зміни стосуються постано-
ви КМУ №710 від 11.10.2016 «Про 
ефективне використання держав-
них коштів» та постанови КМУ № 
332 від 04.04.2001 «Про граничні 
суми витрат на придбання автомо-
білів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних телефонів, 
комп’ютерів державними органами, 
а також установами та організація-
ми, які утримуються за рахунок дер-
жавного бюджету».

Вказаними змінами уряд пропо-
нує суттєво збільшити граничні суми 
витрат на утримання державних ор-
ганів, а також установ та організа-
цій, які утримуються за рахунок дер-
жавного бюджету.

На закупівлю легкових авто-

мобілів гранична сума збільшена з 
500 тисяч гривень до 1 млн 200 ти-
сяч гривень. Якщо раніше автомобі-
лі передбачалися лише для членів 
Кабінету Міністрів України та глави 
Адміністрації Президента України, 
то тепер до вказаних посадовців до-
дали секретаря РНБО, голову Націо-
нальної ради з питань телебачення і 
радіомовлення, голів ЦВК та Рахун-
кової палати.

Суттєво також зросла сума гра-
ничних витрат на закупівлю меблів. 
А витрати на теле- і радіоапарату-
ру, відеотехніку для службових кабі-
нетів зросли вп’ятеро — з 5000 до 
25000 гривень.

Окрім того, скасовуються обме-
ження на купівлю автомобілів і фор-
меного одягу.

У висновку урядових експертів 
указано, що «протягом тривалого 
часу діяли заборони на придбання 
автотранспортних засобів, форме-
ного одягу, у зв’язку з чим форме-
ний одяг відповідних посадових осіб 
зношений і потребує заміни».

Витрати на обслуговування ви-
щих посадових осіб Адміністрації 
Президента, Кабміну та Верховної 

Ради зростають понад утричі — з 
0,25 млн грн до 0,90 млн грн. Те-
пер цю саму суму будуть витрачати 
і на керівників органів центральної 
влади, їх заступників, голів облас-
них держадміністрацій, Генеральної 
прокуратури, керівництво армії, ви-
щих судових інстанцій та інших. Рані-
ше витрати на ці категорії посадов-
ців складали від 60 тис. грн до 0,30 
млн грн.

Таким чином, витрати на обслу-
говування деяких категорій чинов-
ників зростуть у 15 разів.

Проект урядової постанови був 
погоджений без жодних зауважень. 
Але навіть урядові експерти у своє-
му висновку вказали, що ухвалення 
вказаних змін може призвести до 
збільшення видатків на утримання 
органів державної влади.

Найцікавіше, що ця постанова, 
про яку йдеться в ЗМІ та на сайті Ка-
бінету Міністрів, досі засекречена.

Тож мусимо констатувати: поки 
громадяни України живуть в умовах 
війни, уряд уже почав святкувати 
завершення АТО.

11.04.2018 р. 

Уряд «жирує», неначе почав 
святкувати завершення АТО

Микола ТОМЕНКО, 
політичний і 

громадський діяч, 
лідер громадського 
руху «Рідна країна»

В Індії шторм пошкодив 
мінарети мавзолею 

Тадж-Махал
Шторм пошкодив два чотириметрові 

мінарети на славетному мавзолеї-мече-
ті Тадж-Махал в індійському міста Агра.

Влада відновлює пошкоджені спо-
руди.

Храм-мавзолей XVII століття що-
дня відвідує близько 12 тисяч туристів, 
це одна з найпопулярніших історичних 
пам’яток у світі. Його побудував імпера-
тор Шах Джахан Мугалом як мавзолей 
для своєї перської дружини Мумтаз-Ма-
хал.

Останніми роками історична 
пам’ятка зазнала пошкодження через 
забруднення середовища та будівельну 
активність. 

Найстаріший чоловік 
планети живе в Японії 

Ним був визнаний 112-річний япо-
нець Масадзо Нонака. Про це повідо-
мив офіційний сайт Книги рекордів Гін-
неса. 

Житель острова Хоккайдо народив-
ся 25 липня 1905 року. У нього сім бра-
тів і одна сестра, що живуть недалеко, а 
також п’ятеро дітей. Чоловік уже давно 
вийшов на пенсію і живе собі на втіху: 
дивиться телевізор, читає газети, ласує 
солодощами. Також Нонака любить бути 
разом із сім’єю. 

До Нонаки володарем титулу най-
старішого чоловіка у світі був 113-річ-
ний Франциско Нуньєс Оливейра з іс-
панського села Б’єнвенида. Він помер 
29 січня 2018 року. 

Найстарішим жителем планети за 
всю історію існування Книги рекордів 
Гіннеса вважається француз Жан Луїз 
Кальман, що прожив 122 роки й 164 
дні. 

Фізики прочитали папіруси, 
не розгортаючи їх 

Унікальна давньоримська бібліотека, похо-
вана під товщею вулканічного попелу разом з 
містами Помпеї та Геркуланум, розкриває свої 
таємниці завдяки новій методиці «просвічуван-
ня» папірусових сувоїв, яка дозволяє прочитати 
їх ізсередини, не розгортаючи й не наражаючи 
на знищення. 

Виверження вулканів завжди спричиняли 
катастрофічні наслідки. З іншого боку, ці ката-
клізми є справжнім вікном у стародавній світ 
для вчених, оскільки вулканічний попіл швид-
ко приховує сліди цивілізації, останки тварин і 
рослин, зберігаючи їх від руйнування. Зокрема, 
виверження італійського вулкана Везувію і зни-
щення міст Помпея і Геркуланум зберегло для 
людства частину культури Давнього Риму. 

Одним з головних скарбів цієї спадщини, 
як зазнають учені Інституту мікроелектроніки і 
мікросистем Неаполя, є ціла бібліотека з папі-
русів, виявлена в товщах попелу ще 1752 року. 
Як вважають історики й культурологи, вона міс-
тить у собі записи філософських трактатів Епі-
кура та багатьох інших давньогрецьких мисли-
телів. 

Історики неодноразово намагалися розгор-
нути найменш пошкоджені й обвуглені папіруси. 
Багато таких спроб закінчувалося тим, що ма-
нускрипти були безповоротно зруйновані, а їх-
ній текст прочитаний лише частково. У зв’язку з 
цим учені ще у 80-х роках минулого століття зо-
середилися на відновленні вже розгорнутих па-
пірусів. 

Проблема при прочитанні папірусів поля-
гає в тому, що головним компонентом чорни-
ла, яким користувалися давні греки й римляни, 
була сажа, частки якої вкрай складно відрізни-
ти від матерії папірусу, що спеклася. Учені змо-
гли розв’язати проблему, коли помітили, експе-
риментуючи зі шматочками обвуглених текстів, 
що частинки сажі в чорнилі й обвуглений папір 
по-різному заломлюють рентгенівські промені. 
Частково це відбувалося з тієї причини, що па-
пірус не всотував чорнила, які засихали на його 
поверхні. Цей факт дозволяє просвічувати па-
піруси й прочитувати їх вміст за допомогою так 
званого фазоконтрастного рентгенівського то-
мографа — приладу, що широко використову-
ється в сучасній медицині для спостережень за 
станом судин і молочних залоз, а в геології — 
для вивчення структури кристалів. 

Використовуючи подібний томограф, учені 
спробували прочитати шість сувоїв з геркула-
нумської бібліотеки. Експеримент завершив-
ся вдало: вдалося отримати точний тривимір-
ний зліпок папірусу з усіма шарами, розгорнути 
його і розпізнати кілька слів та окремих грець-
ких букв. Учені спробують розпізнати повний 
текст творів з бібліотеки. 

Семирічна дівчинка підкорила 
Кіліманджаро, вшановуючи батька 

Монтана Кенні зі 
США стала найбільш 
юною альпіністкою, що 
піднялася на гору Кілі-
манджаро — найвищу 
точку Африки (6895 ме-
трів).  Хоча навіть бага-
то дорослих мандрівни-
ків так і не закінчують 
підйому. Монтана під-
корила вершину в се-
мирічному віці. Це ре-
корд серед альпіністів жіночої статі.

Сходження, що здійснила в березні протягом шести днів 
разом з мамою, дівчинка присвятила своєму батьку, який 
помер 2013 року. 

Щороку близько 25 тисяч осіб намагаються піднятися на 
Кіліманджаро, але третина з них зазнає невдачі й поверта-
ється, не діставшись до вершини. 

Помер знаменитий 
режисер Мілош Форман, 

який провів дитинство в Україні 
У США у віці 86 років по-

мер дворазовий володар пре-
мії «Оскар», кінорежисер Мілош 
Форман, творець знаменитого 
фільму «Пролітаючи над гніздом 
зозулі».

Форман народився 18 люто-
го 1932 року в місті Часлав у Че-
хословаччині. До 1948 року жив 
у Мукачеві, вчився у Всесоюзно-
му інституті кінематографії в Москві. 1957 року повернувся 
до Чехословаччини.

Отримав світове визнання після першого фільму «Чор-
ний Петро», 1963 рік (головний приз кінофестивалю в Ло-
карно). 1968 року емігрував до США. У чеський період зні-
мав сатиричні комедії («Старі на збиранні хмелю»), дослі-
джуючи щоденне життя простих людей, іронічно показуючи 
їхні дивацтва і примхи. Ці якості почасти властиві й першим 
фільмам його американського періоду — «Відходжу» (1971 
рік, Золота пальмова гілка Каннського кінофестивалю) та 
«Волосся» (1979).

Фільм «Пролітаючи над гніздом зозулі» (1975), притча 
про конфлікт особистості й репресивного суспільства, маю-
чи зірковий акторський склад, зібрав усі 5 головних премій 
Американської академії кіномистецтва «Оскар»: за кращий 
фільм, режисуру, кращий сценарій і гру двох акторів. Фільм, 
який вважають шедевром американського кіно, було знято 
за однойменною книгою Кена Кізі.

«Амадей» (1984) — фільм про життя Моцарта, який Мі-
лош Форман знімав переважно в Чехословаччині. Стріч-
ка здобула 8 «Оскарів», у тому числі за кращу режисуру й 
фільм.
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Бліц-інформ

Вісті з Польщі

Закордонне українство

Повідомляє Українська всесвітня координаційна рада

Олександр Волощук повідомляє з Аргентини

Рік безвізового 
режиму
Українці частіше їздять за 

кордон. Наші співвітчизники пе-
ретнули кордон у 2017 році 28 
млн разів, тоді як попереднього 
року — 23 млн.

Про Україну більше дізнають-
ся у світі. Поїздка за кордон — 
ще й можливість розповісти про 
свою країну. Крім того, кількість 
іноземних туристів за рік також 
зросла. Адже епопея з видачею 
безвізу зробила Україні рекла-
му. Гостей збільшилося на міль-
йон. Хоча в лідерах гості зі звич-
них Молдови, Білорусі та Росії, є 
чимало й туристів з країн ЄС.

Подорожі стають дешевши-
ми. Завдяки безвізу український 
ринок став привабливішим для 
лоукостерів, які заробляють пе-
реважно на великому пасажи-
ропотоці. Не так давно офіційно 
оголосили про вихід на україн-
ський ринок Ryanair — найбіль-
шої авіакомпанії Європи. Напри-
кінці минулого року пасажирів 
став обслуговувати невеличкий 
італійський перевізник Ernest. 
Вже анонсовано вихід на ринок 
британського EasyJet і німецько-
го Germanwings.

Співвітчизники шукають за-
робітку за кордоном, тому в нас 
зменшилося безробіття. У зв’язку 
з початком безвізового режиму, 
можливостями для працевлашту-
вання в сусідніх країнах, у період 
з 01.12.2016 по 01.12.2017 кіль-
кість безробітних в Україні скоро-
тилася на 9%, а роботодавці були 
змушені підняти зарплату.

Для українських реалій наслі-
док двоякий: наші сезонні закор-
донні заробітчани завдяки при-
току валюти зміцнюють гривню, 
але Україна втрачає кваліфікова-
ні кадри.

Українське громадянство, 
наш паспорт набули більшої цін-
ності. У проросійських мешкан-
ців окупованих українських тери-
торій з’явилися сумніви у власній 
політичній орієнтації. Навіть се-
ред росіян свого часу спостері-
гався ажіотаж щодо можливос-
ті обзавестися українським пас-
портом. 

Українці — 
серед лідерів 
за позовами до 
Європейського суду 
з прав людини
Україна посіла друге місце 

серед держав, які не виплачу-
ють компенсації своїм громадя-
нам за рішеннями Європейсько-
го суду з прав людини.

Росія і Туреччина очолюють 
цей список. Крім того, Україна 
опинилася серед країн з найбіль-
шою кількістю нових справ, заре-
єстрованих 2017 року.

Україна торік швидко погаша-
ла ці борги, але це погашення ще 
не потрапило до звітності суду. 

У 2013 році Україна програ-
ла за позовами до ЄСПЛ майже 
33 млн євро, у 2014-му — понад 
7,5 млн, у 2015-му — близько 1 
млн євро, у 2016-му та 2017-му 
ця сума становила 1 млрд 200 
млн євро.

Водночас Україна опинила-
ся серед держав, які закрили ви-
конання найбільшої кількості рі-
шень Європейського суду з прав 
людини у 2017 році.

Найпоширеніші позови сто-
суються фінансової неспромож-
ності платників, права на спра-
ведливий суд, права власнос-
ті, права на приватне життя. Є й 
статті щодо заборони тортур та 
  нелюдського поводження.

У Торонто починається 
будівництво Меморіалу жертвам 

Голодомору
Відкриття Меморіалу в Канаді планується 21 жовтня 

2018 року. Бюджет проекту становить 1,5 мільйона до-
ларів. Із цієї суми будівництво займе 1,2 млн доларів, ре-
шту буде витрачено на підтримку Меморіалу, церемонію 
відкриття та освітні проекти для інформування широкого 
кола осіб про злочин Голодомору-геноциду в Україні за ча-
сів СРСР.

«Проект уже зібрав понад 1,0 млн доларів, і пожерт-
ви продовжують надходити від членів української громади 
в Канаді. Основними меценатами є: Фонд сім’ї Темертей 
($ 500 000), Українська кредитна спілка та Кредитна спіл-
ка «Будучність» (по $ 100 000 кожна), Фонд ім. Шевчен-
ка та Фонд сім’ї Ігнатович (по $ 50 000 кожний), Джордж 
і Жан Охрим ($ 25 000). Також близько 150 осіб пожерт-
вували від $ 1000 до $ 25000». Про це повідомила коор-
динатор проекту Оксана Рева. «Це буде місце, куди можна 
буде прийти і спокійно подумати про жахливий геноцид, 
що стався в Україні 85 років тому, і вшанувати всіх заги-
блих українців», — наголосила вона.

52-гі річні збори Української 
національної федеральної 

кредитової кооперативи
У залі Українського народного дому в Нью-Йорку зі-

бралася на збори українська громада, члени та гості кре-
дитівки.

Збори відкрив Степан Качурак, голова ради директо-
рів УНФКК. Представили почесних гостей, зокрема Воло-
димира Єльченка — постійного представника України при 
ООН, Олексія Голубова — генерального консула України 
в Нью-Йорку, Андрія Горбачевського — голову Централі 
українських кредитівок Америки.

Звіт про успішне закінчення 2017 року засвідчив про фі-
нансову стабільність кредитівки. Прибуток і резерви зросли 
до $16 011 152, вартість активів — до $145 590 636. Чис-
тий прибуток склав $566 313. Упродовж року виділено по-
над $100 000 для підтримки українських церков, органі-
зацій, громадських установ та українських газет. 

Приємно, що особливого рівня набула співпраця з 
українськими організаціями — це Спілка української мо-
лоді, «Пласт», Український конгресовий комітет Амери-
ки, ООЧСУ, ОЖ ОЧСУ, СУА, «Нова хвиля» й інші. Кредитів-
ка бере активну участь у заходах, які проводять на добро 
України та розвиток української громади в США. 

67-мі річні збори кредитівки 
«Самопоміч»

Збори Українсько-американської федеральної креди-
тової спілки «Самопоміч» відбулися в головному бюро кре-
дитівки в Чикаго й одночасно, у форматі відеоконферен-
ції, в Нью-Джерcі — в Українсько-американському куль-
турному осередку у Виппані, де розмістилася філія спілки.

Михайло Р. Кос, президент дирекції, щиро вітав при-
сутніх. 

Наприкінці 2017-го членство КС зросло до 20 810 осіб. 
Зі своїх прибутків КС зробила внесок у Фундацію «Самопо-
міч» у розмірі $2 100 000.

Чистий прибуток УАФКС «Самопоміч» 2017 року стано-
вив $2 166 358. Активи нараховують $485 118 310. Креди-
товий комітет схвалив за рік 638 позик на суму $55 181 810. 
«Самопоміч» належить до однієї з перших українських креди-
тових кооперативних фінансових інституцій на теренах США, 
працює для добра української громади. 

Мотря Мельник, президент Українського інституту мо-
дерного мистецтва в Чикаго, подякувала за підтримку ви-
ставки «П’ять елементів війни», яка дає можливість доне-
сти світові правду про війну на Сході України.

Марта Фаріон від імені Києво-Могилянської фунда-
ції в Америці сердечно подякувала «Самопомочі» за довгі 
роки підтримки Києво-Могилянської академії.

Українці й поляки 
відкрили  пам’ятник 
писанці в Аргентині

У місті Апостолес — колисці української 
імміграції до Аргентини — відбулося урочис-
те відкриття пам’ятника писанці. Перший та-
кий пам’ятник в Аргентині є символом взає-
модії двох спільнот країни, які емігрували 
сюди ще 120 років тому, — української та 
польської: кожна з них оздобила по полови-
ні писанки, а пам’ятник встановили на пере-
хресті вулиць «Україна» та «Польща».

На відкритті прозвучали український і 
польський гімни у виконанні місцевого хору.

Учні варшавських шкіл 
допомагають ровесникам в Україні

Учні варшавських шкіл почали збирати кошти на допо-
могу своїм ровесникам зі школи, розташованої в зоні во-
єнних дій в Україні. Зібрані гроші будуть передані на ремонт 
та придбання аптечок, термосів, матраців, спальних міш-
ків, навчальних посібників для початкової школи у Красно-
горівці Донецької області.

Школа у Красногорівці пошкоджена внаслідок артиле-
рійських обстрілів, щодня існує загроза чергових обстрілів. 
Умови дуже важкі. Не вистачає навчального обладнання, 
води й опалення. 

