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Тільки факти 

«Українська весна» в Познані в Польщі
У Познані на заході Польщі з 10 по 13 травня відбула-

ся одна з найбільших українських культурних подій року 
— фестиваль «Українська весна».

У програмі фестивалю, який від 2008 року організо-
вує суспільно-культурне товариство «Польща-Україна» в 
Познані, були дискусії, семінари, концерти, виставки під 
гаслом «Пізнай сусіда». Пройшов показ документальної 
стрічки «Будинок «Слово» та художнього фільму «Стрімго-
лов». 

Померла правнучка Івана Франка
 У Львові 10 травня після тривалої хвороби померла 

Надія Франко — правнучка Івана Франка. Надія Франко 
була онукою молодшого сина Франка — Петра. Її батько 
народився 1890 року, був відомим педагогом, письмен-
ником, ученим, учасником українських визвольних зма-
гань. Після того, як 1939 року Львів окупувала радянська 
армія, Петро Франко опинився в полі зору каральних ор-
ганів, а 1941 року був розстріляний чекістами. 5
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Передплачуйте  
нашу газету  

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.
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. 

Триває  передплата на нашу 
газету на II півріччя

Ті читачі, в яких передплата оформлена лише на перше пів-
річчя, можуть продовжити її на липень і наступні місяці 2018 
року. 

Два останні роки наша газета не змінювала своєї перед-
платної ціни, вона становила 8 гривень на місяць.  Нині змуше-
ні піднімати ціну й газети. Основна причина: «Укрпошта»  від 1 
липня збільшує тариф,  поширення преси за передплатою, на 
25%.  Через півроку,  від 1 січня, цей тариф пошта підніме ще на 
25%, рахуючи від нинішнього. Сумарно — 50%. У зв’язку з цим 
наша газета «Світ-інфо» змушена підняти передплатну ціну на ІІ 
півріччя — на ті самі 25%. Тобто номер газети з доставкою від 
липня коштуватиме 5 гривень, а передплатна ціна становити-
ме  на місяць 10 гривень. Ми постараємося втримати цю нову 
передплатну ціну другого півріччя  і під час осінньої передплати 
на 2019 рік.

Це мінімальне підвищення, враховуючи, що, окрім поштово-
го тарифу, вже двічі від початку цього року дорожчав газетний 
папір в обласному видавництві «Десна», де друкують «Світ-інфо» 
та інші обласні газети. 

Також повідомляємо, що ті наші читачі, які вже мають перед-
плату до кінця цього року, нічого не повинні доплачувати за мі-
сяці другого півріччя. Газету їм доставлятимуть за старою ціною. 

Наступний номер газети вийде 7 червня

25 травня 2014 року в Укра-
їні відбулися президентські ви-
бори, на яких главою держави 
був обраний Петро Порошенко. 
7 червня він вступив на посаду. 

Можна було б зараз подиску-
тувати стосовно ролі особи в іс-
торії, що коливалася в широкому 
діапазоні: від тиранів і диктато-
рів до безвольних владців, котри-
ми «крутило» оточення. Однак у на-
шій нинішній українській менталь-
ності, політичній традиції, успадко-
ваній від радянської, а перед цим 
— азійської, ординської традиції, 
все ж велике значення надається 
тому, хто сидить на троні, в кріслі 
лідера Компартії чи президента. 

Це при тому, що Україна сьогод-
ні — парламентсько-президент-
ська республіка, в якій головним 
об’єктом влади є саме парламент. 
Але вище вже сказано про нашу 
ментальність, із завищенням ролі 
«вождя». Другий момент — наш 
убогий парламент, незалежно від 
того, як обирається — чи по про-
дажних мажоритарних округах, чи 
за списками партій, яких в Україні 
вже понад 350, що нагадує партій-
ний цирк. 

4 роки тому це були шості пре-
зидентські вибори й обрання 
п’ятого очільника держави. З по-
передніх чотирьох президентів 
два не добули каденції. Леонід 
Кравчук, обраний у грудні 1991 
року, був переобраний на поза-
чергових виборах улітку 1994 
року внаслідок політичної та еко-
номічної кризи, як констатував 
наш парламент і за рішенням яко-
го цілком мирно й відбулися ці по-
зачергові вибори. 

Попередній президент Віктор 
Янукович був зметений другим 
Майданом, Революцією гідності, 
— втік з країни, відтак Верховна 
Рада призначила позачергові пре-
зидентські вибори. 

На них удруге (після перших ви-
борів) переможець визначився в 
першому турі — Петро Порошен-
ко набрав 54,7% голосів вибор-
ців. Далі були Юлія Тимошенко — 
12,81%, Олег Ляшко — 8,32%, Ана-
толій Гриценко — 5,48%.

Порошенко балотувався як не-
залежний кандидат, самовисуван-
ням, але зрозуміло, що він був кан-
дидатом переможного Майдану. 
Що передувало всьому цьому? 

Петро Олексійович Порошенко 
народився 26 вересня 1965 року. 
Пройшов типовий шлях молодого, 

освіченого, амбітного бізнесмена, 
потрапив до першої десятки най-
багатших людей України, в кращі 
роки його статки перевищували 
мільярд доларів. 