Красногорівка — невелике місто за 20 кілометрів від оку-
пованого проросійськими сепаратистами Донецька. До війни 
в місті працювало 5 шкіл. Нині учнів і вчителів переведено в 
одну будівлю. У школі у дві зміни навчається понад 400 учнів.

Акцію проводить Польський центр міжнародної допо-
моги спільно з міською владою Варшави.

Вшанування 
Шевченка 

Щороку в один з березневих 
днів українці Буенос-Айреса вшано-
вують пам’ять Тараса Шевченка. Від-
бувається це біля пам’ятника Кобза-
реві, що встановлений у великому й 
затишному парку в столичному райо-
ні Палермо. Цього року датою свята 
було обрано 25 березня.

Аргентинська Республіка стала 
однією з перших країн світу, що ви-
знала незалежність УНР 1921 року, 
а в грудні 1991-го Аргентина визна-
ла й нинішню незалежність України. 

Більшість населення Аргентини 
складають нащадки переселенців-
мігрантів, і українців серед них — 
вагома частка. Кілька сотень тисяч 
етнічних українців мешкають в Ар-
гентині, здебільшого в Буенос-Айре-
сі, провінціях Місьйонес, Формова й 
Чако.

Під час нинішніх шевченківських 
урочистостей відбулося покладання 
квітів до пам’ятника Шевченку, про-
звучали гімни Аргентини та України. 
Перед присутніми виступили Над-
звичайний і Повноважний Посол 
України в Аргентині Юрій Дюдін, ке-
рівництво Української центральної 
репрезентації, представники твор-
чої інтелігенції. Українськими пісня-
ми та декламуванням віршів Коб-
заря порадували співаки-аматори 
і знаний в Аргентині тенор Богдан 
Голодик. Учасники свята могли при-
дбати видані в Аргентині примірники 
Шевченкового «Кобзаря».

У місті Мерида встановили пам’ятник на 
честь науковця Юрія Кнорозова. 1956 року 
уродженець міста Південне Харківського райо-
ну захищав кандидатську дисертацію, де пока-
зав, як він розшифрував писемність майя. За 
це йому одразу присудили ступінь не кандида-
та, а доктора наук.

Розшифрування вважалося майже не-
можливим — надто мало збереглося пи-
семних артефактів майя. У 1562 році єпис-
коп Юкатана Дієго де Ланда спалив гран-
діозну кількість книг та інших пам’яток цієї 

культури.
Відкриття швидко стало світовою сенса-

цією. Однак уперше побувати на батьківщи-
ні майя Юрій Кнорозов зміг тільки у 1990-му, 
коли його запросили до Гватемали — до цього 
він лише один раз виїжджав із СРСР.

1999 року науковець помер, однак у Мек-
сиці його пам’ятають. Перший пам’ятник на 
честь Юрія Кнорозова встановили 2012 року в 
Канкуні, другий — у березні 2018 року в Мери-
ді. Пам’ятник розташований поруч з Великим 
музеєм світу майя. 

У Мексиці встановили пам’ятник українцю, 
який розшифрував писемність майя 

Українські танцюристи 
Буенос-Айреса 

Від 1961 
року при 
«Просвіті» Бу-
енос-Айреса 
діє ансамбль 
у к р аїн с ьк и х 
народних тан-
ців. А пер-
ші українські 
гуртки танцю-
ристів почали 
організовувати в Аргентині ще 1949 року, коли з України 
до Південної Америки прибув знаний хореограф Василь 
Авраменко. Цю непересічну людину по праву вважають 
«батьком» танцювальних колективів в українських діа-
спорах від Канади до Аргентини.

Десять останніх років танцювальний ансамбль «Про-
світи» в аргентинській столиці очолює Серхіо Яремко. 
Його дід, Микола Винник, прибувши до Аргентини із Сам-
бора, став одним із засновників тутешньої «Просвіти» 
1924 року, а батько Серхіо був учнем Василя Авраменка. 

В ансамблі нині близько 60 жінок і чоловіків, майже 
всі мають українське коріння. Як і їхні батьки, народили-
ся вже в Аргентині, за винятком кількох дівчат, що при-
були до Буенос-Айреса з України в «четвертій хвилі» емі-
грантів.

Українські танцюристи Буенос-Айреса гастролювали 
у Бразилії, Парагваї, Уругваї. 1991 року ансамбль уперше 
побував в Україні, а торік відбулося друге відвідання істо-
ричної батьківщини. Танцюристів радо приймали у Льво-
ві, Тернополі. Вдячні глядачі оцінили і майстерність вико-
навців, і їхні автентичні костюми, які шиє дружина Серхіо 
— Клавдія, і рівень знання української мови.

 
Олександр ВОЛОЩУК,

чернігівський мандрівник 

Міністри повернули 
отримані 2017 року премії 

Усі члени польського уряду вирішили добро-
вільно повернути премії, отримані 2017 року. У 
тому числі й тодішня прем’єр-міністр Беата Шид-
ло. Уся сума буде спрямована на благодійність.

Розмір премій становив від 65 до 82 тисяч 
злотих (приблизно від 19 до 24 тис. доларів). 

Українці торік купили 
найбільше землі в Польщі 

серед іноземців із-за меж ЄС
«Серед фізичних осіб зберігається зрос-

тання зацікавленості купівлею землі на тери-
торії Польщі громадянами України. 2017 року 

вони отримали 134 дозволи, що становить 
майже 50% усіх дозволів на купівлю земель-
ної нерухомості, які видано фізичним особам 
(2016 року — 47%)», — повідомило Міністер-
ство закордонних справ Польщі. 

Загалом торік іноземці купили в Польщі 
270 об’єктів земельної нерухомості площею 
23 гектари.

Для купівлі землі, зокрема й сільсько-
господарських угідь, необхідна згода голови 
МВС Польщі. Такої згоди не потрібно у випад-
ку, якщо особа є громадянином однієї з кра-
їн ЄС.

Також керівник МВС Польщі торік видав 
для громадян із-за меж Євросоюзу 80 дозво-
лів на купівлю житлової нерухомості у прикор-
донній зоні загальною площею майже 6 тис. 
кв. метрів. 
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Летять перелітні 
птахи…

З настанням холодів птахи залишають 
місця свого проживання і прагнуть скорі-
ше дістатися теплих країв. 

Нам, безкрилим істотам, варто захо-
плюватися можливостями птахів. Їм не 
потрібні закордонні паспорти, візи та до-
вге очікування в аеропортах, щоб одно-
го чудового дня вирушити в подорож, зді-
йнявшись у небо.

Проте подорож їхня нелегка, і пернаті 
здійснюють її не через те, що мерзнуть. Їхнє 
пір’я, пух прекрасно зігрівають і за низьких 
температур (аж до мінус 10 – 15 градусів). 
Але річ у тому, що в такий холод їжа для 
птахів стає недоступною. Земля промер-
зає, всі жучки-павучки ховаються, рослини 
в’януть, а пернаті залишаються голодними. 
Саме це і спонукає їх до перельотів.

Тримаючись під час перельоту у фор-
мі V-подібного ключа, зграя птахів летить 
майже на 70 відсотків швидше, ніж оди-
ночний птах. У зграї серцебиття у птахів 
сповільнюється, і вони парять більшу час-
тину подорожі, адже кожен летить у по-
тоці, що створюють крила птаха, який ле-
тить попереду. Ватажок зграї перебуває в 
найбільш невигідному становищі. Коли він 
стомлюється, то переміщається всереди-
ну зграї, а його місце займає інший.

Під час перельоту зграї не завжди 
вдається повноцінно харчуватися — мож-
ливості для добування їжі дуже обмежені. 
Звідки взяти сили для нелегкої подорожі? 
Готуючись до перельоту, птиці їдять дуже 
багато, щоб накопичити побільше жиро-
вих запасів.

Лелеки можуть спати протягом 10 
хвилин у польоті. Утомлений птах просто 
переміщається всередину зграї і засинає 
ненадовго, ширяючи в повітряному пото-
ці, створюваному сусідами. Під час сну в 
лелек загострюється слух, що допомагає 
їм дотримуватися висоти й орієнтуватися 
в просторі.

Раніше вважалося, що необхідність у 
міграції формувалася у птахів протягом 
багатьох століть і закріпилася настільки, 
що передається у спадок. Нібито вони — 
як роботи, вже запрограмовані на місця 
зимівель і на самі маршрути. Але дотепні 
експерименти показали, що це далеко не 
так. Хороший приклад — осілі качки Англії. 
Учені взяли яйця англійських качок і під-
клали їх качкам у Фінляндії, де вони зму-
шені відлітати на зиму. Народжені в холод-
ній країні качки-іноземки полетіли разом 
з місцевими без найменших вагань.

Птахи завжди намагаються поверну-
тися додому якнайшвидше. Але весняний 
приліт тісно пов’язаний з настанням тепла 
в місцях розмноження.

1500 метрів — на такій висоті за-
звичай подорожують перелітні птахи. Од-
нак деякі види є справжніми чемпіонами: 
гуси, пролітаючи над Гімалаями, здійма-
ються на висоту 8 км над рівнем моря. 
Для порівняння: авіалайнери летять на 
висоті 10 – 11 км.

71000 км — таку відстань долає що-
року полярний крячок. У середньому кря-
чок живе близько 20 років, хоча деякі осо-
бини доживають і до 34. Помножимо 20 
на 71000 = 1 420 000 км — таку відстань 
крячок пролітає протягом усього свого 
життя. Це цілком можна порівняти з дво-
ма польотами на Місяць і назад!

Розмах крил мандрівного альбатроса 
досягає 3,5 метра. Цей птах більшу части-
ну життя проводить у польоті, а на землі 
лише вигодовує пташенят.

1000 ударів на хвилину — такий пульс 
у більшості птахів у польоті. У спокійному 
стані пульс знижується до 400 ударів на 
хвилину.

Азія, найбільший континент 
планети, і досі залишається най-
загадковішою частиною світу, 
розкрити таємниці якої вже ба-
гато століть намагаються вче-
ні різних країн. Кожна азіатська 
країна, кожне плем’я і народ-
ність мають давні історичні тра-
диції, зрозуміти які європейцям 
часто дуже складно. 

Площа Азії перевершує пло-
щу Місяця (44 580 000 км2 і 
37 000 000 км2 відповідно).

Населення Азії становить 
4,436 млрд осіб, або більше 60% 
усього населення світу. Якщо всі 
ці люди стануть поряд один з од-
ним, тримаючись за руки, вони 
понад 100 разів обігнуть Земну 
кулю по екватору.

Більше половини населення 
Азії живе у двох країнах — Китаї 
(1,379 млрд осіб) та Індії (1,324 
млрд осіб). Передбачається, що в 
майбутньому Індія перевершить 
Китай за кількістю населення.

Межі Азії простягаються від 
Суецького каналу та Уральських 
гір на заході до Кавказьких гір, 
Каспійського моря й Чорно-
го моря на півдні. На півдні Азія 
омивається Індійським океаном, 
на півночі — Північним Льодови-
тим океаном, а на Далекому Схо-
ді — Тихим океаном.

Азію можна розділити 
на 6 субконтинентів:

Центральна Азія — Казах-
стан, Узбекистан, Туркменістан, 
Таджикистан і Киргизстан; Схід-
на — Китай, Монголія, Тайвань, 
Північна і Південна Корея; Пів-
нічна — Росія; Індійський субкон-
тинент — Індія, Афганістан, Бан-
гладеш, Бутан, Мальдіви, Непал, 
Пакистан, Шрі-Ланка; Півден-
но-Східна — Бруней, Камбоджа, 
Східний Тимор, Індонезія, Лаос, 
Малайзія, М’янма (Бірма), Філіп-
піни, Таїланд і В’єтнам; Південно-
Західна Азія — Туреччина, Іран, 
Кіпр, Ізраїль, Ліван.

Трьома провідними еконо-
мічними державами Азії вва-

жаються Китай, Японія та Індія. 
Проте економіка Азії відстає від 
економіки Північної Америки та 
Європи.

Трьома фінансовими центра-
ми Азії є Токіо, Гонконг і Сінгапур.

До переважних релігій на те-
риторії Азії належать індуїзм, 
буддизм, конфуціанство й іслам.

Крайня західна точка Азії — 
мис Баба, розташований на пів-
нічному заході Туреччини. Край-
ня північна точка — мис Челюс-
кін у Сибіру.

У Азії знаходяться найвища 
і найнижча точки на Землі: гора 
Еверест (8 848 м над рівнем 
моря) і Мертве море (420 м ниж-
че від рівня моря).

Десять найдовших річок Азії 
(в кілометрах):

Янцзи — 6 300; 
Хуанхе — 5 464; 
Лєна — 4 400; 
Меконг — 4 350;
Іртиш — 4 248; 
Єнісей — 4 090; 
Об — 3 650; 
Нижня Тунгуска — 2 989; 
Інд — 2 900; 
Брахмапутра — 2900.
Якщо всі ці річки з’єднати 

одна з одною, вони обігнуть Зем-
ну кулю по екватору.

Десять найвищих гірських 
вершин Азії (в метрах):
Еверест — 8 848, Непал – 

Тибет;
K2 — 8 611, Пакистан – 

Китай;
Канченджанґа — 8 586, 

Непал – Сіккім (Індія);
Лхоцзе — 8 516, Непал – 

Тибет (Китай);
Макалу — 8 462, Непал – 

Тибет (Китай);
Чо Ойю — 8 201, Непал – 

Тибет (Китай);
Дхаулагірі — 8167, Непал;
Манаслу — 8 156, Непал;
Нангапарбат — 8 125, 

Пакистан;
Аннапурна — 8 091, Непал.

Сполучені Штати Америки — багатонаціо-
нальна країна, яка ввібрала в себе культури ве-
ликої кількості народів. Тому деякі американ-
ські свята пов’язані з традиціями певних на-
родностей, проте всі урочистості просякнуті су-
часним американським духом. У американців 
слово «свято» неможливе без «святкування» в 
повному сенсі цього слова. 

Кожен штат самостійно проголошує свої 
офіційні урочистості. Федеральний уряд визна-
чив усього 10 святкових днів. Однак, як показує 
практика, практично всі штати відзначають ці 
10 свят.

Федеральні свята 
Деякі загальнодержавні свята є власне на-

ціональними для США, відзначаються тільки на 
території цієї держави.

День Незалежності США (Independence 
Day) — 4 липня, є одним з найпопулярніших. Від-
буваються всілякі паради, запалюють феєрвер-

ки, сім’ї влаштовують пікніки на природі, співа-
ють пісні.

День президентів — третій понеділок люто-
го, відзначається дуже урочисто, присвячений 
пам’яті найвидатніших президентів Сполучених 
Штатів — Джорджа Вашингтона й Авраама Лін-
кольна. 

Поминання (Memorial Day) — останній 
травневий понеділок, присвячений пам’яті за-
гиблих військовослужбовців у воєнних конфлік-
тах. Традиційно відвідують меморіали та кладо-
вища, приспускають державні прапори.

День ветеранів (Veterans Day) — другий по-
неділок листопада. Дуже схожий на попередній 
Memorial Day. Цього дня шанують усіх військово-
службовців — і живих, і мертвих. Проводять па-
ради ветеранів, зустрічі військовослужбовців, 
концерти, на яких співають пісні певної епохи.

День праці (Labor Day) — пер-
ший понеділок осені. Організовують 
масові демонстрації, святкують кі-
нець літа й початок сезону амери-
канського футболу.

День подяки (Thanksgiving 
Day) — четвертий четвер листопа-
да, один з найулюбленіших сімейних 
свят в американців. У четвер вве-
чері американці збираються в колі 
сім’ї за столом, який прикрашає ін-
дичка, і дякують Богу за даровані їм 
блага. У Нью-Йорку організовують 
грандіозний парад надувних ігра-
шок.

День Колумба (Columbus Day) — другий по-
неділок жовтня, на честь відкриття Колумбом 
Північної Америки 1492 року. Населення відві-
дує різні урочисті заходи й церковні служби. 

День Мартіна Лютера Кінга — третій поне-
ділок січня, названо на честь темношкірого ак-
тивіста, який боровся проти дискримінації за 
расовою ознакою.

Крім американських урочистостей, феде-
ральними у США вважаються релігійні та за-
гальноприйняті свята, які відзначають у біль-
шості країн світу:

Різдво (Christmas Day) — народження 
Христа святкують 25 грудня. Напередодні при-
крашають ялинки, будинки і двори різнобарвни-
ми вогнями, люди обмінюються подарунками, 
надсилають вітальні листівки не тільки англій-
ською, а й будь-якою іншою мовою світу.

Новий рік (New Year’s Day) — 1 січня. На 
відміну від наших традицій, святкують не так 
пишно, бо головне зимове свято у США — Різд-
во. На Новий рік американці обмінюються по-
бажаннями щастя і процвітання. 

Великдень (Easter) — відзначають згідно з 
католицьким календарем. Традиційно пасхаль-
ного понеділка діти і президент катають велико-
дні яйця на галявині біля Білого дому.

Федеральні урочистості відбуваються відпо-
відно до закону кожного окремого штату. Місце-
ва влада може вирішити не відзначати тієї чи ін-
шої дати. Вона ж вирішує, матиме населення ви-
хідний або робочі дні.

Незвичайні свята 
Крім офіційних свят, мешканці США відзна-

чають і багато інших. 
Деякі американські свята ми вже давно пе-

рейняли, наприклад, 14 лютого — День закоха-

них, 31 жовтня — Хелловін. А є ще інші незви-
чайні для нас свята США.

День святого Патрика (St. Patrick’s Day) — 
17 березня. Цю дату відзначають американці 
ірландського походження на честь святого Па-
трика — покровителя Ірландії. Влаштовують па-
рад з танцями, піснями й віршами англійською 
мовою. Вбираються в одяг зеленого кольору. 

День бабака (Groundhog Day) — 2 лютого. 
Це своєрідне ворожіння стосовно весняної по-
годи. Якщо бабак спокійно виходить з нори на-
віть похмурої днини, не бачачи власної тіні, то 
скоро настане весна, а якщо він сонячного дня 
лякається своєї тіні й ховається назад у нору — 
будуть ще холоди. Так американці й канадці зу-
стрічають весну.

Фестиваль Summer Redneck Games. Про-
водять щороку 12 липня в штаті Джорджія. Ви-
знано найбезглуздішим фестивалем, оскільки 
апофеоз заходу — змагання з борсання в рід-
кій глині, що викликає бурю позитивних емоцій 
в учасників і глядачів.