А тепер — про політику, в яку 
давно вже увійшов бізнесмен По-
рошенко, як і багато побратимів-
конкурентів по бізнесу. 1998 року 
Порошенко став членом партії 
СДПУ(о). Це при президентові Куч-
мі. А соціал-демократи вважалися 
партією влади ще від Кравчука. У 
нас потім буде ще не одна партія 
влади, й важливо або її створю-
вати, або там опинитися, і не ря-
довим. 

На перших своїх парламент-
ських виборах 1998 року Поро-
шенко здобув мандат у мажори-
тарному окрузі №12. На почат-
ку 2000-го залишив СДПУ(о) і 
створив фракцію «Солідарність», 
згодом — однойменну партію. 
Остання восени того самого року 
«влилася» до Партії регіональ-
ного відродження «Трудова солі-
дарність України». Згодом вона 
переформатувалася в оту саму 
Партію регіонів, і опоненти досі 
дорікають Порошенку, що він на-
чебто стояв біля витоків цієї оді-
озної партії, став заступником її 
голови. Утім, через півроку зали-
шив партію.

Вияляється, партія Порошен-
ка «Солідарність» нікуди не зни-
кла, у грудні 2001 року увійшла до 
виборчого блоку Ющенка «Наша 
Україна». За списком «Нашої Укра-
їни» Порошенко у 2002 й 2006 ро-
ках обирався народним депута-
том.

Але перед цим, бурхливого 
2004 року, почалася нова прези-
дентська виборча кампанія. Ви-
борчий блок Ющенка «Наша Укра-
їна», до якого входила й партія 
«Солідарність», об’єднався з БЮТ, 
тобто Блоком Юлії Тимошенко, в 
коаліцію «Сила народу». Далі — 
перший Майдан, перемога на ви-
борах Віктора Ющенка. 

Потім — розподіл посад. Поро-
шенко як один з найближчих со-
ратників Ющенка цілком реально 
претендував на посаду прем’єр-
міністра. Але ще перед вибора-
ми були інші домовленості: Юлія 
Тимо шенко «зарезервувала» собі 
посаду глави уряду. 

Тому 8 лютого 2005 року Поро-
шенко був призначений на посаду 
секретаря Ради нацбезпеки і обо-
рони.

Водночас на базі блоку партій 
будувалася нова партія влади — 
«Наша Україна». Заклику Ющен-
ка об’єднатися, з огляду на вибо-
ри парламенту весною 2016 року, 
не почули партійні вожді. Усі партії 
блоку залишилися й далі окреми-
ми партіями. Фактично нова пар-
тія «Наша Україна», яка хутко ста-
ла черговою партією влади і в яку 
масово побігли новопризначені 
посадовці, була сформована на 
базі партії Порошенка «Солідар-
ність». 

У вересні 2005 року Юлія Тимо-
шенко публічно звинуватила най-
ближче оточення Ющенка в коруп-
ції. Першим у списку був назва-
ний Порошенко, далі — Тре-
тьяков, Жванія. 

Чотири роки 
президентства Порошенка
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Бліц-інформ Спортивна панорама

День пам’яті та примирення
8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, 

присвячений пам’яті жертв Другої світової війни 1939 – 1945 
років. Саме цей день є Днем перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1945 року. 

У Чернігові День пам’яті та примирення традиційно почався 
біля Меморіалу жертвам нацизму, що в колишньому урочищі По-
дусівка. Представники органів влади, ветерани Другої світової 
війни, військовослужбовці, учасники бойових дій на Сході Укра-
їни, громадськість увічнили пам’ять мирних жителів, загиблих у 
роки війни. Заупокійну молитву відправив архієпископ Україн-
ської православної церкви Київського патріархату Євстратій.

Продовжилися заходи у сквері ім. М. Попудренка церемоні-
єю покладання квітів до братської могили загиблих воїнів і сте-
ли загиблим учасникам АТО.

У заходах узяли участь делегація німецького міста Меммін-
гема, Посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол та заступ-
ник голови Гомельського міськвиконкому Сергій Андрєєв.

Дні Меммінгема в Чернігові
Відбулися 7 і 8 травня. Наше місто має 27-річну історію по-

братимських зв’язків з цим німецьким містом. Результативною 
є співпраця в гуманітарній сфері, медичній та освітянській галу-
зях. Реалізовують також культурні проекти, оздоровлення дітей.

У складі німецької делегації були обербургомістр Меммін-
гема Манфред Шилдер, його заступник (бургомістр) Маргарета 
Бьок та інші представники мерії.

Візит почали з офіційної зустрічі з міським головою Влади-
славом Атрошенком. Після цього німецька делегація вшанувала 
загиблих учасників АТО, поклала квіти до меморіальної стели на 
центральній площі.

Напередодні Дня пам’яті та примирення, 7 травня, представ-
ники делегації поклали квіти на німецькому кладовищі в урочи-
щі Яцево та до братських могил в урочищі Кривулівщина.

Того дня в міському палаці культури відбувся українсько-
німецький вечір пам’яті та примирення за участю керівництва 
міста й німецької делегації. Виступили мери обох міст. А потім 
на сцені показали свою майстерність солісти й творчі колекти-
ви Чернігова. 