День хот-дога (National Hot Dog Day) — 18 
липня. Вшановують один з найголовніших сим-
волів американської кухні. Звичайно, прийнято 
їсти гарячі хот-доги.

День пірата (International Talk Like A Pirate 
Day) — 19 вересня. Прийнято вбиратися в кос-
тюм пірата, надягати пов’язку на одне око, пити 
ром і голосно співати «Йо-хо-хо» англійською 
мовою. Влаштовують тематичні вечірки.

Sweetest Day — третя субота жовтня. Свято 
для любителів солодощів. Смачні й солодкі по-
дарунки дарують не тільки дітям, а й дорослим 
ласунам. Є прекрасним приводом за допомо-
гою коробочки цукерок висловити почуття за-
коханості або поваги.

Кожен штат має свої традиції, які можуть 
кардинально відрізнятися.

Свята, які відзначають у США

День святого Патрика.

Святкування Дня Незалежності. 
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Спортивна панорама

Чемпіонові України — донецько-
му «Шахтареві» — не має бути сором-
но за програш в одній восьмій фіналу 
«Ромі» зі столиці Італії Рима. Програш 
на рівних: удома «Шахтар» виграв 2:1, 
а в гостях програв 0:1. Римляни ви-
йшли до наступного етапу лише за-
вдяки правилу: хто більше м’ячів заб’є 
на полі суперника. А тепер виявилося, 
що донеччани програли півфіналісту 
Ліги. Адже «Рома» не просто перемо-
гла гранда світового футболу — іспан-
ську «Барселону», а вчинила справ-
жню сенсацію. У першому матчі вдо-
ма «Барселона» легко перемогла — 
4:1. Здавалося б, різниця в 3 м’ячі все 
вирішує. Але вдома римляни здобули 
блискучу перемогу — 3:0, і завдяки 
згаданому вже правилу пробилися до 
півфіналу. 

А найдраматичнішим був поєди-
нок наступного дня. У цій парі невбла-
ганний жереб звів дві кращі команди 
минулого турніру: переможця Ліги — 
«Реал» з Мадрида та фіналіста — іта-
лійський  «Ювентус» з Турина. Тут уза-
галі, здавалося, все було  зрозуміло 
після першого матчу: «Реал» переміг 
— 3:0, причому в гостях. Але італійці 
показали характер. Їх вів у бій капітан 
команди і збірної Італії, кращий воро-
тар сучасності — 40-річний Джанлуї-
джі Буфон. Маючи численні перемож-
ні титули, серед них і звання чемпіона 
світу 2006 року, легендарний воротар 
не вигравав лише Ліги чемпіонів. Але 
в матчі-відповіді в Мадриді 11 квітня 
«Ювентус» зробив неймовірне: закін-
чилися 90 хвилин гри, а італійці вигра-
ють у гостях у Мадриді 3:0. Здавалося, 
буде додатковий час. Але англійський 
суддя матчу додав до основного часу 
кілька хвилин. І аж на 93-ій хвилині 
призначив доволі сумнівний пенальті 
у ворота італійців. Буфон, який чудово 
провів матч, узагалі дуже коректний 
футболіст, але тут не витерпів і ска-
зав судді все, що думав. У результаті 
був видалений з поля. А його дублер — 
поляк Щесни не зміг відбити пенальті, 
який забив Кріштіану Роналду, ре корд-
смен Ліги за численними показника-
ми, в тому числі за забитими м’ячами. 

В іншій парі мюнхенська «Баварія» 
не допустила жодних сенсацій: вже на 
виїзді перемогла іспанську «Севілью» 
— 2:1, а вдома зіграла нульову нічию. 

Ще одна пара була англійською. 
«Ліверпуль» — рекордсмен англій-
ського футболу в чемпіонаті країни і 
в Європі, але ці перемоги в минуло-
му. Та нині вже в першому матчі вдо-
ма клуб розгромив лідера чемпіонату 
Англії «Манчестер Сіті» — 3:0. У друго-
му матчі переміг і в гостях — 2:1. 

Цікаво, що три клуби, які «виле-
тіли» у чвертьфіналі, виграють дуже 
сильні чемпіонати своїх країн: «Ман-
честер Сіті» вже чемпіон, практично 
забезпечили чемпіонство і «Барсело-
на» та «Ювентус».

13 квітня в штаб-квартирі УЄФА у 
швейцарському місті Ньоні відбулося 
жеребкування півфіналів Ліги чемпіо-
нів. Ось які пари зустрінуться там: «Ба-
варія» – «Реал» і «Ліверпуль» – «Рома». 
Перші матчі пройдуть 24 та 25 квітня 
на полях команд, указаних першими. 
Матчі у відповідь — 1 й 2 травня. 

Турнір з 1955 по 1992 роки нази-
вався Кубком чемпіонів, потім отри-
мав цю назву. Три півфіналісти вже 
здобували кубок кращої команди кон-
тиненту: «Реал» — 12 разів (і це ре-
корд), також виграно два останні тур-
ніри, «Баварія» і «Ліверпуль» — по 5 
разів. «Рома» один раз грала у фіналі 
й програла. Але, як показав чвертьфі-
нал, робити зараз прогнози нема сен-
су, футбол  і цікавий несподіванками. 

Фінал цьогорічної Ліги відбудеть-
ся в Києві 26 травня, на спорткомп-
лексі «Олімпійський», де був фінал 
Євро-2012. Тому не випадково же-
ребкування півфіналу провів володар 
«Золотого м’яча» 2004 року, перемо-
жець Ліги 2003 року в складі «Мілана» 
Андрій Шевченко, нині головний тре-
нер збірної України. Він є офіційним 
послом УЄФА на фіналі Ліги. Також на 
церемонії був присутній мер Києва, 
легендарний чемпіон світу з боксу Ві-
талій Кличко. Обидва наші представ-
ники отримали від УЄФА Кубок чемпі-
онів, який зберігатиметься в Києві до 
вручення переможцеві фіналу Ліги.

І все-таки японці — унікаль-
ні люди. Щоб упевнитися в цьо-
му, пропонуємо кілька цікавих 
фактів. 

Японці дуже шанобливо став-
ляться до тих, хто може сказати 
хоча б пару слів їхньою мовою. 
Хоча вважають, що іноземцям ви-
вчити її нереально.

Найбільш образливі лайливі 
слова в японській мові — «дурень» 
та «ідіот».

Японці завжди щось говорять 
про їжу, яку споживають. Дуже 
неввічливо під час їди не сказати 
кілька разів слово «oishii» (смачно)

Токіо — одне з найбезпечні-
ших міст. Навіть шестирічні діти тут 
їздять у громадському транспорті 
без батьків.

У будь-якому продуктовому 
магазині є стелаж з хентай — еро-
тичними коміксами.

На день cвятого Валентина за 
традицією дівчата вручають пода-
рунки хлопцям, не чекаючи, поки 
ті наберуться сміливості прояви-
ти ініціативу. Як правило, дарують 

шоколад. Через місяць після дня 
святого Валентина чоловіки вру-
чають дівчатам зворотний подару-
нок. Цей день 14 березня назива-
ється Білим днем.

Навчальний рік у країні почи-
нається 1 квітня. 

Назв місяців у японській мові 
немає — їх просто позначають но-
мерами.

У Японії вважається нормаль-
ним працювати по 15 – 18 годин 
на день. На тих, хто йде з роботи 
вчасно, дивляться з презирством. 
Приходити на роботу також при-
йнято раніше — як мінімум на пів-
години.

На вулицях можна часто зу-
стріти вази з парасолями. Коли 
починається дощ, японці беруть 
парасольку з найближчої вази, 

коли закінчується — повертають 
її на будь-яке вільне місце.

Половина японців дуже до-
бре малює і співає. Це пов’язано 
з тим, що дітей спочатку вчать цим 
навичкам і вже потім — говорити 
й писати.

Брат із сестрою можуть узага-
лі не спілкуватися один з одним. 
Іноді вони не знають навіть номе-
рів телефонів один одного.

Японці дуже люблять громад-
ські лазні й термальні джерела.

Помитися для японця — це 
прийняти ванну. Душ — на крайній 
випадок.

У лікарнях, ресторанах і навіть 
офісах часто прийнято роззувати-
ся. Непристойно ставити взуття 
носками, направленими всереди-
ну приміщення.

Термін «вулкан» походить від 
латинського «Volcanus» — дав-
ньоримський бог вогню. 

Стародавні греки вважали, 
що під горою Етна жив бог вог-
ню Гефест. Згідно з міфом титан 
Прометей вкрав вогонь з вулка-
на Гефеста і подарував його лю-
дям.

У 79 році н.е. сталося по-
тужне виверження Везувію, яке 
знищило римські міста Помпеї 
і Геркуланум. Розповіді свід-
ків того часу, недавні розкопки 
і збережені останки донесли до 
нас страхітливу історію того ви-
верження.

За останні 400 років майже 
чверть мільйона осіб загинули 
безпосередньо в результаті ви-
верження вулканів. Побічні на-
слідки, такі як голод, зміни клі-
мату і хвороби, найімовірніше, 
потроїли це число.

Найбільшим вулканічним ли-
хом ХХ століття вважається ви-
верження вулкана Мон-Пеле 
1902 року на острові Мартіні-
ка у Вест-Індії, коли загинули 
30 121 особа. Тільки дві людини 
вижили: швець, що жив на краю 
острова, і ув’язнений, який був 
зачинений у тюремній камері з 
товстими кам’яними стінами.

Найнебезпечнішим діючим 
вулканом на сьогоднішній день є 
Попокатепетль, лише за 33 милі 
від Мехіко (Мексика). Він випус-
кає тисячі тонн газу й попелу в 
повітря щороку.

На Землі існує приблизно 
1500 діючих вулканів, не раху-
ючи підводних. З них усього 2 – 
30 вивергаються щороку.

Виверження вулкана Сент-
Хеленс 18 травня 1980 року 
мало потужність 500 атомних 
бомб. Геологи розцінили його як 
помірне виверження.

1963 року підводний вулкан 
породив новітню поверхню суші, 
острів Суртсей, недалеко від 
південно-західного берега Іс-
ландії. Нині площа острова Сурт-

сей дорівнює приблизно 2,5 кв. 
км.

Щоб виміряти температуру 
вулкана, вулканологи викорис-
товують спеціальний електрич-
ний термометр, який називаєть-
ся «термопара». 

В Австралії немає жодно-
го активного вулкана, оскільки 
континент розташований у цен-
трі тектонічної платформи.

Землі з великою кількістю 
вулканів — одні з найродючіших 
сільськогосподарських районів 
у світі. Виверження вулканів на-
сичують ґрунт поживними речо-
винами, такими як калій і фос-
фор. Вивітрювання вулканічних 
каменів також виробляє пожив-
ні для ґрунту речовини.

Лава є магмою, що вирвала-
ся на поверхню. Лава може виті-
кати зi швидкістю до 90 км/год.

Найбільший вулкан на Землі 
— Мауна Лоа на Гаваях. Будучи 
одним з п’яти вулканів острова, 
він підноситься на 4000 метрів 
над рівнем моря.

Вулканологи вимірюють по-
тужність виверження за шкалою 
вулканічних вивержень (VEI), де 
0 означає найслабше вивер-

ження, а 8 — найсильніше. 
У деяких вулканічних регі-

онах, наприклад в Ісландії, га-
ряча енергія магми може вико-
ристовуватися для підігрівання 
води і приведення в дію елек-
тростанцій. Цей тип енергії на-
зивається геотермальним (жар 
землі).

На деяких вулканічних ост-
ровах, таких як Ісландія і Гаваї, 
існують чорні пляжі. Там пісок 
складається з базальту, піроген-
ного каменю — несформовано-
го, коли лава остигає і розсипа-
ється на піщинки.

Близько 20% усіх вулканів 
знаходяться під водою.

Вулкани — великий бізнес. 
Загальний бюджет такого аме-
риканського туристичного біз-
несу оцінюється в 232 мільяр-
ди доларів, європейського — 
289 мільярдів. Значна частина 
прибутку надходить від турів у 
«вулканічні» регіони, куди праг-
нуть потрапити багато турис-
тів. Крім того, продається ве-
личезна маса листівок та іншої 
поліграфічної продукції із зо-
браженнями й описом вулка-
нів.

Матч за шахову корону: 
Карлсен – Керуано

Саме ці гросмейстери зіграють у листо-
паді в Лондоні черговий матч за звання чем-
піона світу з шахів. Такий результат турніру 
претендентів, що завершився в Берліні пе-
ремогою Керуано. Він здобув право грати за 
шахову корону з нинішнім чемпіоном світу — 
норвежцем Магнусом Карлсеном. 

У турнірі претендентів брали участь вісім 
шахістів, відібраних ФІДЕ, Міжнародною фе-
дерацією шахів, за результатами виступів у 
турнірах та особистими рейтингами. Серед 
них були три представники Росії, два — США, 
по одному — з Китаю, Азербайджану і Вірме-
нії. Утім, серед росіян один — уродженець 
України. Сергій Карякін народився в Сімфе-
рополі, зростав як шахіст у Краматорську на 
Донеччині. Увійшов до світової Книги рекор-
дів Гіннеса як наймолодший шахіст, що здо-
був звання гросмейстера — у віці 12 років і 
11 днів. Давно мешкає в Росії і виступає за 
цю країну. А найбільш титулованим у турнірі 
був 43-річний росіянин Володимир Крамник, 
14-ий чемпіон світу. 2000 року він здобув ти-
тул, перемігши легендарного чемпіона Гаррі 
Каспарова. У 2008 році втратив титул, про-
гравши матч представнику Індії Віші Ананду. 
Останній, у свою чергу, 2013 року програв 
матч за світову корону норвежцю Карлсену. 

16-ий чемпіон світу має 28 років. Його 
майбутньому супернику Фабіано Керуано — 
26 років, він італієць, але народився і мешкає 
в США, виступає за цю країну, переможець і 
призер ряду турнірів. 

Ліга чемпіонів: 
драми чвертьфіналу

ма

лу

Й д е 
до фінішу 
і другий 
за ран-
гом клуб-
ний фут-

больний турнір континенту. 
Ось результати чвертьфіна-
лу. «Зальцбург» (Австрія) – 
«Лаціо» (Італія) — 4:1 (пер-
ший матч — 2:4). Отже, 
римляни, які здолали в од-
ній восьмій фіналу київське 
«Динамо», вибули з турніру. 

ЦСКА (Росія) – «Арсе-
нал» (Англія) — 2:2 (1:4). 

«Марсель» (Франція) – 
«Лейпціг» (Німеччина) — 5:2 
(0:1).

«Спортінг» (Португалія) 
– «Атлетико» (Іспанія) — 1:0 
(0:2).

Жеребкування відбу-
лося того самого дня, після 
церемонії Ліги чемпіонів. 
У півфіналі зіграють: «Мар-
сель» – «Зальцбург», «Арсе-
нал» – «Атлетико». Півфінал 
— 26 квітня і 3 травня. Фі-
нал — 16 травня в місті Ліон 
(Франція).

Ліга 
Європи

Такі 
дивні 

японці

Вулкани: гаряче дихання Землі
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«Нам потрібно українську інте-
лігенцію поставити на коліна, це 
наше завдання — і воно буде ви-
конане; кого не поставимо — пе-
рестріляємо!» — так, за свідчен-
нями Б. Матушевського і Ю. Ви-
ноградова, які проходили обви-
нуваченими в цій справі, любив 
кричати в обличчя допитуваним 
слідчий НКВС УРСР Соломон Брук. 
Кричав, а потім додавав: «Ех, по-
трібно б усю Україну перестріляти, 
так, на жаль, не можна. Але вас, 
українських інтелігентів, ми всіх 
знищимо!» 

Знайти про Брука якісь де-
тальні відомості не вийде, є хіба 
що коротка виписка з архіву Цен-
тру «Меморіал». Це кілька рядків: 
з них зрозуміло, що народився він 
у містечку Рудня Смоленської об-
ласті 1898 року, отримав початко-
ву освіту, перебував у ВКП(б), пра-
цював слідчим НКВС, а 8 лютого 
1938 року був розстріляний. 

29 серпня 1938 року розстрі-
ляли і Валерія Горожанина, ко-
лишнього начальника секретного 
відділу ОДПУ УРСР. За рік до цьо-
го, вночі 30 серпня 1937-го, глава 
уряду УРСР Панас Любченко вибіг 
із засідання ЦК Компартії України, 
приїхав додому і застрелив спо-
чатку дружину, потім сина, потім 
себе. 

Того самого 1937 року були 
розстріляні слідчі Ахматов, Южин, 
Грозний, Правдін, Броньовий, 
Гольденберг, колишній голова 
ОДПУ України Всеволод Балиць-
кий, що встиг дослужитися до нар-
кома внутрішніх справ СРСР. Усіх 
цих людей об’єднувала не лише 
служба в тих самих відомствах і 
товариські стосунки. 1930 року 
всі вони брали участь у процесі у 
справі «Спiлка визволення Украї-
ни» (СВУ). 

Спілка, якої не було 
Перші арешти у справі СВУ 

почалися в травні 1929-го: 18-го 
числа був заарештований 25-річ-
ний студент Київського інституту 
народної освіти Микола Павлуш-
ков. І через півроку, 22 листопа-
да, в газеті «Чорноморська ко-
муна» опублікували заяву голо-
ви українського ДПУ Всеволода 
Балицького про те, що на Украї-
ні розкрита й ліквідована контр-
революційна організація «Спілка 
визволення України», а 25 лютого 
1930 року в головній українській 
газеті «Вiстi» надрукували замітку 
під заголовком «В першій полови-
ні березня почнуть слухати спра-
ву СВУ». 

Від того дня чотири місяці по-
спіль «Вiстi», а потім інші газети 
регулярно друкували витяги з об-
винувального висновку і матеріа-
лів справи. 

Повідомлялося, що організа-
ція СВУ була заснована в червні 
1926 року за прямою вказівкою 
петлюрівського уряду й лідерів 
української еміграції. Кінцевою 
метою СВУ, за даними слідчих, 
було повне повалення комуніс-
тичного ладу й перетворення Ра-
дянської України в аграрну коло-
нію світового імперіалізму. «Спіл-
ка визволення», за інформаці-
єю слідства, набула поширення 
в найбільших українських міс-
тах, де були створені її «бойові 

п’ятірки» при всіляких організа-
ціях. 