«Вільні люди» пікетували «Інтер»
Активісти Всеукраїнської 

мережі «Вільні люди» 9 травня 
провели акцію під офісом На-
ціональних інформаційних сис-
тем, що є головним політичним 
рупором «Інтера» та реваншу в 
цілому, вимагаючи зняти з ефі-
ру концерт «Победа. Одна на 
всех». Цей російський інформа-
ційний продукт, нібито присвя-

чений святкуванню «дня побєди», насправді поширює проросій-
ські ідеї в інформаційному просторі України.

Активісти тримали зображення радянських злочинів Дру-
гої світової війни. Вони також скандували гасла: «50 мільйонів 
жертв — що святкувати?», «День пам’яті, а не день перемоги!», 
«Ні — танцям на кістках», «Інтер» — на цвинтар!»

Особливо обурює, що «Інтер» свідомо бере участь у росій-
ській інформаційній війні проти України, в той час як на Сході 
триває реальна україно-російська війна. 

«Вільні люди» надіслали офіційне звернення Генерально-
му прокурору України Юрію Луценку, голові СБУ Василю Грица-
ку, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Нацради з 
питань телебачення і радіомовлення Юрію Артеменку щодо за-
хисту національних інтересів України. Вимога — розслідувати дії 
працівників «Інтера».

В акції взяли участь і  представники Чернігівського відділен-
ня мережі «Вільні люди».

На Чернігівщині СБУ запобігла 
розкраданню державної нафти
Співробітники Служби безпеки України в рамках комплек-

су заходів із захисту критичної інфраструктури у сфері паливно-
енергетичного комплексу блокували на Чернігівщині розкра-
дання нафти держпідприємства.

Правоохоронці встановили, 
що троє осіб незаконно проникли 
на територію державного нафто-
промислу. Через роз’єднання кон-
струкцій нафтоперегінного облад-
нання зловмисники перекачали 
близько тридцяти шести тонн очи-
щеної нафти до автоцистерн. У по-
дальшому ділки планували вивез-
ти сировину до сусідньої області 

для продажу на «чорному ринку».
Оперативники спецслужби затримали зловмисників на од-

ному з автошляхів Чернігівщини під час спроби несанкціонова-
ного транспортування нафтосировини.

Під час огляду території нафтопромислового об’єкта право-
охоронці виявили приладдя, яке використовували затримані в 
протиправній діяльності. Вказані предмети та зразки сировини 
направлені для проведення експертизи.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 
185 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оператив-
ні дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинних дій.
                                                                              Прес-центр СБ України 

11 травня в обласному онкодиспан-
сері урочисто відкрито новозбудований 
корпус, спеціально споруджений для 
встановлення лінійного прискорюва-
ча Elekta Infinity та одного з найкращих 
на сьогодні в Україні томографів Philips, 
який орієнтований для діагностики он-
кохворих.

На будівництво й облаштування но-
вого відділення витратили 103 мільйони 
гривень, які збирали всюди. 40 мільйо-
нів виділили з Державного фонду регіо-
нального розвитку, майже 19 — з облас-
ного бюджету, 10 — з міського бюджету 

Чернігова, ще більше 4 мільйонів виділи-
ли місцеві бюджети міст і громад облас-
ті. 18 мільйонів — субвенція з держав-
ного бюджету на соціально-економічний 
розвиток, яку «вибивали» народні депу-
тати від Чернігівщини. Майже 12 міль-
йонів зібрали протягом благодійної ак-
ції «Промінь надії» — гроші виділяли під-
приємці, прості жителі області, збирали 
їх навіть у школах. 

Лінійний прискорювач Elekta Infinity, 
для якого по суті й будували новий кор-
пус, коштував майже 58 мільйонів гри-
вень. Постачальником стала компанія 

Bio Sense. Сьогодні подібних прискорю-
вачів в Україні встановили вже десять, 
чернігівський став восьмим. 

Нині прискорювач працює в тесто-
вому режимі, відбувається його налаго-
дження. Лікарі з Європи мають навчити 
чернігівських колег працювати з облад-
нанням. А вже в червні прискорювач лі-
куватиме хворих. 

У променевій терапії нове обладнан-
ня більш безпечне, ніж старе, набагато 
точніше, дозволить лікувати хворих, яких 
на старому лікувати не могли через за-
грозу пошкодити здорові ділянки. 

Загалом лікування на подібному об-
ладнанні потребують близько 2000 ти-
сяч жителів області на рік. Значна кіль-
кість людей їде на лікування до Києва чи 
в Білорусь. З новим обладнанням Черні-
гівський онкодиспансер зможе не тільки 
повернути тих, хто їздить до інших ліка-
рень, а й готовий буде приймати пацієн-
тів з інших областей.

Як пояснив на відкритті голова об-
ласної державної адміністрації Вале-
рій Куліч, це лише перша черга будів-
ництва. Уже передбачені кошти на ре-
конструкцію старого радіологічного 
відділення, де замість старого облад-
нання встановлять ще один лінійний 
прискорювач, але меншої потужнос-
ті, завданням якого буде переважно 
радіотерапія.

Легенда світового 
футболу Хрісто 

Стоїчков у Чернігові 
8 травня на запрошення футбольного клу-

бу «Десна» до Чернігова завітав володар «Золо-
того м’яча» 1994 року — болгарин Хрісто Сто-
їчков. Зустріч з шанувальниками відбулася в 
культурно-діловому центрі «Світогляд».

Стоїчков розповів, 
що приїхав в Україну з 
метою взяти інтерв’ю 
у володарів «Золото-
го м’яча» Олега Блохі-
на, Ігоря Бєланова та 
Андрія Шевченка для 
фільму «Три «Золоті 
м’ячі».

Особливу увагу футболіст зосередив на 
своїх виступах у футбольних клубах ЦСКА (Со-
фія), «Барселона» та успішному виступі збірної 
Болгарії на чемпіонаті світу 1994 року. Згадав 
про роботу з відомими тренерами Дімітаром 
Пєнєвим, Йоханом Круіффом.

На запитання вболівальників, чому зіркова 
«Барселона» 1997 року у двох матчах Ліги чем-
піонів зазнала розгромної поразки від київ-
ського «Динамо» Валерія Лобановського, Сто-
їчков відповів, що в тих матчах він не грав. А 
головною причиною стало те, що великий гра-
вець Андрій Шевченко переграв маленького 
тренера Луї ван Гала.

Наприкінці заходу всі присутні отримали 
автографи від гравця зі світовим ім’ям та мали 
змогу сфотографуватися з ним на згадку. 

Олександр МОЛИБОГА

Сергій Лисюк здобув дві 
золоті медалі 

на чемпіонаті світу з кікбоксингу
Дві золоті нагороди привіз із чемпіонату 

з Києва чернігівець Сергій Лисюк. Змагалися 
спортсмени з 34 країн. Сергій здобув перемо-
гу у двох категоріях. Він один з найдосвідчені-
ших кікбоксерів Чернігівщини, неодноразово 
ставав чемпіоном України та призером міжна-
родних змагань. 

Сучасний лінійний прискорювач — 
в обласному онкодиспансері

На переході Андрія 
Ярмоленка в «Боруссію» 

шахраї вкрали 150 тисяч 
євро, призначені 

чернігівській спортшколі
Розслідують розкрадання 150 

тисяч євро із суми трансферу фут-
боліста Андрія Ярмоленка до ні-
мецької «Боруссії». Про це повідо-
мила прокуратура Чернігівської об-
ласті.

У серпні 2017 року футболь-
ні клуби «Динамо Київ» та «Борус-
сія Дортмунд» уклали контракт з 
міжнародного трансферу футболіс-
та. Ціна трансферу склала 25 млн 
євро.

Згідно з регламентом ФІФА, 5% 
суми контракту направляють на 
розвиток спортивних шкіл, в яких 
виховувався футболіст.

Андрій був учнем, вихованцем 
і гравцем спеціалізованої дитя-
чо-юнацької школи олімпійського 
резерву з футболу «Юність» у міс-
ті Чернігові з 1997 по 2006 роки, 
тому платіж солідарності, розмір 
якого обраховується Федерацією 
футболу України, мав надійти до цієї 
спортивної школи.

Водночас з причин, які установ-
люють слідчі, частину платежу солі-
дарності в сумі 150 тисяч євро на 
підставі підроблених документів 
було перераховано одній з громад-
ських організацій зі співзвучною 
назвою, яка не має стосунку до ви-
ховання футболіста.

У подальшому вищезгадана 
громадська організація частину 
цих коштів перерахувала на рахун-
ки одного із суб’єктів господарю-
вання.

За вказаним фактом прокура-
тура області за результатами ви-
вчення матеріалів про перерахунок 
коштів за відсутності факту їх цільо-
вого використання зареєструвала 
кримінальне провадження за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 4 
ст. 190 КК України (шахрайство). 
Слідство триває.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України 
— шахрайство, вчинене в особливо 
великих розмірах або організова-
ною групою, передбачає покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк 
від п’яти до дванадцяти років з кон-
фіскацією майна.

Фінішний ривок 
«Десни»

Шість перемог поспіль! Такий чудо-
вий  ривок чернігівської «Десни» в чемпі-
онаті України з футболу в першій лізі.  

У 30-му турі вдома наші перемогли 
«Кремінь» — 4:1. М’ячі забили Олександр 
Головко (син відомого київського дина-
мівця і гравця збірної України), Євген 
Чумак, Денис Безбородько, вихованець 
чернігівського футболу, і капітан та вете-
ран команди Вадим Мельник. У наступ-
ному турі перемогли в гостях столичний 
клуб «Оболонь-Бровар» — 2:0, відзначи-
лися Артем Фаворов і Леван Арвеладзе. 
Потім удома переграли «Миколаїв» — 
3:0, забивали Євген Чумак і двічі — Де-
нис Безбородько. 

Вирішальним став матч передостан-
нього туру 12 травня в гостях з коман-
дою «Інгулець», яка на той момент випе-
реджала «Десну» на одне очко. Чернігівці 
відмінно провели поєдинок і перемогли 
3:1. Відкрив рахунок захисник Денис Фа-
воров, і це вже 13-ий м’яч кращого бом-
бардира команди. Потім відзначилися 
Олександр Філіпов і брат Дениса Артем 
Фаворов. 