Судячи з такого широкого 
анонсування, процес від само-
го початку задумували як публіч-
ний. Відкриті слухання почали-
ся 9 березня — місцем для суду 
обрали зал для глядачів Харків-
ського оперного театру. Вже 10 
березня «Вiстi» надрукували ре-
портаж з першого засідання за 
підписом М. Берліна: «Читають 
акт звинувачення. Обвинувачені 
зливаються в єдину фігуру укра-
їнського войовничого фашизму». 

До процесу було залучено 45 
осіб, на першому засіданні 44 
з них беззастережно визнали 
свою провину, і тільки один з під-
судних вигукнув: «Звинувачення 
не визнаю! Дам пояснення!» 

Суд не особливо утруднював 
себе розглядом усіх обставин 
справи. Після першого дня засі-
дання державний обвинувач Ми-
хайлик підбив підсумок: «Коли 
зважуєш усю тяжкість злочи-
нів, скоєних підсудними <.>, стає 
ясно, що проти цих людей є єдина 
міра соціального захисту — роз-
стріл». Зал, як і належить, відре-
агував на його промову вибухом 
оплесків. Усім було зрозуміло: на 
підсудних чекає суворий вирок. 
Була хіба що одна «заковика» — 
слідство якось випустило її з ува-
ги. Річ у тім, що «Спілки визво-
лення України», заснованої 1926 
року, ніколи не існувало. 

Як фабрикували 
справу 

У середині 1920-х років поча-
лося згортання «Нової економіч-
ної політики». Результатом НЕПу 
в Україні, серед іншого, стало пе-
ретікання великої кількості «бур-
жуазних» селян із села в місто. 
Разом з НЕПом вирішили згорта-
ти й політику комуністичної укра-
їнізації УРСР — на тлі урбаніза-
ції й інших процесів занадто вже 
високо піднялася українська на-
ціональна свідомість. 

Напевно не відомо, коли 
саме ухвалили рішення влашту-
вати показовий процес із дис-
кредитації української інтелі-
генції, але в середині 1929 року 
голова ДПУ УРСР Балицький 
розіслав по високих урядових 
кабінетах інформаційну записку 
під грифом «таємно» — про роз-
критий план академіка Єфремо-
ва в парі з присланим з-за кор-
дону Ніковським створити контр-
революційну організацію. 

У записці йдеться, що біль-
шість заарештованих вже зізна-
лася у своїй злочинній діяльнос-
ті, й усі члени організації «най-

ближчим часом» з’являться пе-
ред пролетарським судом. 

У справі СВУ — 253 томи. Це 
томи абсолютно особливі. Річ у 
тому, що серед кількох тисяч сто-
рінок немає жодного скільки-не-
будь осудного доказу, що органі-
зація «Спілка визволення Украї-
ни» коли-небудь дійсно існувала. 
Строго кажучи, з цих томів не ви-
пливало майже нічого. 

Увесь обвинувальний висно-
вок, усі слідчі висновки про роз-
криту чекістами контрреволю-
ційну організацію з повалення 
радянської влади будуються на 
визнавальних свідченнях двох 
осіб — академіка Сергія Єфре-
мова і його племінника Миколи 
Павлушкова. 

У ДПУ Павлушкова, затрима-
ного першим, звичайно, жорстко 
зламали. Наскільки можна суди-
ти, про побої і тортури (як і у ви-
падку з іншими обвинуваченими) 
мови не було, проте студентові 
тижнями не давали спати, тяга-
ли з допиту на допит. На хвилі ба-
жання звільнитися — йому то по-
грожували, то обіцяли помилува-
ти — Павлушков обмовив себе 
й інших у жахливих злочинах. 
Саме він показав слідчим сховок 
зі щоденниками Єфремова. Що-
денники ці хоч і були протестни-
ми, але ні на яку контрреволю-
цію, звичайно, не тягнули. Про-
те вони стали єдиним докумен-
тальним доказом, залученим до 
справи. 

Академіка Сергія Єфремова 
затримали в липні 1929-го. Його, 
відомого літературного крити-
ка й історика літератури, спра-
ведливо називали совістю укра-
їнської інтелігенції. Ніхто не ві-
рив, що він може обмовити себе 
й тим більше — ще сорок людей. 
Він, власне, і тримався довше за 
всіх. Але вже 9 березня у «Вiстях» 
надрукували його репліку з ви-
знавальних свідчень. 

Розповідь Єфремова, запи-
сана його товаришем по нещас-

тю Голоскевичем, показує всі хи-
трощі, до яких вдавалося слід-
ство, щоб змусити сорок п’ять 
розумних й інтелігентних людей 
визнати абсурдні звинувачен-
ня. Спочатку до Єфремова при-
йшли зі свідченнями Дурдуков-
ського, Павлушкова, Никовсько-
го і пообіцяли розстріляти без 
виведення на публічний процес 
— як організатора, потім просто 
— розстріляти, а організатором 
визнати кого-небудь більш зго-
вірливого. 

Відкриті зараз документи по-
казують усю режисуру процесу: 
якщо в організатори СВУ відразу 
записали Єфремова, то з ієрархі-
єю керівництва і складом усього 
контрреволюційного союзу де-
який час не могли визначитися. У 
архіві є такий «Орієнтовний спи-
сок заарештованих по Києву», в 
цьому документі позначені прі-
звища вже відібраних фігурантів 
процесу, а поруч прізвища «за-
пасних» — тих, кого тільки готу-
вали до участі в цьому масштаб-
ному заході. 

Не лише 
інтелігенція 

Незважаючи на відсутність 
конкретно сформульованої про-
вини, всім учасникам «україн-
ської опери» був ухвалений зви-
нувачувальний вирок, написа-
ний за один день і дві ночі. Швид-
ше за все, текст — обтічний, 
неконкретний, такий, що містив 
купу помилок, — був готовий за-
здалегідь. Суд розтягнув на 50 
сторінок «вичавки» з самови-
криття звинувачуваних. 

Підсудні — чи то з власних 
міркувань, чи повіривши обіцян-
кам слідчих — були переконані 
в абсолютній показушності вла-
штованої вистави. Приміром, 
професор Підгаєцький, який ви-
знав себе винним «приблизно 
в двадцяти методах і способах 
контрреволюційної боротьби», 
прийшов на останнє засідан-
ня, забравши з камери всі свої 
речі. Він сподівався, що його піс-
ля оголошення вироку відпустять 
додому, і знепритомнів, почув-
ши, що засуджений на вісім ро-
ків і три місяці ув’язнення. 

Точна цифра всіх репресова-
них у цій справі невідома. Незва-
жаючи на те, що під час процесу 
в Харківському оперному театрі 
на лаві підсудних сиділо сорок 
п’ять осіб, у вироку перерахо-
вані ще кілька сотень засудже-
них. П’ятнадцять «ватажків», у 

тому числі й академіка Єфремо-
ва, засудили до розстрілу (пізні-
ше заміненого всім на десятиріч-
не ув’язнення), ще 192 людини 
були позбавлені волі на терміни 
від трьох до восьми років, 87 — 
вислані з України, троє засудже-
ні умовно, й 124 звільнені від по-
карання. 

За деякими оцінками, у 
зв’язку зі «справою СВУ» репре-
сували до 30 тисяч осіб. 

Це був цілеспрямований ге-
ноцид української інтелігенції, 
але не лише її: за документа-
ми, що відкрилися пізніше, було 
з’ясовано, що тисячі звичайних 
селян у 1930-ті роки ув’язнювали 
й розстрілювали з формулюван-
ням «за участь у контрреволю-
ційній організації СВУ». 

Тепер уже не викликає сум-
нівів, що метою процесу були на-
багато ширші, ніж «націоналіс-
тична інтелігенція», прошарки 
суспільства. У січні 1930-го спів-
робітники ДПУ змусили розпус-
титися Українську автокефаль-
ну церкву, а майже відразу після 
процесу в Харківському оперно-
му театрі стартував ряд «викрит-
тів великих контрреволюцій-
них організацій». До 1937 року 
в Україні відбулося ще 15 таких 
процесів: від «Українського на-
ціонального центру» до «Націо-
нальної фашистської організації 
України». 

Відбувся подібний процес і 
в Білорусі — від червня 1930-го 
заарештували більше ста пред-
ставників національної інтелі-
генції, а в 1931-му підготува-
ли справу «Саюза вызвалення 
Беларусi». Багато кого розстрі-
ляли, проте повторення «справи 
СВУ» не вийшло. Тепер це вже іс-
торично доведений факт: ніякого 
«націоналістичного союзу», зви-
чайно, не було.

 

Не вижив майже 
ніхто 

Незважаючи на парадок-
сально м’які для звинувачення 
в контрреволюційній діяльнос-
ті вироки, майже ніхто з «проце-
су СВУ» не помер своєю смертю. 
Тринадцять осіб із сорока п’яти 
розстріляли в 1937-му, одного 
— в 1938-му, інших засудили по-
вторно, або вони отримали до-
даткове ув’язнення і померли в 
катівнях. Із 45 обвинувачених у 
«справі СВУ» повернулося із за-
слань і в’язниць тільки четверо, 
а один зміг емігрувати. Тисячі ін-
ших українців, яких звинувачува-
ли у зв’язках з міфічною організа-
цією, були розстріляні в 1934-му і 
1937 – 1938 роках. 

А в будівлі за адресою вул. 
Римарська, 21 тепер замість 
оперного театру — Харківська 
обласна філармонія. Там на фа-
саді висить дошка на згадку про 
репресовану українську інтелі-
генцію. 

1989 року Верховний Суд 
України переглянув «справу СВУ» 
і посмертно реабілітував усіх об-
винувачених за відсутністю скла-
ду злочину. 

Віктор ВІЛІСОВ
Опубліковано у виданні 

«The New Times» 
Сайт «Аргумент», 31.07.2015 

Справа «Спiлки визволення України»: 
як була вибита справжня еліта нашої країни 

Звинувачені на процесі.

Виголошення вироку. Харків, 9 березня 1930 року. 
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25 травня 1926 року стала-
ся подія, яка сколихнула світ. 
На одній з центральних вулиць 
Парижа був розстріляний голо-
ва Української Народної Республі-
ки в екзилі Симон Петлюра. Убив-
ця — французький єврей, колиш-
ній уродженець і житель Півдня 
України Самуїл Шварцбард, — на 
місці злочину здався французь-
кій поліції. Слідство тривало непо-
вних дев’ять місяців, а 27 жовтня 
1927 року паризький суд виправ-
дав убивцю. Мовляв, це вбивство 
було покаранням за жертви єврей-
ських погромів в Україні. Адвокати 
Шварцбарда, за таємної підтрим-
ки радянських спецслужб та явного 
потужного єврейського лобі, зумі-
ли перекрутити все так, що на гуч-
ному процесі судили не вбивцю — 
Шварцбарда, а його жертву — Си-
мона Петлюру, якого зробили відпо-
відальним за всі єврейські погроми 
часів революції в Україні.

Захист Шварцбарда наполягав, 
що той був месником-одинаком за 
єврейські погроми в Україні, лікві-
дував їхнього організатора Симона 
Петлюру. Натомість представники 
родини загиблого стверджували, 
що вбивство — справа рук радян-
ських спецслужб, таємним аген-
том яких був Шварцбард. Українці 
зібрали цілу низку доказів, які ви-
кривали зв’язки Шварцбарда з ра-
дянськими «органами»; спільників, 
які допомогли йому організувати 
вбивство; фальшивість тез про при-
четність Симона Петлюри до єврей-
ських погромів. Однак здебільшо-
го це були свідчення українських 
емігрантів та окремих представ-
ників єврейства, які особисто зна-
ли вбивцю. Головного ж аргументу 
— таємних документів радянських 
спецслужб, які могли б підтвердити 
або спростувати причетність Саму-
їла Шварцбарда до ДПУ або ОДПУ, 
висвітлити їхню роль у цьому вбив-
стві й тиску на паризький суд, обо-
ронці Петлюри не мали. Як і не мали 
доступу до них західні й українські 
історики, що займалися досліджен-
ням убивства Петлюри й «паризько-
го процесу» над Шварцбардом.

2016 року Галузевий дер-
жавний архів Служби зовніш-
ньої розвідки України, найта-
ємніша архівна установа України, 
оприлюднив у себе на сайті понад 
5 тис. сторінок архівних документів. 
Майже всі матеріали всесоюзної 
закордонної розвідки — Інозем-
ного відділу ОДПУ СРСР та україн-
ської радянської закордонної роз-
відки — Іноземного відділення ДПУ 
УСРР за 1925 – 1932 роки, що сто-
суються української політичної емі-
грації в країнах Західної Європи: 
донесення агентури, спецповідом-
лення, інформаційні довідки, доку-
менти українських органів влади, 
громадських організацій та діячів. 
Значна частина з них стосується Го-
лови Директорії та Головного ота-
мана військ та флоту УНР Симона 
Петлюри. Зокрема: повідомлення 
ІНВ (Іноземного відділу) ДПУ УСРР 
про вбивство Симона Петлюри; до-
несення про настрої серед україн-
ської та російської еміграції, сте-
ження за уенерівськими діячами, 
які брали участь у підготовці до су-
дового процесу над Шварцбардом; 
інформації про зміст документів, зі-
браних уенерівцями для судового 
процесу. Це дозволило адвокатам 
Шварцбарда підготувати стратегію 

захисту, зібрати контраргументи, 
які б сіяли сумніви в достовірності 
української версії, та готувати від-
верті маніпуляції думкою присяж-
них-французів, мало обізнаних із 
перебігом подій недавньої історії 
України.

Один з найважливіших доку-
ментів — доповідна записка голови 
ДПУ Української СРР Всеволода Ба-
лицького на ім’я генерального се-
кретаря ЦК КП/б/У Лазаря Кагано-
вича «По справі вбивства Петлюри» 
за грудень 1926 року. Тут узагаль-
нена вся наявна в чекістів інфор-
мація в цій справі — висвітлення 
в пресі, суспільні настрої, реакція 
українців і звинувачення на адресу 
радянських спецслужб, підготовка 
«терактів» проти радянських 
діячів, а також вплив на пере-
біг судового процесу та вирок 
Самуїлові Шварцбарду.

До Парижа Симон Пет-
люра перебрався в жов-
тні 1924-го в пошуках під-
тримки УНР лідерами за-
хідноєвропейських дер-
жав. Неофіційно зустрічався 
з впливовими французьки-
ми політиками, намагався 
об’єднати розпорошену укра-
їнську еміграцію, готував де-
сятки статей на українські 
теми для преси, передовсім 
журналу «Тризуб» — друкова-
ного органу ДЦ УНР в екзилі.

Голова УНР в екзилі — 
фактично президент Укра-
їнської держави, лідер най-
впливовішої течії українсько-
го визвольного руху — був 
найбільш запеклим ворогом 
більшовицької влади. Відтак 
постійно перебував у полі 
зору радянських спецслужб, які від 
моменту виїзду Петлюри в емігра-
цію безперестанно стежили за ним, 
де б той не перебував — у Польщі, 
Франції або ж Румунії.

«Атаман Петлюра выезжал 
из Польши легально. Поездка 
эта была организована Пилсуд-
ским, который до сих пор являет-
ся сторонником самостоятельной 
Украины во главе с атаманом Пет-
люрой, — йшлося в донесенні спів-
робітників всесоюзної закордон-
ної розвідки — Іноземного відділу 
ОДПУ СРСР із Праги 7 березня 1924 
року. — Петлюра выехал из Польши 
с целью поискать для своей работы 
всесторонней поддержки в госу-
дарствах, где сильно развито наци-
ональное движение и большая не-
нависть к большевикам. Он имеет 
в виду посетить: Венгрию, Италию, 
Швейцарию, Испанию и Чехию». 

В іншому чекістському доне-
сенні, від 22 травня 1924-го, йдеть-
ся про поїздку Петлюри до Чернів-
ців та нараду діячів УНР у Празі: 
«Петлюра с Мироновичем были в 
Коломне и Черновицах, а теперь 
воз вращаются в Будапешт. Петлю-
ра ездил под фамилией С. Иванов. 
В Праге в воскресенье 25-го мая 
должно было состояться совеща-
ние с участием: Доценко, Шульги-
на, Славинского и Прокоповича, 
но ввиду того, что чехи отказали в 
визе Доценко, совещание это пе-
ренесено в Вену. На это совеща-
ние в Вене должны приехать, кро-
ме указанных лиц, Симон Петлюра 
и Андрей Левицкий». А ще в іншо-
му, за 18 червня 1924-го, вказуєть-
ся про підтримку Симона Петлюри 
Юзефом Пілсудським: «По словам 

бывшего члена Директории Мака-
ренко, Петлюра в настоящее вре-
мя находится в Венгрии с бывшим 
начальником Штаба армии УНР 
профессором Юнаковичем. Круг 
Петлюровских симпатий в Польше 
очень сузился. Из видных людей 
один Пилсудский остаётся на его 
стороне, но он сам теперь не игра-
ет большой роли. Представителем 
Петлюры в польских кругах явля-
ется капитан Ковальский, который 
принимал участие в налёте на Укра-
ину в 1921 году».

Стеження за Симоном Петлю-
рою чекісти продовжили й після 
його переїзду до Парижа. Показо-
во, що він — керівник Української 
держави, на відміну від багатьох 

українських політиків, не нажив 
статків, вів скромний спосіб життя. 
Спочатку жив у Парижі сам, а зго-
дом до нього перебралися дружина 
Ольга Опанасівна й 14-річна донь-
ка Леся. Якийсь час перебивався в 
Миколи Шумицького, потім почав 
винаймати кімнату в «Ідеал готель», 
а ще згодом — дві на п’ятому повер-
сі готелю в Латинському кварталі, 
біля Сорбонни — на вулиці Тенар, 7.

«Петлюра находится в Пари-
же вместе с Прокоповичем, весь 
остальной «уряд» в Польше, — 
йдеться в донесенні Іноземно-
го відділу ДПУ Української СРР за 
20 лютого 1926 року. — В Париже 
издаются Петлюрой два журнала: 
«Трибуна» и «Тризуб» антисоветско-
го содержания, предназначенные 
для агитации на Украине. Весной в 
Польше будут выходить проклама-
ции коротенького содержания для 
агитации среди крестьян Украины». 