Перед останнім туром становище лі-
дерів таке: «Арсенал» і «Полтава» — по 72 
очка. «Десна» — 68, «Інгулець» — 66.

Напряму до прем’єр-ліги виходить 
лише переможець першої ліги, який і ви-
значиться в останньому турі. Він виборе 
місце останньої команди вищого дивізі-
ону. 

Друга й третя команди першої ліги 
гратимуть стикові матчі з командами, які 
у прем’єр-лізі здобудуть відповідно тре-
тє й друге місця з кінця турнірної таблиці. 
Переможці виступатимуть у вищому ди-
візіоні в наступному чемпіонаті. 

Перше місце «Десна» посісти вже не 
може, а  от третє місце — дуже реальне. 
В останньому турі «Десна» приймає хар-
ківський «Геліос». Нам достатньо нічиєї, 
бо навіть за умови виграшу «Інгульця» 
і рівних очках деснянці мають перева-
гу і за очними зустрічами, і за різницею 
забитих та пропущених м’ячів. До речі, 
«Десна» тут краща команда турніру — за-
била аж 66 м'ячів. 

Але, звичайно, і в останньому турі 
деснянці прагнутимуть порадувати своїх 
численних уболівальників. Матч «Десна» 
– «Геліос» — у суботу, 19 травня, о 19.00. 

А далі, напевно, два стикові матчі з 
невдахами прем’єр-ліги, вдома й у гос-
тях. Отже, чекаємо нашу команду впер-
ше в історії в прем’єр-лізі й уболіваймо 
за «Десну»! 

Хрісто Стоїчков на стадіоні ім. Гагаріна 
з чернігівською «Десною».
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Бліц-інформЛітературно-мистецька панорама

Панорама Ніжина

Половина колишніх газет 
влади в області 
вже роздержавлена 
й реформована
За даними Держкомтелерадіо, станом на 1 

травня в Україні з 731 комунального та держав-
ного друкованого засобу масової інформації ре-
формовано 197. Лідерами реформування є Мико-
лаївська область (53% від кількості видань), Сум-
ська та Чернігівська області (50%).

На Чернігівщині повністю реформовано 13 
комунальних газет. Ще 3 редакції завершують 
реформування. 

Згідно з ухваленим наприкінці 2015 року за-
коном про роздержавлення такої преси, це має 
бути завершено до кінця цього року. ЗМІ, які не 
встигнуть до 1 січня 2019 року перереєструвати-
ся, можуть припинити своє існування, бо їхні ста-
рі свідоцтва про державну реєстрацію втратять 
чинність.

Обрали кращу 
медсестру області

Цей конкурс відбувся в об-
ласній лікарні. Узяли участь 35 
медичних сестер з усіх райо-
нів. Конкурс передбачав скла-
дання тестових завдань, де-
монстрацію практичних нави-
чок, розповідь про професію.

Звання «Краща медична 
сестра області» виборола На-

талія Пичевська, медсестра опікового відділен-
ня обласної лікарні. Вона представлятиме нашу 
область у фіналі Всеукраїнського конкурсу цього 
літа в Харкові.

У Чернігові інвентаризують 
пам’ятники 
культурної спадщини 
Міська рада створила робочу групу з про-

ведення повної інвентаризації майна з числа 
об’єктів культурної спадщини, що не мають гос-
подарів. 

Пам’ятки культурної спадщини повинні пере-
бувати не тільки на обліку, а й на чиємусь балан-
сі. Але в деяких випадках встановити балансо-
утримувача сьогодні дуже складно або й практич-
но неможливо. Чимало радянських підприємств і 
структур при ліквідації або під час реорганізацій 
свого часу не передали їхні пам’ятки іншим орга-
нізаціям.

Як приклад: під час розслідування недавньо-
го викрадення погруддя Михайла Коцюбинського 
з його могили виявилося, що невідомо, на чиєму 
балансі цей пам’ятник. 

Досі не встановлений балансоутримувач ста-
ровинних гармат і пам’ятника Тарасові Шевчен-
ку на Валу. Нині Фонд комунального майна місь-
кої ради завершує процедуру прийняття їх у кому-
нальну власність міста.

Пам’яті Ольги Зеленської
Пішла з життя Ольга Зе-

ленська — заслужена артист-
ка України, яка багато років 
пропрацювала в Чернігів-
ському обласному академіч-
ному театрі ім. Т. Шевченка.

Ольга Дмитрівна народи-
лася 20 листопада 1939 року 
в с.Яхники на Полтавщині. За-
кінчила Київський інститут 
театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. 
Грала в Київському театрі ім. П. Саксагансько-
го, Ніжинському театрі ім. М. Коцюбинського, а 
в 1961 – 1983 та 1990 – 2002 роках — у Черні-
гівському театрі ім. Т. Шевченка. З 1995 по 2013 
роки працювала керівником літературно-драма-
тургічної частини театру. 