В іншому донесенні, за 19 бе-
резня 1926-го, підкреслено поси-
лення підтримки УНР польським 
урядом: «Петлюра, который в на-
стоящее время живёт в Париже, 
получает от поляков снова значи-
тельную поддержку. Он организо-
вал в Париже ряд стипендий для 
украинских студентов и издаёт но-
вую газету «Тризуб». Кроме того, 
организованы новые клубы его 
сторонников в Париже, Праге и 
разных польских городах. Всё дви-
жение более не столько социал-де-
мократически настроено, сколько 
республиканско-демократически. 
В Варшаве своё местонахождение 
имеет организация, которая счи-
тается министерством Петлюры. 
Должность военного министра за-

нимает Сальский. Последний опять 
приступил к созданию партизан-
ских групп по образцу бывших банд 
Тютюнника».

Чекістським агентам вдало-
ся проникнути в оточення перших 
осіб УНР, вони досить легко пере-
хоплювали найпотаємнішу корес-
понденцію. Таким чином у їхньо-
му розпорядженні опинилися де-
сятки листів Симона Петлюри та 
прем’єр-міністра Андрія Лівицько-
го. Зокрема лист останнього до го-
лови держави за 10 лютого 1926 
року. Лівицький з Варшави інфор-
мував Петлюру, який перебував у 
Парижі, що в Польщі готується дер-
жавний переворот, наслідком яко-
го, швидше за все, стане прихід до 

влади маршала Юзефа Пілсуд-
ського, давнього приятеля і со-
юзника Петлюри. Повідомляв, 
що з групою Пілсудського нала-
годив тісний контакт, і той обі-
цяє допомогу українцям у бо-
ротьбі з більшовиками та від-
новленні незалежності УНР. Лист 
Лівицького чекісти переклали 
російською: «Мы всё-таки счи-
таем, что победа будет за Пил-
судским, поэтому нами своевре-
менно были предприняты шаги 
для установления тесного кон-
такта нашего центра с группой 
маршала Пилсудского… Тут сле-
дует принять во внимание, что 
как маршал Пилсудский, так и 
его единомышленники стоят за 
независимость украинской на-
родной республики и за договор 
польской республики с УНР… 
Правительство польской рес-
публики приняв тезисы Пилсуд-
ского прийдёт на помощь в борь-
бе за освобождение Украины и 

обеспечит ей государственную не-
зависимость».

Уже за декілька місяців — у 
травні 1926 року — озвучені Лі-
вицьким плани почали здійснюва-
тися. У Польщі відбувся державний 
переворот, у результаті якого до 
влади прийшов Юзеф Пілсудський. 
У польських та українських полі-
тичних колах, а відтак і чекістських 
документах, почали говорити про 
відновлення союзу Пілсудського – 
Петлюри й новий похід проти «со-
вєтів». Це робило Симона Петлюру 
ще більш небезпечним супротивни-
ком в очах радянської влади і, ймо-
вірно, підштовхнуло її до фізичної 
ліквідації впливового політичного 
опонента.

25 травня 1926 року близько 
13-ї Симон Петлюра пішов пообі-
дати до невеликого ресторану «Буль-
йон-Шартьє» на вулиці Расін, 3, за 
кількасот метрів від готелю, де меш-
кав. Повертаючись назад, близь-
ко 14-ї зупинився перед книжковою 
розкладкою магазину на розі вулиці 
Расін і бульвару Сен-Мішель, роздив-
лявся книги. Тут до нього підійшов 
і розстріляв з револьвера Самуїл 
Шварцбард. Із семи випущених куль 
п’ять поцілили в тіло. Далі Шварц-
бард здався поліцейському, який 
прибіг на постріли. За іншою версі-
єю, його захопили перехожі, які ледь 
не влаштували самосуд над убив-
цею, але якраз устиг поліцейський, 
якому й передали затриманого.

Cмертельно пораненого, але 
ще живого Симона Петлюру відвез-
ли до найближчої клініки «Шаріте», 
де він невдовзі помер. Відспівува-
ли Головного отамана в румунській 
православній церкві св. Арханге-

лів, неподалік готелю. Дотепер збе-
реглися і діють ресторан, готель, 
книжкова крамниця й ця румун-
ська церква. А приміщення лікарні, 
де помирав Петлюра, від 1942 року 
належить українській громаді — тут 
діє греко-католицька церква св. Во-
лодимира, поруч з нею встановле-
ний пам’ятник Тарасові Шевченку. 
Обабіч від входу до церкви встанов-
лені мармурові таблиці, з текстами 
французькою й українською мова-
ми, що саме тут завершилося земне 
життя Голови Директорії УНР та Го-
ловного отамана військ і флоту УНР.

30 травня 1926 року Симо-
на Петлюру поховали на цвинтарі 
Монпарнас, одному з найпрестиж-
ніших у Парижі. 

Віддати шану Голові Директорії 
та Головному отаману військ УНР 
до Парижа прибули лідери уенерів-
ської еміграції Андрій Лівицький, 
Валентин Садовський, генерал Во-
лодимир Сальський та інші, а також 
делегати українських громад у кра-
їнах Європи й Америки. Показовою 
була присутність на похороні поль-
ського військового аташе полков-
ника Клеберґа, який представляв 
Юзефа Пілсудського, посланців 
французького й чеського урядів. 
«Факт смерти Петлюры произвёл 
в рядах пилсудчиков большое впе-
чатление. Пилсудский выразил 
своё соболезнование через свое-
го адъютанта Андрею Левицкому, 
в котором говорит, что «Польша не 
забудет помощи украинского наро-
да, полученной в критический для 
неё момент», — зазначено в одно-
му з чекістських донесень.

«З часів 1917 – 1918 рр. не було 
ще події, яка б так незвичайно схви-
лювала все українство, — писав у 
листі до Лідії Шишманової, доньки 
Михайла Драгоманова, дипломат 
Олександр Шульгин, голова Міжор-
ганізаційного комітету з вшануван-
ня пам’яті Симона Петлюри, 2 лип-
ня 1926 року. — Люде страшенно 
оплакували і оплакують С. В.; який 
втілював в собі ідею української 
державности і боротьби за неї. І на 
другий же день після вбивства ста-
лося щось невидане серед емігра-
ції: всі об’єдналися. До нас прийшли 
і Шаповалівці і Галичане. Утворено 
в Чехословаччині Комітет по вша-
нуванню пам’яті і обороні чести 
С.В. Петлюри!.. До нього приєднали-
ся 103 організації! — Мене як Голо-
ву Комітету делеговано було на по-
хорон — це було щось знов незви-
чайне: в Парижі ми лічили 200-300 
свідомих українців, але на похорон 
прийшло кілька тисяч. І якби Ви ба-
чили з якою побожністю схиляли-
ся вони перед Труною… З усіх кін-
ців світу телеграфично замовлено 
було вінки з чудесних квітів жовто-
блакитних, було багато Французів, 
Кавказців, Поляків. На цвинтарі 
Mont Parnasse промов не було, за-
співали тільки «Заповіт», який спра-
вив серед цих обставин колосаль-
не вражіння… Мої приятелі, старі 
французи – письменники і політики 
говорили, що такого похорону вони 
ще не бачили і що навіть похорон 
Victor’a Hugo справляв меньш зво-
рушуюче вражіння, ніж ці щирі, ве-
личні і мовчазні Проводи…».

Ярослав ФАЙЗУЛІН, 
кандидат історичних наук,
співробітник Українського 

інституту національної пам’яті
Сайт Gazeta.ua

«НЕ таємно»: розсекречені документи 
про вбивство Симона Петлюри
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Микола Лівицький

Марія Лівицька з донькою.

Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах

Микола Лівицький був 
одним із президентів УНР. 
Президентом вже не існую-
чої де-факто держави. Разом 
з однодумцями він відсто-
ював українську незалеж-
ність, ведучи боротьбу в ка-
бінетах, на з’їздах та конфе-
ренціях, постійно нагадуючи 
світовій спільноті, що Украї-
на є і завжди буде.

У сприйнятті багатьох 
українців єдиним президен-
том до часів сучасної Неза-
лежності залишається Ми-
хайло Грушевський. Це досить 
поширена помилка, адже 
професор історії був головою 
Центральної Ради. Формаль-

но ця посада більше прирів-
нюється до статусу спікера 
парламенту.

Але Українська Народна 
Республіка мала і своїх пре-
зидентів. Щоправда, вже на 
більш пізніх етапах існування 
— в екзилі, себто за межами 
України.

Їхній відлік ведуть із Си-
мона Петлюри — Головно-
го Отамана військ УНР. Його 
наступником став Андрій Лі-
вицький, який пізніше рефор-
мував посаду зі звання ота-
мана до звання президента.

Після поразки Української 
революції 1917 – 1921 років 
багато діячів подалися в емі-
грацію. Одні, розчарувавшись 
у всьому, просто доживали 
свої останні роки, інші з ча-
сом повернулися та асимілю-
валися з новим радянським 
порядком (частина таких лю-
дей згодом була репресова-
на).

Були й такі, хто продовжу-
вав відстоювати незалежну 
Україну за кордоном. І, хоча 
українське питання втрати-
ло свою актуальність для то-
гочасних західних політиків, 
уряд УНР продовжував діяти 
аж до 1992 року. Одним з тих, 
хто забезпечував і підтриму-
вав його діяльність, був  син  
А. Лівицького  —  Микола Лі-
вицький.

Президент УНР народився 
22 січня 1907 року в Жмерин-
ці в сім’ї Андрія та Марії Лі-
вицьких. Його рід походить з 
Полтавщини. Вважається, що 
в часи Гетьманщини Лівицькі 
були сотниками й полковими 
осавулами.

1918 року Микола по-
чав навчання в київській гім-
назії ім. Тараса Шевченка. 
Але вже наприкінці 1920-го 
вони з батьком емігрували до 
Польщі.

Річ у тому, що батько, Ан-
дрій Лівицький, був актив-
ним учасником подій Україн-
ської революції й на момент 
еміграції обіймав посаду 
прем’єр-міністра УНР. Після 
смерті Симона Петлюри 1926 
року він обійняв його посаду.

Тим часом Лівицький-син 
продовжував здобувати осві-
ту — у Варшаві, Подєбрадах, 
Празі, Женеві. Одночасно з 
цим він займався громад-
сько-політичною діяльністю.

Як активний учасник укра-
їнського студентського руху 
був обраний головою ново-
створеної студентської кор-
порації «Запоріжжя» у Варша-
ві. Також брав участь у з’їздах 
Центрального союзу україн-
ського студентства (ЦЕСУС).

ЦЕСУС — громадська ор-
ганізація українських сту-
дентів поза СРСР. Створе-
на 1922 року в Празі. ЦЕСУС 
об’єднував тисячі студентів і 
десятки організацій.

Микола Лівицький також 
активно займався журна-
лістською діяльністю. Він був 
одним з видавців часопису 
«Студентський голос» (1927 
–  1928 рр., Варшава), публі-
кувався в журналі «Тризуб», 
заснованому з ініціативи Пет-
люри в Парижі, та львівсько-
му «Ділі». Також матеріали Лі-
вицького часто з’являлися на 
сторінках багатьох швейцар-
ських видань.

Довгий час Микола Лі-
вицький виконував функ-
ції секретаря делегації уряду 
УНР при Лізі Націй. Тоді ж він 
став спеціальним кореспон-
дентом «Тризуба» в Женеві.

Швейцарське місто в ті 
часи вважалося одним з цен-
трів світової політики, що да-
вало українським діячам ба-
гато можливостей. Але Лігу 

Націй більше цікавило питан-
ня незалежної Польщі, тоді як 
тема українців була десь на 
периферії.

1937 року Лівицький здій-
снив ряд дипломатичних по-
їздок за дорученням голови 
Ради Міністрів УНР Прокопо-
вича. Він відвідав Німеччину, 
Польщу, Чехословаччину, Ав-
стрію, Італію та Францію.

Роком пізніше його напра-
вили до столиці Карпатської 
України — міста Хуста. Там Лі-
вицький вивчав можливість 
залучення колишніх військо-
виків армії УНР до Збройних 
сил Карпатської України. Але 
1939 року Угорщина окупува-
ла ці території, й питання вій-
ськових саме собою відпало.

Від 1942 року Лівицький 
мешкав у Києві. Німецька 
окупація радянських терито-
рій давала надію багатьом то-
гочасним українським діячам 
на здобуття незалежності.

Як ми знаємо нині, біль-
шість з них швидко розчару-
валася в нових «союзниках». 

Микола Лівицький намагався 
налагодити політичну діяль-
ність у Києві, але був зааре-
штований СД і перевезений 
до Польщі.

Сім’я Лівицького теж не 
полишала активної діяльнос-
ті. Мати — Марія Варфоломі-
ївна — ще до еміграції разом 
з Жіночою громадою бра-
ла участь у подіях революції 
1905 – 1907 років. Пізніше 
вона очолила Союз україн-
ських емігранток у Польщі.

Старша сестра Наталя 
була поетесою. У Варшаві 
приєдналася до створення лі-
тературної групи «Танк». Вона 
єдина з усієї родини дожи-
ла до створення незалежної 
України.

Андрій Лівицький продо-
вжував справу Симона Пет-
люри і до 1940-х років вва-
жався Головним Отаманом 
військ УНР, поки посаду не 
було реформовано.

Під його керівництвом 
після закінчення Другої світо-
вої війни еміграційний укра-
їнський уряд поновив свою 
діяльність. 1948 року Андрій 
Лівицький ініціював ство-
рення Української національ-
ної ради з метою консолідації 
розрізнених політичних сил 
українців в еміграції.

У 1950-х роках сім’я Лі-
вицьких переїхала до США. Та 
вже без Андрія — він помер 
1954 року в Німеччині. Відто-
ді Микола обійняв посаду ке-
рівника відділу закордонних 
справ Української національ-
ної ради.

Політичне життя україн-
ців в еміграції було досить 
складним. Створювали бага-
то різних організацій, відбу-
валися з’їзди та конференції. 
Це все допомагало підтриму-
вати ідею незалежності, але 
безпосереднього впливу на 
Україну географічну не мало. 
Радянський Союз перебував 
на піку своєї сили, і проникну-
ти за «залізну завісу» шансів 
не було.

На шостій сесії Україн-
ської національної ради Ми-
колу Лівицького було обрано 
Президентом УНР в екзилі.

Перебуваючи на цій по-
саді, Микола відвідував бага-
то країн української діаспори, 
зустрічався з політичними ді-
ячами різних країн тощо. Він 
не дожив лише кілька років до 
розпаду СРСР. Помер 8 грудня 
1989 року в Філадельфії.

Родина Лівицьких — 
яскраві представники укра-
їнства ХХ століття. Вони долу-
чилися до боротьби за само-
стійну державу й продовжи-
ли свою діяльність в еміграції 
після поразки революції.

Як і велика частина укра-
їнської інтелігенції за кордо-
ном, Лівицькі до останнього 
вірили в нашу незалежність 
і робили все від них залежне 
для збереження ідеї Україн-
ської держави.

Микола ГЕРКАЛЮК
«Історична правда», «Vежа»

Найцікавіші книги — в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо»

Тут, за адресою м.Чернігів, вул. Шевченка, 9, ви зна-
йдете великий вибір книг українською мовою: художня, 
дитяча, краєзнавча література і, звичайно, книги з істо-
рії. Ось деякі з них. 

Василь Куриленко «Крізь безодню віків. Мізин»
Куриленко Василь Єлисейович — відомий краєзна-

вець Подесення, історик, археолог, мистецтвознавець, ху-
дожник, засновник та незмінний керівник Мізинського му-
зею (нині Мезинський археологічний науково-дослідний 
музей ім. В. Куриленка). Музей у селі Мізин на території 
Мезинського національного парку став унікальним науко-
вим закладом, центром досліджень історії та культури Чер-
нігово-Сіверщини, найбільшим сільським музеєм України. 
Основну експозицію розміщено в історичній споруді поряд 
з місцем розкопок всесвітньовідомої палеолітичної стоян-
ки, відкритої Ф. Вовком (Волковим) 1908 року. Понад 50 ти-
сяч її експонатів відображають історію краю з відкритими 
тут 26 культурами. Ряд з них є унікальними.

Книга — підсумок життя дослідника. Вона буде корисна 
фахівцям з історії, археології, всім небайдужим до істори-
ко-культурної спадщини. 

Вартість — 120,00 грн.

«Подєбрадський полк» Армії УНР» 
Вийшли друком І та ІІ томи цього біографічного збірника. 

Автори — Роман Коваль і Віктор Моренець — уже презенту-
вали книжку в Україні, а також у Мюнхені, Празі, Будапешті.

У виданні міститься більше 800 біографій вояків регуляр-
них та іррегулярних українських збройних формацій першої 
половини ХХ ст. — студентів і випускників Української гос-
подарської академії в Подєбрадах (Чехословаччина, 1922 – 
1932) і тих воїнів, які прагнули навчатися в Подєбрадській 
академії. Серед них було чимало творців української культу-
ри — письменників, художників, композиторів, музикантів, 
акторів, журналістів, кооператорів, спортсменів.

Випускники академії стали не просто спеціалістами, 
а й фахівцями-патріотами, які несли українське світло на 
Пряшівщину, Лемківщину, Карпатську Україну, Волинь, Га-
личину. Вони гідно тримали марку українського інженера у 
Франції, Бельгії, Чехословаччині, Польщі, Німеччині, Китаї, 
США, Канаді, Південній Америці, Африці, Австралії.

Повна назва енциклопедії — «Подєбрадський полк» Ар-
мії УНР. До історії Українських січових стрільців, Богданів-
ського та Гордієнківського полків військ Центральної Ради, 
1-ї Сірої, 1-ї Запорозької, 2-ї Волинської, 3-ї Залізної, 4-ї Ки-
ївської, 5-ї Херсонської та 1-ї Кулеметної дивізій Армії УНР, 
Галицької армії, Вільного козацтва, повстансько-партизан-
ського руху, Запорозької Січі Юхима Божка, Окремого чор-
номорського коша військ Директорії, Легії українських на-
ціоналістів, УВО, ОУН, Карпатської Січі та дивізії «Галичина».

Вартість — 128,00 грн.

Павло Подобєд «З-під Конотопа до Аризони: 
невигадані історії вояків Армії УНР»
Книга співробітника Українського інституту національ-

ної пам’яті. Присвячена збройній боротьбі за незалежність 
України у 1917 – 1921 рр. У дослідженні йдеться про Коно-
топський повіт Чернігівської губернії, що став ареною кри-
вавих боїв трьох армій. Також ідеться про перебіг бойових 
дій у Сосницькому, Борзнянському повітах.

Наводяться спогади вояків. Біографічний довідник охо-
плює понад півтори сотні життєписів вояків Армії УНР, які 
походили з Конотопського повіту і пов’язали своє життя зі 
службою в українському війську. 

Сергій Павленко 
«Військо Карла ХІІ на півночі України»
У книзі розповідається про маловідомі сторінки історії 

походу війська Карла ХІІ у 1708 – 1709 рр. на терени Укра-
їни, його бої з армією Петра І, союз шведського короля з 
гетьманом Мазепою.

Уперше на основі великої бази документів детально 
оповідається про місця розквартирування шведів, їхні про-
блеми під час зимівлі в Гетьманщині, висвітлено події, які 
передували поразці шведів у Полтавській битві.

Мова і про топонімічні наслідки проходження сканди-
навів Чернігово-Сіверщиною та їх перебування в полоні на 
цих землях.

У книзі читачі знайдуть відповіді на багато історичних 
та побутових питань, дізнаються про те, де знаходяться 
шведські могили та як склалося життя нащадків полонених 
шведів на Чернігівщині.

Вартість — 330,00 грн.

Усі ці книги можна придбати в КМЦ «Інтермеццо», 
e-mail: kmc.intermezzo@gmail.com; тел. (063) 236-18-03.

НННайййцікавіші книгии в культурно

Крізь безодню віків

Микола Лівицький — 
український президент зі Жмеринки

Родина Лівицьких у Варшаві. 1920 рік.

Засідання Ліги Націй.
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Батурин — гетьманська столиця

Хроніки часів сталінізму

Національний історико-культурний за-
повідник «Гетьманська столиця» запрошує 
до своїх музейних закладів! У новому сезо-
ні вас здивують не тільки велична цитадель 
Батуринської фортеці та вишуканий палац 
К. Розумовського, а й змістовне, оновлене 
наповнення інших об’єктів. 

Рекомендуємо почати огляд заповідника 
з меморіального комплексу «Цитадель». Тут 
можете оцінити архітектурні смаки й талан-
ти гетьманів-будівничих, які розбудовували 
її як свою резиденцію у 1669 – 1708 роках. 

Виставка «Ясновельможні гетьмани. 
Життя для України» дасть можливість пізна-
ти роль в українській історії видатних геть-
манів, дізнатися про устрій гетьманського 
будинку як центру влади української козаць-
кої держави. Емоційну сторону експозиції 
підсилюють воскові образи гетьманів Бог-
дана Хмельницького, Івана Виговського, Пе-
тра Дорошенка, Дем’яна Ігнатовича, Івана 
Самой ловича, Івана Мазепи, Пилипа Орлика. 

Послухайте цікаві розповіді екскурсово-
дів про розбудову гетьманського Батурина 
та України-Гетьманщини — і ви зрозумієте: 
нам є чим пишатися! 

Для дитячої аудиторії заповідник пропо-
нує захопливі екскурсії-квести «Таємниці ци-
таделі», «Лицарі українських степів», «Леген-
ди Кочубеїв» та «У діяннях гетьманів велич 
України». 

Не менш цікавий заклад знаходиться по-
руч — Музей археології Батурина. Історія Ба-
турина підтверджена археологічними матері-
алами від найдавніших часів до трагічної за-
гибелі міста 1708 року. Щоліта музей попов-
нюється новими експонатами, знайденими 
під час чергових археологічних досліджень. 

Неподалік від цитаделі розташована му-
рована Воскресенська церква-усипальниця 
— місце останнього спочинку гетьмана Кири-
ла Розумовського. Церква збудована його ко-
штом у 1799 – 1803 роках у стилі пізнього кла-
сицизму. Поховання К. Розумовського — це 
єдина збережена могила гетьмана в Україні. 

Будинок генерального судді В. Кочубея — 

єдина споруда часів Гетьманщини. У темати-
ці музею химерно переплетені історія самого 
будинку, судочинства України-Гетьманщини, 
а також історія кохання сивочолого гетьмана 
Івана Мазепи та юної Мотрони Кочубей.

Найбільш видовищний і розкішний з 
об’єктів заповідника — палацово-парковий 
ансамбль К. Розумовського. Милує око сво-
їми архітектурними формами палац — єди-
ний автентичний гетьманський палац і єдине 
творіння Чарльза Камерона в Україні. Екс-
позиція музею захоплює розповідями про 
гетьмана Розумовського, історією будівни-
цтва, реставрації палацу. Цьогоріч, до 290-ї 
річниці від дня народження Розумовського, 
на другому поверсі палацу представлена ви-
ставка ікон з іконостаса Козелецького собо-
ру Різдва Богородиці. Основу складають уні-
кальні ікони з колекції Національного запо-
відника «Чернігів стародавній», які вперше 
представлені в палаці гетьмана.

Неподалік Батурина розташований один 
з найстаріших монастирів доби Гетьманщини 
— Батуринський Миколо-Крупицький монас-
тир. Це теж екскурсійний об’єкт заповідни-
ка. Історія монастиря сягає домонгольських 
часів, а найбільшого розквіту він досяг, коли 
Батурин був гетьманською столицею. Серед 
побожних меценатів монастиря були гетьма-
ни Богдан та Юрій Хмельницькі, Дем’ян Ігна-
тович, Іван Самойлович, Іван Мазепа.

Окрім наукової складової, ви зможете 
оцінити ландшафт заповідника й навколиш-
ніх пейзажів з точки зору професійності ди-
зайну довкілля та озеленення. Майстерно 
продумані й доглянуті зелені насадження — 
квітники, вазони, кущі, рабатки — милують 
око, створюють простір для відновлення сил 
і гарного настрою. Вас приємно вразять чи-
стота, доглянутість територій заповідника.

Відвідавши наші об’єкти, ви відчує-
те свою генетичну причетність до великого 
українського народу. 

Наталія СЕРДЮК, 
організатор екскурсій 

Особисті архіви, мемуари, щоденники, до-
кументи, які дійшли до нашого часу з XVIII – 
XIX ст., містять чимало свідчень, що в багатьох 
старшинських маєтках влаштовували домові 
церкви, там були розміщені християнські свя-
тині — ікони, частини святих мощей.

Гетьманська родина Розумовських була 
глибоко віруючою, вкладала значні кошти в 
будівництво церков і храмів на території Геть-
манщини та Російської імперії.

Маючи численні маєтки, гетьман Кирило 
Григорович влаштовував у кожному з них до-
мові церкви. Збережено незначні описи хра-
мів родини Розумовських. У маєтку гетьмана 
на Гороховому полі в Москві була влаштована 
кам’яна домова церква в ім’я Вознесіння Гос-
поднього, а в маєтку Петровсько-Розумовське 
— на честь святих Петра й Павла. 

Зберігся опис домової церкви в маєтку 
старшого брата гетьмана — Олексія Григо-
ровича: «Молельня с семейными образами, 
мраморным бюстом Спасителя, работы зна-
менитого итальянского скульптора, с неуга-
сающими лампадами и портретом покойного 
графа».

У маєтку К. Розумовського в Почепі та-
кож була домова церква. Ф. Горностаєв подає 
опис її іконостаса: «Стройный, изящный, тон-
ко прорисованный, с обилием скульптур. Осо-
бенно изящны фигуры ангелов». 

За відомостями, що містяться в книзі 
О. Васильчикова «Сімейство Розумовських», 
відомо, що при церкві в палаці гетьмана на 
Мойці в Петербурзі 1774 р. перебували свя-
щеник, який отримував платню 150 руб. на 
рік, двоє півчих, а на утримання самої церк-
ви К. Розумовський виділяв 120 руб. на рік «на 
просвиры, ладан, свечи и вино».

В описі майна дружини гетьмана К.І. На-
ришкіної зазначено значну кількість ікон, які, 
ймовірно, прикрашали одну з домових цер-
ков гетьмана: «Икона Алексея человека Бо-
жия и Марии Египетской, обнизана жемчу-
гом и каменьями зелёными и красными, в ки-
оте деревянном; Чудотворца Николая; Зна-
мения Богородицы; Алексея Митрополита; 
Святые мученицы Параскевы с мощами, весь 
серебреный; Богоматери Знамения в киоте 
серебреном; Селверста папы Римского; Ма-
рии Египетской, венец вынизан жемчугом; 
Николая Чудотворца, поля окладные; Иоанна 
Предтеча; Св. пророка Наума и Св. мученицы 
Дарии; Богоматери Казанской; Великомуче-
ника Георгия; два образа Богоматери и Спа-
сителя резные на камне, вызолочены».

К. Г. Розумовський приділяв значну ува-
гу облаштуванню своїх домових церков, для 
цього тримав у штаті придворних іконопис-
ців. Відомо, що 1754 р. у м. Глухові закінчу-
валось оздоблення гетьманського палацу та 
придвор ної церкви гетьмана, для розпису й 
позолоти жертовника Кирило Розумовський 
викликав з м. Козельця придворного живо-
писця Івана Чайковського.

Інформація щодо домової церкви гетьмана 
в Батурині вкрай обмежена. П. Нечипоренко у 
своїй праці «Національні строєнія» писав, що 
1755 р. у Батурині одночасно будували геть-
манський палац і церкву: «При Батуринском 
доме находилась домовая церковь». Підтвер-

дження цього міститься в низці документів, що 
зберігаються в Центральному державному іс-
торичному архіві України в м. Києві, в яких по-
дається інформація про кількість будівельного 
матеріалу для будівництва придворної церкви 
Розумовського в Батурині. З палацу до церкви 
вела галерея, якою хворого гетьмана перево-
зили на службу. У листі до своєї дружини Ан-
дрій Розумовський писав: «Сегодня вечером 
исповедь, а завтра он (К. Розумовський) при-
общается». 

Існує припущення, що саме в домовій 
церкві 1802 р. відбулося вінчання онуки геть-
мана — Варвари Олексіївни Розумовської — з 
графом М. Г. Рєпніним-Волконським.

Щодо облаштування домової церкви 
К. Розумовського при батуринському па-
лаці відомостей не збережено. Але відо-
мо, що після смерті гетьмана до Воскресен-
ської церкви-усипальниці були перенесені 
коштовні церковні речі. Дослідник Ф. Горнос-
таєв зазначав, що у Воскресенській церкві 
знаходилися «дорогие богослужебные книги, 
по преданию поступившие с домовой церкви 
графа». Ф. Гумілевський в «Історико-статис-
тичному описі Чернігівської єпархії», опису-
ючи Воскресенську церкву, згадував також 
про речі з домової церкви гетьмана: «Потир 
весом 3 ф., 84 пробы с 8-ю образками на до-
рогой финифти, образки эти с приделаными 
над ними коронами осыпаны восточным 
хрусталем. Две великолепные серебряные 
дарохранильницы, одна весом 5 ф., другая 
4 ф.».

Тема будівництва й облаштування домо-
вої церкви К. Розумовського в Батурині сьо-
годні залишається мало дослідженою, тому це 
питання потребує подальшого вивчення й ана-
лізу.

Юлія ФУРСОВА,
науковий співробітник Національного 

заповідника «Гетьманська столиця»

Засоби масової інформації 
1930-х являли собою справжню па-
ралельну реальність. Куди не глянь 
— стахановці, ударники й передо-
вики встановлюють один за одним 
нові рекорди, беруть усе більш висо-
кі зобов’язання, невтомно будують 
щасливе життя і кличуть за собою 
народні маси. А прості колгоспники 
й колгоспниці, робітники й робітниці 
також не відстають, ледь встигають 
строчити рапорти про те, як вони 
крокують уперед під керівництвом 
«мудрого вождя народів товариша 
Сталіна». Усі зайняті ділом, усі зосе-
реджені й націлені на нові перемо-
ги, про які обов’язково повідомлять 
на сторінках газет. А не повідомлять 
вони — для цього є активісти, ком-
сомольці, партійці, радянські чинов-

ники. Жодне досягнення не зали-
шиться без уваги. І воно стане чер-
говим прикладом для решти — аби 
не зупинялися, аби не збивали кро-
ку, аби не заспокоювалися на до-
сягнутому. Прямо таке собі ідеальне 
суспільство. Ну а якщо якісь «курку-
лі» чи «вороги народу» щось учинять, 
то органи держбезпеки миттєво «на-
ведуть лад» і притягнуть винних до 
відповідальності. Ідилія…

Утім, реальність мало відпові-
дала тим картинкам, що змальову-
вала преса. І на сторінки газет іно-
ді потрапляла інформація, яка геть 
не вписувалася в загальне полотно. 
Коли не «куркулі» й не «вороги наро-
ду», а звичайні радянські люди по-
водилися зовсім не так, як  личило б 
справжнім «будівникам соціалізму». 

Ось, наприклад, 29 червня 1937 
року в Чернігівському учительсько-
му інституті відбувся черговий ви-
пуск студентів, тож адміністрація 
цілком логічно вирішила влаштува-
ти з цього приводу «випуск ну вечір-
ку». Як часто буває, студенти скла-
лися, прикупили спиртного й захо-
вали в комірника Сидоренка. Дехто 
навіть устиг ще зранку трохи хиль-
нути. А завідувачка їдальні пані Се-
ребрянка купила на вечір не лише 
ситро і пиво, а й вино та горілку. 
Власне, нічого особливого — так 
завжди було й буде. 

Випускний вечір розпочався і 
проходив за сценарієм, ніщо не ві-
щувало якихось несподіванок. Аж 
раптом згасло світло. І ось тут у сві-
домих «гомо совєтікус», у цих будів-

ничих зразкового соціалістичного 
суспільства і майбутніх стахановців, 
передовиків та ударників раптом 
стався «збій системи». Як повідомля-
ла обласна газета «Більшовик», «в 
цей час вчинився бешкет. Зі столів 
полетіли тарілки, графини, пляшки і 
стакани». Схоже, «літали» вони дово-
лі довго, бо директор інституту Васи-
ленко та секретар парткомітету Гап-
шенко оголосили вечір закінченим 
лише о третій годині ночі.

А потім був ранок 30 червня: 
«Чимало студентів прокинулися в 
саду, у чужих кімнатах, в аудиторіях. 
У декого виявились серйозні пошко-
дження на тілі. У гуртожитку на схід-
цях о 8 годині ранку знайшли непри-
томного випускника історичного від-
ділу 19-річного Скляра. Йому не було 

надано допомоги, і лише о 12 год. 
17 хв. дня повідомили про це швид-
ку допомогу, яка відвезла хворого 
до хірургічного відділу лікарні. Од-
нак уже було пізно. Через дві години 
Скляр помер».

«Ульотна» вечірка, що почалася 
раптовим розгулом пристрастей, а 
завершилася незрозумілою байду-
жістю до долі своїх товаришів, при-
звела до трагедії. Хто в цьому ви-
нен? На «куркулів» і «ворогів народу» 
списати неподобства не виходило, 
тож директор інституту в наказі від 
30 червня констатував, що «на ве-
чірці панувала повна нерозпорядли-
вість». І оперативно вирахував вин-
ного — помічника з господар-
ської частини Циплякова, 
якого й було звільнено. 

«Ульотний» випускний

Домові церкви родини Розумовських Розпочався екскурсійний сезон

Домова церква палацу К. Розумовського.
Сучасне фото.
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У нашому суспільстві ще 
вистачає індивідуумів, що ма-
рять Радянським Союзом. Во-
чевидь, вони мріють про де-
шеву ковбасу й горілку та ду-
мають, що в них збережуться 
Інтернет і звична сьогодні сво-
бода. Але ж так не буває. «Со-
вок» — це не тільки і не стіль-
ки епоха Брежнєва та часи за-
стою. То, швидше, виняток з 
правил. Реальний Радянський 
Союз куди більш страшний і 
жорстокий. 

Кажуть, диявол ховається 
в деталях. Якщо когось геть не 
вражають червоний терор, ко-
лективізація, Голодомор, руй-
нування церков, культи пар-
тійних вождів і повна безправ-
ність простого люду, то просто 
перегляньте, про що писала 
чернігівська обласна газета 
«Червоний стяг» у перші три дні 
нового 1930 року. Ніяких тобі 
ялинок, Дідів Морозів, Снігу-
рок та святкового настрою — 
повна мобілізація народних 
мас на вирішення нагальних 
ідеологічних питань, без яких 
ніяк не настане «світле за-
втра».

1 січня 1930-го
Громадяни с. Павлівки Лю-

бецького району на загальних 
зборах ухвалили домагатися, 
щоб для забезпечення потреб 
індустріалізації країни зняли 
церковні дзвони.

Чернігів. Загальні збори 
колективу хатніх робітників 
при житлоспілці вважають за 
потрібне всі приміщення ре-
лігійного культу передати для 
культурних потреб трудящих, 
а також зняти всі дзвони та 
переплавити їх на користь ін-
дустріалізації. Збори ухвали-
ли оголосити свій колектив за 
безвірницький.

500 осіб «робітників і служ-
бовців МК І ст. Сновська захід-
на залізниця» ухвалили негай-
но познімати дзвони як з цер-
ков, так і з костьолу й віддати їх 
на індустріалізацію країни.

«Визнавши, що релігія є 
лише дурман для народу, я, 
Ковтунович Митрофан Ва-
сильович, піп Миколаївської 
церкви Чернігова, ще в квіт-
ні 1927 року фактично зрікся 
сану попа й взагалі релігії».

Відмовився від «релігій-
ного дурману» також дяк села 
Тур’я Сновського району Ан-
дрій Петрович Кондратов-
ський.

Робітників — у колгоспи. 
«Куркульські шари села вжи-

вають всіх заходів, щоб зірва-
ти справу колективізації. Щоб 
запобігти цьому, пролетарі му-
сять допомогти селянській бід-
ноті й середняцтву… Робітники 
мусять узяти справу колективі-
зації до своїх рук. Щоб це здій-
снити, ВЦРПС ухвалила мобілі-
зувати 25 тисяч робітників і по-
слати їх на село для керування 
справою колективізації як лю-
дей, що мають організаційно-
політичний досвід».

Лист до редакції Чехівсько-
го: «Я, кандидат у члени КП(б)У 
Рогозинського партосередка 
Яновського району, вважаю 
за невірний свій вчинок — ви-
хід із колективу. Я усвідомлюю 
свою помилку, визнаю, що це є 
правий ухил, що це боягузтво, 
яке виникло в мене під впли-
вом класового ворога — кур-
куля… Я вступаю знову до ко-
лективу й закликаю вступити в 
колгоспи всіх товаришів, пар-
тійців, які ще цього не зроби-
ли».