Зіграла більше 120 ролей у різножанро-
вих виставах, зокрема таких, як «Наймичка» 
І.Тобілевича, «Наталка Полтавка» І. Котлярев-
ського, «Потомки запорожців» О. Довженка, «На-
зар Стодоля» Т. Шевченка, «Украдене щастя» 
І. Франка, «Циганка Аза», «Сорочинський яр-
марок», «За двома зайцями» М. Старицького, 
«Сватання на Гончарівці», «Шельменко-денщик» 
Г. Квітки-Основ’яненка, «Лісова пісня» Л. Українки, 
«У неділю рано зілля копала» за О.Кобилянською.

Як театрознавець і керівник літературно-дра-
матургічної частини театру вона постійно писала 
  про роботу театру в пресі.

«І оберіг, і символ долі…» — 
виставка чернігівських майстринь

В обласній бібліотеці ім. В. Короленка відкрито виставку картин та виробів членів 
Спілки жінок Чернігівщини. Лариса Ганненко представила народні ляльки-мотанки й 
картини зі стрічок, Наталія Дорошенко — живописні роботи та прикраси, Ірина Лепеха 
— ляльки й батик, Галина Близнюк — глиняні іграшки. Майстрині не раз успішно брали 
участь у фестивалях, конкурсах, їхні роботи експонуються в Україні і за кордоном. Бі-
бліотека запрошує всіх охочих подивитися цю цікаву виставку. 

Якими мають бути 
сучасні бібліотеки

У Чернігові відбулося громадське обговорення  
майбутнього  бібліотек міста.  Бібліотекарі центра-
лізованої бібліотечної системи міста презентували 
роботу своїх філій.

Сьогодні бібліотеки міста перетворюються на 
центри спілкування та проведення культурно-мис-
тецьких заходів. Там організовують майстер-класи, 
круглі столи, семінари, театралізовані свята, зустрічі 
з відомими письменниками, тренінги, діють аматор-
ські гуртки, арт-галереї, краєзнавчі клуби. Бібліоте-
ки є чи не єдиним місцем культурного дозвілля для 
дітей соціально не захищених верств населення.

Але ці заклади культури потребують належної 
уваги й підтримки, щоб була потужна матеріально-
технічна база, оперативний доступ до книжкових но-
винок, до Інтернету.

Координатор безкоштовних курсів української 
мови при обласній бібліотеці, кандидат філологічних 
наук, доцент технологічного університету Людмила 
Зіневич вважає, що бібліотеки мають неймовірний 
потенціал і мають стати центрами спілкування серед 
громадськості. Також потрібно більше налагоджува-
ти співпрацю зі студентами, молоддю, проводити зу-
стрічі з видатними людьми.

Дуже корисним може бути інформування черні-
гівців про популярні книжки або цікаві зустрічі че-
рез радіопрограми або телепередачі. 

День міста тепер 6 травня
Таке рішення ще на грудневій сесії Ніжинської міської ради ухвалили депутати. 

Тепер це свято приурочується до дня пам’яті святого великомученика Юрія Пере-
можця. Цю дату обрали не випадково, бо на гербі й прапорі Ніжина зображений 
святий Юрій на коні зі списом. А саме 6 травня православна церква вшановує 
його пам’ять.

Раніше День міста в Ніжині відзначали 16 та 17 вересня. Ці дати пов’язували 

зі звільненням міста 1943 року від німецько-нацистських загарбників під час Дру-
гої світової війни. Таке «прив’язування» існує в багатьох містах, зокрема й у Чер-
нігові — до 21 вересня. Хоча багато істориків вважають, що тоді на зміну нацист-
ській окупації прийшла комуністична московська. 

Однак у Ніжині на цьому не акцентували. Відзначатимуть тут і 16 – 17 верес-
ня, але не у форматі свята, а як день пам’яті за загиблими, тобто більш як траур-
ну акцію.

Місто часів Київської Русі. Місто храмів 
і церков. Древній Ніжин до сьогодні зберіг 
багато історичних будівель. Кожна з них має 
власну історію і разом з тим — власні про-
блеми. Науковці наголошують: протистоян-
ня між патріархатами, нестача коштів для 
реставрації й самочинні ремонти пам’яток 
культури — через усе це Ніжин може втра-
тити свою архітектурну спадщину.

Четверте за кількістю збережених старо-
винних храмів місто в Україні. Ніжин назива-
ють музеєм просто неба. Йому вдалося збе-
регти планування та забудову XVII – XVIII ст. 
Із Соборного майдану видно куполи іншого 
старовинного собору — Благовіщенського, 
збудованого 1702 року. Поряд, у сквері, — 
пам’ятник Миколі Гоголю, який свого часу став 
першим у світі. За рогом — поштова станція 
кінця 18 століття, вона збереглася майже по-
вністю. Нині це однойменний унікальний му-
зей, аналогів якому в Україні немає. Водночас 
двоповерхова будівля поштової контори нині 
занепадає і потребує негайної реставрації.

Загалом у Ніжині — близько 300 
пам’яток архітектури й цінних будівель, каже 
науковець Роман Желєзко. Стара забудова 
збереглася більше ніж на 75 відсотків, але її 
потрібно відновлювати й захищати.