2 січня
«Я, Петро Антонович Мяс-

ников, відмовляюсь від свого 
батька, що живе в хуторі Сухо-
верщині Добрянського району, 
через те, що він скуркулився».

«Я, Кучинський Дмитро 
Дмитрович, відмовляюся від 
свого батька — попа, що живе 
в хуторі Чистих Лужах Ріпкин-
ського району».

3 січня
Із заголовків: «Куркуля до 

відповіді», «Геть глитаїв, неп-
манів, спекулянтів — з лав 
кустпромкооперації», «Най-
митське змагання», «Бригада 
струснула громадське життя».

Тим часом «поширений 
пленум Чернігівської міськра-
ди задовольнив вимоги трудя-
щих м. Чернігова про вилучен-
ня дзвонів і металів з молито-
вень на потреби індустріаліза-
ції». 

Із виступу голови окрпроф-
ради товариша Шапши: «Всі ми 
знаємо, що спілка нархарч є 
найвідсталіша. І ось члени цієї 
спілки, робітниці, які нещодав-
но прийшли з сіл, виступаючи 
на своїх зборах, доводять, що 
релігія це дурман, що не тіль-
ки треба зняти дзвони з дзві-
ниць, але й закрити самі моли-
товні будинки й передати їх під 
культ освітні установи. Мета-
лісти й комунальники відмов-
ляються обслуговувати кому-
нальними послугами (світлом 
та водою) молитовні будинки… 
По місту вже організувалося 

багато добровольчих бригад, 
які запропонували безплатно 
свої послуги для зняття дзво-
нів».

До речі, всього в Черніго-
ві на той час було 78 дзвонів, 
і місцева влада планувала за-
робити на них мінімум 47 тисяч 
карбованців. «З 17 684 чоло-
вік, що користуються виборчи-
ми правами, 13 262 вже пода-
ли свої голоси за те, щоб зняти 
церковні дзвони».

Розбавляє загальний анти-
церковний хор хіба що критич-
ний матеріал про деякі підозрі-
лі рішення народного суду 9-ої 
дільниці по населених пунк-
тах сільради Старо-Морівська 
Гута Остерського району.

«Громадянина А.І. Крупку з 
села Сукачів нарсуд 9 дільниці 
присудив на 2 місяці примус-
роботи, як злісного лісопоруб-
ника. Комісія виявила, що гр. 
Крупка мав 75 років і помер 
до суду».

На 6 місяців примусової 
праці засуджений селянин 
Д.Д. Гавриленко за лісопоруб. 
«Цьому громадянинові 87 ро-
ків, він слабий, не ходить, не 
злізає навіть з печі».

«Нарсуд присудив грома-
дянина М.С. Березана до 6 мі-
сяців примусової праці. Цьому 
громадянинові… 8 з полови-
ною років, він школяр першої 
групи (тобто першого класу) 
Сукачівської школи».

Наступними днями — кар-
тина та сама: «Зрікаюся свого 
батька…», «Визнаю, що релігія 
— це дурман для народу», пере-
обладнати церкви під клуби, су-
цільна колективізація та невго-
монні куркулі, яких треба без-
жально вичищати й знищувати…

Ось такий він, «типовий Ра-
дянський Союз», яким його за-
думували «батьки-засновни-
ки» Ленін, Сталін, Троцький та 
інші. На цьому вже обпекли-
ся деякі мрійники з маріонет-
кових ЛНР/ДНР, бо там справ-
ді почали повертати любу ба-
гатьом радянську спадщи-
ну: ленінські та комуністичні 
символи й назви, «соціаліс-
тичну економіку», портрети та 
пам’ятники Сталіну, всесильну 
МГБ та повну безправність ре-
шти населення. От тільки назад 
дороги там уже немає: назвав-
ся грибом — лізь у кошик. 

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті, 

м. Чернігів
Закінчення зі стор.13

Продовжуючи роботу із вшанування 
наших земляків, до 95-річчя утворення 
Чернігівського району краєзнавці підготу-
вали матеріали до видання збірника «Долі 
репресованих земляків. Чернігівський ра-
йон». Збірник буде презентований у травні 
2018 р. у рамках пам’ятних заходів до 80-х 
роковин Великого терору — масових полі-
тичних репресій 1937 – 1938 рр. 

Ця книга є першою спробою звести в 
один список долі репресованих земляків 
на основі архівних документів, списків ко-
місії з питань поновлення прав реабіліто-
ваних, книги «Реабілітовані історією», спо-
гадів живих свідків та їхніх рідних. Метою 
роботи є систематизація даних про жертв 
політичних репресій в Україні 1918 – 1952 
рр., людей, які були безпідставно засудже-
ні чи зазнали обмеження своїх громадян-
ських прав та свобод. З великої маси ар-
хівних документів опрацьовано невеликий 
відсоток справ, над якими працювали по-
над 30 дослідників — історики, краєзнавці, 
вчителі, бібліотекарі, дослідники, небайду-

жі жителі району. Багато матеріалів опри-
люднено в цьому виданні вперше.

Зібрано матеріали більш як про тисячу 
осіб, які зазнали політичних репресій, почи-
наючи від перших років радянської влади і 
закінчуючи другою половиною 1950-х рр., 
коли розпочався процес реабілітації жертв 
терору. Цей часовий проміжок умістив най-
більш драматичні події української історії, 
зокрема розкуркулення, боротьбу з так зва-
ними контрреволюційними повстанськими 
організаціями, «шкідництвом», «саботуван-
ням хлібозаготівель», хвилю арештів, що 
прокотилася Україною після її визволення 
від нацистських загарбників. Серед зааре-
штованих — представники всіх соціальних 
верств населення та різних етнічних спіль-
нот, що підтверджує умисне знищення тота-
літарною державою свого населення.

У сільських громадах Анисова й Шес-
товиці нещодавно відбулися зустрічі з 
крає знавцями, які презентували матеріа-
ли про долі репресованих земляків. 

Андрій КУРДАНОВ

Доля монаха
Отець Михайло (Корма Лука Дмитро-

вич) народився 1887 року в селі Піски 
Чернігівського району. У 1907 році поїхав 
до Білозерського монастиря в Македонії. 
Там перебував до 1909 року і того самого 
року повернувся до рідного села. Від лис-
топада 1909-го по 1913 роки перебував 
на військовій службі. 

1913 року знову вирушив до Македо-
нії, але через воєнні дії відразу повернув-
ся до Пісок. І вже влітку 1914 року поїхав 
до Рихлівського монастиря Кролевецько-
го повіту Чернігівської губернії. 

З початком Першої світової війни о. 
Михайла 1914 року мобілізували до вій-
ська, а вже 1915-го він потрапив до ні-
мецького полону, де перебував до 1918 
року.

Після звільнення з полону повернувся 
до с. Піски і невдовзі поїхав до Рихлівсько-
го монастиря. Через деякий час повернув-
ся до Чернігова і до 1928 року перебував у 
Троїцькому монастирі.

У 1931 році був уперше заарештова-
ний. Після відбуття покарання жив у Чер-
нігові в сані священика.

Улітку 1936 року органи НКВС удруге 
заарештували о. Михайла разом з єписко-
пом Чернігівським і Носівським о. Стефа-
ном (Проценком), колишнім настоятелем 
Троїцького монастиря о. Смарагдом (Чер-
нецьким), о. Малахієм (Тишкевичем) та ак-
тивними вірянами — Маргаритою Мило-
видовою та Зоєю Кульжинською. Слідчі 
звинувачували їх у належності до «неле-
гально існуючої контрреволюційної орга-
нізації істинно-православних церковни-
ків, яка проводила антирадянську агіта-
цію».

Переглядаючи сторінки архівної спра-
ви, бачимо, що зазначені особи не сприй-
няли «декларацію митрополита Сергія», 
якою проголошувалася лояльність церкви 
до радянської влади: «Легализация нужна 
советской власти, а не духовенству, чтобы 
легче было взять его в руки». «Корма кри-
тиковал декларацию духовенства о лояль-
ном отношении к Советской власти, лега-
лизация нужна, чтобы усилить репрессии 
к церковникам». 

На світогляд о. Михайла (Корми) впли-
нуло знайомство з релігійним письменни-
ком і громадським діячем Сергієм Нілу-
сом, який відвідав Чернігів 1926 року й го-
ворив про те, що «дітей не можна навчати 
в радянській школі, бо в радянській шко-
лі виховують безбожників». Також С. Нілус 
передбачав кінець світу, який мав настати 
в період 1930 – 1933 рр. 

Із показань свідків: «Корма бродил 
по сёлам, доказывал, чтобы крестьяне не 
вступали в колхозы, так как этим продают 
душу сатане».

На суді своєї провини о. Михайло (Кор-
ма) не визнав. За постановою особливої 
наради при НКВС СРСР від 02.06.1937 
р. о. Михайла (Корму), о. Смарагда (Чер-
нецького), о. Малахія (Тишкевича), о. Сте-

фана (Проценка) засуджено до п’яти років 
ув’язнення у виправно-трудовому таборі. 
Зоя Кульжинська та Маргарита Милови-
дова засуджені на три роки.

Отця Стефана (Проценка) після відбут-
тя покарання у Красноярському виправ-
ному таборі 15 травня 1942 р. звільнили, 
а у 1945 р. він був рукоположений і при-
значений митрополитом Харківським і Бо-
годуховським. 

Подальша доля уродженця с. Піски о. 
Михайла невідома.

«Кінець світу» 
для селян

Яким Костянтинович Малець народив-
ся 1879 року в с. Піски. Був при денікінцях 
сільським старостою. Мав 20 десятин зем-
лі, вітряний млин, 10 голів худоби.

Згодом у справі заарештованого 
Мальця Я. К. зазначалося, що він у 1930 р. 
вів агітацію, щоб люди не здавали лишків 
хліба державі. 

Із показань свідків: «Советская власть 
забирает у крестьян последний хлеб, 
который добыт, и направляет за грани-
цу, чтобы спасти свою шкуру и откупить-
ся от иностранных государств, но это им 
не поможет и в скором времени будет пе-
реворот и советская власть погибнет». 
«Колхозы выдумка […] и коммунистов, 
которые для своего благополучия устра-
ивают колхозы, куда завлекают крестьян 
с целью забрать у них последнее имуще-
ство, а в колхозах заставляют людей ра-
ботать по 18 часов в сутки как при кре-
постном праве, и мы будем ходить голые 
и босые».

У 1931 р. Мальця Я. К. розкуркулено, 
майно за невиплату норми хлібозаготі-
вель розпродано, що спричинило його ви-
їзд до с. Голубичі, де працював на заліз-
ничній станції.

У 1932 р. він повернувся до с. Піски, 
де знову вів агітаційну роботу проти ра-
дянської влади. 

Із показань свідків: «Знаю из газет, 
что прибудут поляки и тогда расправятся 
с коммунистами и колхозниками, которые 
ограбили весь народ и довели страну до 
нищеты».

Заарештований 04.08.1932 р. Че-
рез недостатню кількість доказів справу 
01.09.1932 р. направлено прокурору на 
припинення. 

Пророцтво про кінець світу від репре-
сованих священиків здійснилося: Голодо-
мор 1932 – 1933 рр. став кінцем земного 
життя багатьох селян із с. Піски та інших 
сіл України.

Олександр МОЛИБОГА, 
с. Анисів, Чернігівський район

Використані джерела: Держархів 
Чернігівської області, ф.Р-8840, оп. 3, 

спр. 8754 і спр. 8755 (до першого 
тексту), спр. 2774 (до другого тексту). 

Хроніки часів сталінізму

Суворі радянські реалії 
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Готуємо видання про долі 
земляків Чернігівського району

Репресії в селі Піски 
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Панорама
Український фільм 
«Будинок «Слово»

 про долю діячів «Розстріляного 
Відродження» покажуть у світі
Документальне кіно режисера Тараса 

Томенка про харківський будинок розпо-
всюджуватимуть британські дистриб’ютори 
«Journeyman pictures». Це перша масштабна 
співпраця іноземців з українськими доку-
менталістами. 

Фільм розповідає історію житлового бу-
динку в Харкові для українських митців, яких 
згодом назвуть поколінням «Розстріляного 
Відродження». Під один дах переїжджають 
Лесь Курбас, Павло Тичина, Микола Хвильо-
вий, Остап Вишня, Михайло Семенко та де-
сятки інших представників культури 1930-х 
років.

Будівля з багатокімнатними квартира-
ми, пральнями, їдальнею, дитячим садком і 
навіть солярієм має стати раєм для творчос-
ті! Але стає справжнім пеклом… Інтелігенцію 
радянська влада репресує і знищує. За ко-
роткий період часу були арештовані мешкан-
ці сорока квартир із шістдесяти трьох! 

Стрічку створювали компанія «Fresh 
Production Group» за підтримки Держкіно. 
Вартість виробництва склала трохи більше 
мільйона гривень.

«Національна прем’єра фільму відбула-
ся торік. Потім була світова прем’єра у Вар-
шаві, показ у Ґетеборзі в Швеції, де фільм 
пройшов з неймовірним успіхом: за тиж-
день були розкуплені всі квитки в трьох кі-
нотеатрах, — розповів режисер Тарас То-
менко. — Після цього з нами зв’язалися з 
«Фреш-продакшн» і запропонували зайня-
тися світовою дистрибуцією, показувати 
й популяризувати фільм у всьому світі: на 
фестивалях, на показах, проводити захо-
ди, розміщувати на YouTube і всіх доступних 
ресурсах. На моє велике здивування, цей 
фільм виявився надзвичайно актуальним 
для світу!»

Віра Агеєва представила 
нову книжку 

про Миколу Бажана
«Видавництво Старого Лева» провело 

у Львові представлення книги Віри Агеєвої 
«Візерунок на камені. Микола Бажан: жит-
тєпис (не)радянського поета» за участю ав-
тора. 

Серед цікавинок книги:
Як прадід Бажана зустрічався з Папою 

Римським?
Чому Микола Бажан бував у кабінеті 

Сталіна?
Чому Микита Хрущов довірив доповідь 

на партконференції синові петлюрівського 
офіцера Платона Бажана?

Чому Бажан зрадив футуризм?
Чим Микола Бажан завдячує «Березо-

леві»?
Чому метр Микола Хвильовий став на ко-

ліна перед дебютантом Бажаном?
Віра Агеєва — доктор філологічних наук. 

Працювала в Інституті літератури НАНУ, за-
ступницею редактора журналу «Слово і час». 
Лауреат Державної премії України ім. Т. Шев-
ченка. Від 1996 року — професор Києво-Мо-
гилянської академії. 

Помер видатний 
художник-постановник 

українського кіно 
й театру Едуард Колесов

Він наро-
дився 4 жовтня 
1936 року в Киє-
ві. Співпрацював 
з театрами, дитя-
чими журналами, 
був ілюстратором 
дитячих книг низ-
ки видавництв. 
Оформлював кінострічки та фільми-виста-
ви кіностудій «Київтелефільм» і «Укртеле-
фільм», зокрема «Запорожець за Дунаєм», 
«Поза межами болю», відомі багатосерійні 
фільми Олега Бійми «Острів любові», «Паст-
ка», «Злочин з багатьма невідомими», два 
останні — це екранізації повістей Івана 
Франка. 

Іван Семенович Нечуй-Ле-
вицький (справжнє прізвище —
Левицький) народився 13 (25) 
листопада 1838 року в містеч-
ку Стеблів Корсунь-Шевченків-
ського району Черкаської об-
ласті, помер 2 квітня 1918 року 
в Києві. 

Батько його Семен Степа-
нович, сільський священик, був 
освіченою людиною прогресив-
них поглядів, мав велику домаш-
ню книгозбірню і на власні ко-
шти влаштував школу для селян, 
в якій  син Іван навчився читати 
й писати. Батько шанував козач-
чину й Шевченка. Мати, Ганна 
Лук’янівна, в дівоцтві Трезвин-
ська, була неписьменна, але чут-
ливої душі. Коли Івану йшов 13-й 
рік, його мати померла. 

Змалку І. Левицький ціка-
вився книжками в батьківській 
бібліотеці. На сьомому році жит-
тя хлопця віддали в науку до 
дядька, який вчителював у ду-
ховному училищі при Богуслав-
ському монастирі. Там Іван опа-
нував латинську, грецьку та 
церковнослов’янську мови. У 
Київській духовній семінарії на-
вчався з 1853-го по 1859 роки. 
Деякий час працював у Богу-
славському духовному училищі 
викладачем. У 1861 році всту-
пив до Київської духовної ака-
демії. Самотужки вивчав фран-
цузьку й німецьку мови, читав 
твори української, російської, 
європейської класики, твори фі-
лософів.

1865 року Левицький за-
кінчив академію, але відмовив-
ся від духовної кар’єри й викла-
дав російську мову, літературу, 
історію та географію в Полтав-
ській духовній семінарії (1865 
– 1866). Згодом працював ви-
кладачем у Царстві Польсько-
му — в жіночих гімназіях Каліша 
(1866 – 1867) та Седлеця (1867 
– 1872). 

На початку 1860-х напи-
сав комедію «Жизнь пропив, 
долю проспав» і повість «Най-
мит Яріш Джеря», 1865 року — 
повість «Дві московки». Згодом 
з’явилися оповідання «Панас 
Круть» та велика стаття «Світо-
гляд українського народу в при-
кладі до сьогочасності», що по-
бачили світ у львівському журна-
лі «Правда», оскільки через Ва-
луєвський циркуляр 1863 року 
українська література на Наддні-
прянщині була під забороною. 

Від 1873-го Левицький пра-
цював у Кишинівській чоловічій 
гімназії викладачем російської 
словесності, де очолював гурток 
прогресивно налаштованих учи-
телів, які на таємних зібраннях 
обговорювали гострі національ-
ні й соціальні проблеми, в тому 
числі українські, за що потрапив 
під таємний нагляд жандармерії. 

1885 року пішов у відставку 
й перебрався до Києва, де при-
святив себе винятково літера-
турній праці. У Києві він написав 
оповідання «Пропащі» та «Афон-
ський пройдисвіт» (1890), по-
вість «Поміж порогами» (1893).

На початку століття письмен-
ник звертався до малих форм 
прози, писав здебільшого статті, 
нариси — зокрема, «Сорок п’яті 
роковини смерті Тараса Шевчен-
ка» та «Українська поезія».

Іван Нечуй-Левицький ніколи 
не був одружений, мав реноме 
відлюдника. Зовсім не вживав 
спиртного, дуже не любив супе-
речок.

У Києві мешкав у флігелі на 
вулиці Новоєлизаветинській (те-
пер Пушкінська, 19). У дворі були 
садок, невеликий ставок і пасі-
ка. Тут він прожив до 1909 року, 
коли дім знесли. 

Улітку письменник  виїз-
див до родичів у село або в Білу 
Церкву. До останніх сил працю-
вав. Останні дні провів у так зва-
ному «шпиталі для одиноких лю-
дей», де й помер. Поховали його 

на Байковому кладовищі.
Маючи м’яку вдачу, Іван Не-

чуй-Левицький виявляв твер-
дість і категоричність, коли 
йшлося про святі для нього речі. 
У цьому вдався в батька-свяще-
ника. Ще в Кишиневі написав 
працю «Про непотрібність вели-
коруської літератури для Укра-
їни та Слов’янщини». Ішлося не 
про те, що ця література «гірша» 
за нашу — він сам цінував Лєс-
кова, Толстого, Островського, 
особливо Щедріна. Але вважав: 
російська література потрібна 
для Росії, а нам потрібна своя. 
Так само категоричним був щодо 
правопису: «Писати треба так, як 
люди говорять!» Помічав русиз-
ми, полонізми, будь-які іншомов-
ні впливи й уникав їх. 

Друкуватися почав 1868 
року («Дві московки»). Автор ан-

тикріпосницької повісті «Микола 
Джеря» (1876), повістей «Бурлач-
ка» (1878) — про життя заробіт-
чан, «Хмари» (1874), «Над Чорним 
морем» (1891) — про діяльність 
української інтелігенції. Написав 
гумористично-сатиричні твори: 
«Кайдашева сім’я» (1879), «Ста-
росвітські батюшки та матуш-
ки» (1881), «Афонський пройди-
світ» (1890); драматичні: комедія 
«На Кожум’яках», історична дра-
ма «Маруся Богуславка»; етно-
графічно-фольклористичні пра-
ці: «Світогляд українського на-
роду від давнини до сучасності», 
«Українські гумористи й штукарі», 

лінгвістичні: «Сучасна часописна 
мова в Україні», «Граматика укра-
їнської мови».

Увійшов в історію української 
літератури як видатний майстер 
художньої прози, ввів в україн-
ську літературу нові теми й мо-
тиви, змалював їх яскравими ху-
дожніми засобами. 

Суспільно-політичні погля-
ди й естетичні смаки Нечуя-Ле-
вицького формувалися в 1860 – 
1870-х роках, в умовах жорсто-
кої реакції і національного гноб-
лення, коли діяв Валуєвський 
циркуляр про заборону україн-
ського слова. 

Нечуй-Левицький, не маючи 
змоги друкувати свої твори укра-
їнською мовою на Наддніпрян-
щині, скориставшись допомогою 
П. Куліша, опублікував у львів-
ському журналі «Правда» статтю 
«Сьогочасне літературне спряму-
вання» (1878), у якій гостро висту-
пив проти шовіністичної політики 
російського уряду та деяких росій-
ських письменників. 1891 року в 
статті «Українство на літературних 
позвах з Московщиною» він з ще 
більшою гостротою висловив про-
тест проти гноблення українсько-
го народу царизмом.

За півстоліття творчої діяль-
ності І. Нечуй-Левицький напи-
сав понад п’ятдесят романів, по-
вістей, оповідань, п’єс, казок, 
нарисів, гуморесок, літературно-
критичних статей. 

Стилю письменника завжди 
був притаманний тонкий гумор. 
Його сміх і сатира зумовлені 
життєвими конфліктами й ніко-
ли не мали на меті образу гіднос-
ті людини, а навпаки, вселяли 
оптимізм і надію на краще життя.

25 листопада  на держав-
ному рівні в Україні відзнача-
тиметься пам’ятна дата — 180 
років від дня народження Іва-
на Нечуя-Левицького. А 2 квіт-
ня було рівно 100 років від дня 
його смерті. 

Тупиці не страшні
Учителя Івана Нечуя-Левицького призначили 

до Кишинівської гімназії викладати російську мову. 
Учні, здебільшого діти навколишніх українських помі-
щиків, мали пройти тут курс русифікації — така була 
директива царського міністерства освіти, і це мусив 
виконувати передусім учитель російської мови. Од-
нак він робив це своєрідно: російські тексти читав 
з книжки, а пояснення давав українською мовою, 
якою взагалі завжди говорив з учнями.

Чим скінчилося таке викладання, розповів пись-
менник у повісті «Над Чорним морем». Директор гім-
назії з підозрою ставився до героя твору Комашка, 
який багато чим скидався на самого Нечуя-Левиць-
кого. Усуваючи його від викладання, директор моти-
вує свій вчинок так: «Ви прочитали в однім класі ури-
вок з української думи про Хмельницького, ви пишете 
в галицькі журнали... Ви не на місці в нашій гімназії. 
Переходьте на північ, а як ні, то вас силою переведуть 
над Біле море... Ви чоловік талановитий, ваше слово 
має вплив, і цим ви небезпечні. Якби ви були тупий 
чоловік, ми б вас ще держали: тупиці не страшні...».

Цікаве про письменника 
Пунктуальність

У Києві щодня за будь-якої пого-
ди рівно о третій він виходив зі сво-
єї квартири, йшов на Фундуклеївську 
вулицю (нині Богдана Хмельницько-
го), поволі піднімався до Театраль-
ного майдану, повертав праворуч на 
Володимирську вулицю, далі йшов 
на Володимирську гірку. Там сидів, 
милувався Дніпром, міркував аж до 
шостої години, а тоді спускався вниз 
на Хрещатик і повертався додому. Ве-
черяв і, хоч би там що, рівно о дев’ятій 
лягав спати.

1904 року на вечорі вшануван-
ня Нечуя-Левицького він підвів-
ся з почесного місця в президії і, 
не дослухавши доповіді про своє 
життя і творчість, рушив до вихо-
ду, заявивши: «Уже скоро дев’ята 
година».

Шлях до письменства
Нечуй-Левицький часто згадував, за яких 

умов він вирішив стати українським письмен-
ником. Професори Київської духовної академії, 
де він навчався, не визнавали української мови 
й літератури. Один з них навіть висловився на 
лекції: «В інтересах держави добре було б спа-
лити українську літературу».

Це й підштовхнуло Івана Семеновича взяти-
ся за перо. Писав таємно від своїх товаришів-
студентів, з якими жив на одній квартирі. Навіть 
батькам не признавався, що став літератором.

Життєвість образів
Після виходу у світ оповідань «Не можна бабі 

Парасці вдержатися на селі» та «Благословіть 
бабі Палажці скоропостижно вмерти» до пись-
менника приходила одна баба зі Стеблева по-
зиватися: «Нащо, паничу, ви мене в книжці опи-
сали? Тепер мені проходу на вулиці не дають».

Нечуй-Левицький: 
у творчості — душа народу 

Саме за комедією Нечуя-Левицького «На Кожум’яках» знято знаме-
нитий український фільм «За двома зайцями». 

У головних ролях Голохвастова і Проні Прокопівни — 
Олег Борисов і Маргарита Криницина. 
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
 Щоб вікно виблискувало, мийте його 

водою з додаванням крохмалю.
 Щоб сир не висихав, загорніть його в 

чисту тканину, змочену в солоній воді.
 Тертушку, на якій ви збираєтеся натерти сир, змастіть 

олією. Від цього сир не буде склеюватися, а тертушку легше 
вимити.

 Шматок хліба, покладений у каструлю, в якій вариться 
капуста, вбере неприємний запах.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Іноді те, чого, як нам 
здається, ми зовсім не хо-
чемо, виявляється саме 
тим, що нам найбільше по-
трібно. Хелен Браун. 

 Жінці потрібно про-
бачити все або хоча б те, 
про що ти знаєш. Олек-
сандр Перлюк.

 Бажання інколи з’яв-
ляється не за власним ба-
жанням. 

 Найбільше вітамінів 
знаходиться в аптеці.

 Таке одноманітне 
жит тя: і вчора не мав гро-
шей, і сьогодні.

 Собака махає хвос-
том, бо хвіст не може маха-
ти собакою. 

Було колись...
Бернард Шоу: 
цікаві факти

Видатний драматург 
захоплювався боксом і на-
віть виступав на змаганнях 
у середній вазі. 

Він часто любив сам 
водити машину, забираю-
чи кермо в особистого шо-
фера.

На питання про те, які 
5 книг узяв би із собою на 
безлюдний острів, драма-
тург відповів, що взяв би 5 
книг з чистими сторінками.

Письменник був веге-
таріанцем і дожив до 94 
років. У 90 років на питан-
ня «Як ви почуваєтеся?» він 
відповів: «Прекрасно: ті лі-
карі, які мене лякали, що 
я не зможу прожити без 
м’яса, вже померли».

Бернард Шоу — єди-
на людина, удостоєна од-
ночасно і Нобелівської 
премії з літератури, і пре-
мії «Оскар» — за сценарій 
фільму «Пігмаліон».

Шоу відмовився від 
грошової частини Нобе-
лівської премії з літерату-
ри, проте отримав медаль 
лауреата.

Куточок 
гумору

Суддя: «Підсудний, бачу, 
Ви обертаєтеся в дуже по-
ганому товаристві».

Підсудний: «Звичайно. 
Це слідчі, прокурори, судді».

☺ ☺ ☺
Суддя: «Підсудний, ніяк 

не зрозумію, як Ви могли 
одним ударом вибити в по-
терпілого аж п’ять зубів?»

Підсудний: «Дуже про-
сто, пане суддя. Давайте я 
Вам покажу».

☺ ☺ ☺
Заповіт адвоката: «Усе 

своє майно заповідаю дур-
ням, бо на дурнях, які су-
дяться, я все й заробив».

☺ ☺ ☺
Приходить чоловік до-

дому й каже жiнці:
— Ти завжди така гар-

на пiсля горілки!
— Що ти, я зовсiм не 

пила, — дивується жiнка.
— Зате я випив.

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 Венера — єдина планета, яка обертається у зворотно-
му напрямі порівняно з іншими планетами Сонячної системи.

 У видр у шкірі є кишеня, де вони зберігають камені 
для розколювання раковин молюсків.

 Цукрову вату 1897 року винайшов стоматолог Вільям 
Моррісон.

 Вважається, що є три стани води: твердий — лід, рід-
кий — звичайна вода, газоподібний — пара. Але вчені виді-
ляють, крім газоподібного, ще 19 станів води: 5 — у рідкому 
вигляді й 14 — у замерзлому.

 Крісла в літаках більшості авіакомпаній мають синій 
колір, оскільки він асоціюється з такими позитивними якос-
тями, як довіра, ефективність, безтурботність, прохолода і 
спокій. спокій. 

Назви наук і що саме 
вони вивчають:

Біоніка — 
структурні функції 

живих організмів. 
Акустика — звуки. Ге-

нетика — спадковість. Кінетика — швид-
кість процесів. Риторика — ораторське мис-
тецтво. Боністика — паперові гроші. Іполо-
гія — коні. Кінологія — собаки. Орнітологія 
— птахи. Іхтіологія — риби. Ентомологія — 

комахи. Помологія — сорти плодово-ягідних 
рослин. Геральдика — герби. Ономастика — 
власні імена. Етнографія — народи. Дендро-
логія — дерева. Нумізматика — монети. Па-
леографія — давні рукописи. Спелеологія — 
печери. Сфрагістика — печатки.

Деякі коштовні камені
Алмаз, агат, опал, рубін, топаз, яхонт, бе-

рил, бірюза, гранат, сапфір, адамант, аме-
тист, діамант, смарагд, аквамарин, карбун-
кул, александрит. 

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (063) 236-18-03 
http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.intermezzo@gmail.com      ІCQ: 
605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприян-
ня вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.  
Вул. Шевченка, 9. Тел.  (063) 236-18-03.

Політично-сатиричне
Що зігріє українців у холоднечу

Масове будівництво 
сірникових фабрик в 
Україні.

Година пік у київсько-
му метро.

Гарячі тури до Єгипту.
Борода.
Введення податку на 

замерзання та ліцензування цього виду діяльності.
Платіжки за гарячу воду.

Неправильно Правильно
Вийти з положення Вийти зі становища

Вийти з себе Втратити витримку

Виключити телевізор Вимкнути телевізор

Вирішити задачу Розв’язати задачу

Вислати відкритку Надіслати листівку

Вислати за адресою Надіслати на адресу

Безкоштовні оголошення читачів газети
Всі передплатники нашої газети  можуть БЕЗКОШТОВНО  

надрукувати свої оголошення  в  газеті (продаж, купівля, по-
слуги і т.д.). Для цього надішліть копію квитанції про перед-
плату і текст оголошення  на поштову адресу газети: 14000, 
Чернігів, вул. Шевченка, 9, «Інтермеццо»,  газета «Світ-інфо».

Всі інші можуть надрукувати своє оголошення за помір-
ну плату — 15 гривень. Можна надрукувати це саме оголо-
шення й кілька разів — друга і всі повторні публікації кошту-
ють 10 гривень. Кошти ці  слід внести на банківський раху-
нок газети, він указаний наприкінці 16-ї сторінки. Квитанцію 
про сплату чи її копію та текст оголошення надішліть до ре-
дакції на ту саму адресу. 

Одночасно оголошення буде розміщено на сайті газети 
в Інтернеті.

Найкращі книги — в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» 
Вітчизняна художня література, світова класика україн-

ською мовою, дитячі книжки, історія, краєзнавство, туристич-
на, довідкова література.

Адреса: Чернігів, вул. Шевченка, 9.

Цікаве про сон
Сон досі залишається одним з найменш ви-

вчених явищ у психології і фізіології. Сон так само 
важливий для здорового способу життя, як пра-
вильне харчування й регулярні фізичні наванта-
ження.

Ми витрачаємо на сон третину життя (близь-
ко 25 років). Коли спимо, наш мозок перезаван-
тажується, тіло відпочиває, клітини відновлюють-
ся, а організм виробляє важливі гормони.

Здригання тіла, коли ми засинаємо, — дуже 
поширене явище. Воно абсолютно нешкідливе й 
називається «гіпнотичні ривки».

Люди, які народилися незрячими, бачать сни 
не в картинках або кольорах, а у звуках, запахах 
і через тактильні відчуття. 

Близько 12% зрячих людей бачать тільки 
чорно-білі сни. Хоча зовсім недавно цей показ-
ник становив 85%. Нашу картинку під час сну 
«прикрасило» кольорове телебачення. До його 
винаходу тільки 15% людей могли насолоджува-
тися кольоровими снами.

Від нестачі кисню на великій ви-
соті гірше спиться.

Деякі люди стверджу-
ють, що не бачать снів. Але 
це не так. За ніч нам сниться від 2 до 7 снів. Про-
сто 90% з них ми забуваємо.

Деякі вчені вважають, що віщі сни існують і 
багато нам можуть розповісти.

Новонароджені сплять від 14 до 17 годин на 
день з нерегулярними періодами без сну протя-
гом 2 – 3 годин.

Люди, які не отримують достатньо сну, схиль-
ні до ожиріння, оскільки в їхньому організмі при-
родним чином знижується рівень лептину — гор-
мону сну, а це провокує переїдання.

Щоночі ми прокидаємося до 15 разів. Це від-
бувається, коли переходимо від одного етапу сну 
до іншого. Моменти пробудження такі короткі, що 
ми їх не усвідомлюємо і не пам’ятаємо.

Уві сні людина бачить тільки тих людей, яких 
уже зустрічала в реальності. Якщо наснився на-
чебто незнайомець, то ви його вже десь бачили.

еликій ви-

ддддддддд 2 до 7 снів. Про-

віщі сни

П’єр Рішар (фр. Pierre Richard, повне ім’я — 
П’єр Рішар Моріс Шарль Леопольд Дефей) на-
родився 16 серпня 1934 р. у місті Веленсьєн 
(Франція) у родині текстильного промисловця. 
Виховувався в сім’ї свого діда, нащадка старо-
винного аристократичного роду, що жив на пів-
ночі Франції. Досягнувши повноліття, Рішар по-
їхав до Парижа вчитися на драматичних курсах, 
проти чого був дід. Це стало приводом для роз-
риву стосунків майбутнього актора з родиною.

У театрі П’єру не щастило — завжди дава-
ли ролі другого плану. Він був змушений підроб-
ляти виступами на сценах кав’ярень-театрів, 
рядових кабаре та престижних м’юзик-холів. Рі-
шар добре танцював.

1967 року режисер Ів Робер запросив його 
зніматися у фільмі «Блаженний Олександр». Піс-
ля цього Рішар знімався у відомих комедіях Ро-
бера «Високий блондин у чорному черевику», 
«Повернення високого блондина», «Близнюк».

1976 року зіграв головну роль у фільмі 
«Іграшка» режисера Франсіса Вебера.

1981-го у фільмі Вебера «Невдахи» виник 
знаменитий дует П’єра Рішара з Жераром Де-
пардьє. Вебер зняв ще дві стрічки з цими акто-
рами — «Татусі» і «Втікачі».

1996-го знявся в комедії грузинського ре-
жисера Нани Джорджадзе «Тисяча й один ре-
цепт закоханого кухаря». 

Грав у театрі «Алеф».
Як кінорежисер свій перший фільм «Роззя-

ва» Рішар зняв 1970 року.
Наприкінці 1980-х років П’єр Рішар засну-

вав власну компанію «Фіделін фільм», що за-
ймалася виробництвом і прокатом фільмів, а 
також випуском платівок з піснями самого Рі-
шара.

За порадою свого друга, актора й винороба 
Жерара Депардьє, Рішар придбав виноградни-
ки на півдні Франції. Щороку він виставляє на 
продаж кілька десятків тисяч пляшок вина, яке 
експортують до Бельгії.

П’єр Рішар

Знаменитий дует —  
Жерар Депардьє і П'єр Рішар

Проекти законів на порядку 
денному Верховної Ради
Закон № 0001 розміщений на авто-

мобілі спікера Верховної Ради.
Усіма фракціями парламенту було 

одностайно ухвалено пакет законів 
без номерів і необхідності їх дотри-
мання.

Закон № 1234567 передбачає за-
борону будь-чого і може набути чинності 
будь-якої миті.