Розв’язати ці проблеми можна одним рі-
шенням, каже науковець, — створити на те-
риторії старого міста державний історико-
архітектурний заповідник «Ніжин стародав-
ній». Це питання порушують більше 20 років, 
але досі не вирішили.

Обласний бюджет нині не в змозі покри-
ти потрібні на це витрати — такий висновок 
управління фінансів облдержадміністрації. 
І поки в кабінетах думають, як розв’язати 
цю проблему, туристичний потенціал Ніжи-
на занепадає.

У травні така акція традиційно відбу-
вається в Європі. Тоді цілу ніч працюють 
головні музеї, а вхід до них для всіх бажа-
ючих безкоштовний. 

Останніми роками активно підтриму-
ють цю акцію і музеї Чернігова. Ниніш-
нього року вона відбудеться 19 травня, в 
суботу. Вхід вільний.

У Чернігівському історичному музеї 
ім. В. Тарновського у програмі — виступ 
камерного колективу академічного сим-
фонічного оркестру «Філармонія», вистав-
ки «І. Рєпін у гостях у В. Тарновського», 
«Національний скарб В. Тарновського», 
експозиції глиняної іграшки, народної 
ляльки, костюма. А також — «Детективні 
історії про музей», «Історія танцю ХІХ сто-
ліття» (Київська студія старовинного тан-
цю), джаз, квест, призи й веселі сюрпри-

зи. Акція пройде з 17.30 до 22.00.
В обласному художньому музеї ім. Га-

лагана  запланована така програма:
14.00 — відкриття виставки україн-

ського художника, уродженця Королів-
ства Камбоджа Ук Дара Чана.

15.00 — презентація мистецьких 
проектів: вихованців Київського палацу 
дітей та юнацтва; Оксани Смереки-Малик 
(Львів); графіка Василя Леоненка (Черні-
гів); шовкографія Світлани Буцан (м. Лю-
блін, Польща); світлини студії з м. Крама-
торська Донецької області.

Презентація фільмів, вистава ляль-
кового театру, перформанс театру-студії 
«Біла валіза», показ колекції ексклюзив-
ного вбрання «Версаль» (Чернігів).

21.00 — концерт капели бандуристів 
ім. Остапа Вересая (Чернігів).

Чернігів запрошує на «Ніч музеїв»

Нинішнє святкування Дня Ніжина 6 травня.

Відкрили меморіальну 
дошку полковнику УНР

У Ніжинській школі №1 урочисто відкрили меморі-
альну дошку полковнику Армії УНР Івану Дубовому.

Він пройшов героїчний шлях від командира сотні іме-
ні Івана Мазепи до командира 1-ї Запорізької бригади 
УНР. Під його командуванням 2-ий курінь 2-го Запорізь-
кого полку брав безпосередню участь у визволенні від 
більшовиків  1918 року Севастополя та Джанкоя. Його 
бійці піднімали українські прапори на кораблях Чорно-
морського флоту.

В урочистостях узяли участь представники влади, іс-
торики, педагоги та учні школи.

У медичному коледжі 
відбувся День здорового 

способу життя 
Студенти почали свято з ранкової гімнастики під сті-

нами коледжу. Потім вимірювали тиск мешканцям міс-
та, поширювали пам’ятки з рекомендаціями, влаштува-
ли ярмарок здорового харчування. Страви студенти го-
тували власноруч, здебільшого вегетаріанські: печені 
яблука, гарбуз, овочеві салати, сирні пироги та багато 
іншого.

В аудиторіях провели семінар «Життя в стилі ЕКО» 
та тренінг із психічного здоров’я. Завершили день спор-
тивною естафетою. В акції взяли участь 430 студентів 
коледжу.

Створити заповідник «Ніжин стародавній»
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Бліц-інформ
Мена: вирок 
міському голові 
й депутату 
райради
Тривалий час тяглися судові 

засідання щодо справи про хабар 
міського голови Мени Геннадія 
Примакова та депутата райради 
Валерія Гайдукевича.

5 травня Менський районний 
суд виніс вирок Геннадію Прима-
кову та Валерію Гайдукевичу — 5 
років позбавлення волі кожному 
з конфіскацією майна, а також 
позбавив на 3 роки права обі-
ймати посади. Обидва підсудні — 
представники Радикальної партії 
Олега Ляшка.

У липні 2016-го їх затримали 
за підозрою в отриманні хабара в 
розмірі 1000 доларів від приват-
ного підприємця за оформлення 
земельної ділянки в м. Мені.

Під суд — за збут 
наркотиків
Бахмацька місцева прокура-

тура направила до суду обвину-
вальний акт стосовно двох чоло-
віків, які за попередньою змовою 
в січні 2018 року з корисливих 
мотивів здійснювали незакон-
не виготовлення з метою збуту 
та збут на території Бахмача нар-
котичного засобу — опію ацети-
льованого. Їх звинувачено у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 
2 ст. 307 КК України. Санкція за 
статтею передбачає позбавлен-
ня волі на термін від 6 до 10 років. 

Поліція розкрила 
вбивство 
пенсіонерки
8 травня в Менській цен-

тральній районній лікарні від 
тяжких травм голови померла 
менянка 1943 року народження.

Слідчо-оперативна група 
Менського відділу поліції та до-
свідчені оперативники швидко 
встановили й затримали особу, 
яка підняла руку на стареньку. 
Зранку 8 травня у двір до заги-
блої прийшла місцева жителька і 
вдарила господиню по голові не-
відомим предметом. 

Відкрито кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 115 
Кримінального кодексу України 
(вбивство) — карається позбав-
ленням волі на строк від семи до 
п’ятнадцяти років.

Студентка впала 
з 4-го поверху, 
бо гуртожитки й 
далі замикають
До Чернігівської міської лікар-

ні № 2 була доставлена з важкими 
травмами 17-річна студентка, ро-
дом із Сосницького району. Дівчина 
мешкає в гуртожитку на вул. Ушин-
ського. Разом зі співмешканцями 
вона вирішила вийти з гуртожитку 
на прогулянку Черніговом. Оскіль-
ки гуртожиток замкнено вночі, сту-
денти зробили з простирадл мотуз-
ку й намагалися спуститися зі спіль-
ної кухні 4-го поверху. Однак дівчи-
на не втрималась і впала.

Безумовно, в гуртожитках по-
трібен порядок, чергування пер-
соналу, щоб у нічний час не допус-
кати сторонніх. Але ж мешканці 
гуртожитків повинні мати змогу 
  зайти сюди в будь-який час. 

Про все, що хвилює, що наболіло

Туристична привабливість іс-
торичних міст визначається кіль-
кома факторами: 

1) історичними та архітектур-
ними об’єктами (в нас їх вистачає, 
але не всіх типів); 

2) міською і туристичною інф-
раструктурою (в Чернігові вона ще 
недостатня); 

3) природним середовищем (у 
Чернігові про це поки що взагалі 
не думали); 

4) брендуванням міста (трива-
ють його пошуки). 

Основний туристичний капітал 
Чернігова — архітектурні споруди 
XI – XVIII ст. Проте, поза історич-
ними об’єктами, туристи люблять 
різноманітні пам’ятники — при-
свячені відомим особам, подіям, 
легендам тощо. Пам’ятники мо-
жуть бути монументальними або 
творами садово-паркової скуль-
птури, серйозними чи веселими. 
Їхнє головне завдання – «ожив-
ляти» й «олюднювати» історичні 
об’єкти й території. Біля них осо-
бливо люблять фотографуватися 
туристи, і вони залишають не мен-
ше враження від міста, ніж мону-
ментальні споруди. 

У цьому плані Чернігів значно 
відстає від усіх відомих туристич-
них міст України і світу. Щоб це 
зрозуміти, досить порівняти Чер-
нігів з будь-яким успішним ту-
ристичним містом. Наприклад, у 
Львові в центрі міста — десятки 
пам’ятників: письменникам, по-
літикам, цікавим людям, любите-
лям пива та ін. У Києві, Одесі й у 
навіть невеликих Бердянську і на-
ших Прилуках — їх значно більше, 
ніж у Чернігові. 

У сусідньому Гомелі є 
пам’ятники прибиральниці (!), сту-
дентці, першому поселенцю ча-
сів давньої Русі та десятки (!) ін-
ших. У Ніжині є пам’ятники огір-
ку й першій учительці, в Миргоро-
ді — понад десяток пам’ятників 
гоголівським персонажам, зо-
крема миргородській калюжі (!). 
Київ має сотні «неполітичних» 
пам’ятників на будь-який смак — 
«Їжачку в тумані», героям фільму 
«За двома зайцями» та інші. Часто 
пам’ятники створюють буквально 
на порожньому місці, і вони ста-
ють притягальними туристичними 
об’єктами. 

На сьогодні в Чернігові є лише 
ДВА (!) повноцінні пам’ятники з 
високою туристичною привабли-
вістю — Богдану Хмельницько-
му й Тарасу Шевченку. Практика 

показує, що туристичне місто по-
винне мати 10 – 15 пам’ятників 
різного жанру. Тому, якщо ми хо-
чемо підвищити туристичну при-
вабливість міста, насамперед 
треба працювати саме в цьому 
напрямку. 

На мою думку, в Чернігові, не 
поспішаючи, потрібно встанови-
ти декілька пам’ятників або скуль-
птурних груп (не пов’язаних з полі-
тикою), які будуть цікаві чернігів-
цям та гостям і допоможуть сфор-
мувати привабливий образ міста 
— з його великою історією, як міс-
та, де «живуть» найкращі людські 
почуття та обов’язково добрий 
гумор.

Можливі пам’ятники: 
1. Князю Чорному — леген-

дарному засновнику міста. Тради-
ція споруджувати пам'ятники за-
сновникам міст існує всюди (на-
приклад, у Римі — легендарним 
Ромулу і Рему з капітолійською 
вовчицею). Локація — навпроти 
міської ради, в центрі фонтана (з 
чорного граніту).

2. Першому подвигу Іллі Му-
ромлянина (Муромця) — улюбле-
ному давньоруському билинному 
богатирю, який свій перший по-
двиг здійснив біля Чернігова, а 
потім рятував усю Русь. Локація 
— на Болдиній горі. 

3. Івану Гостинному сину і 
його конику Борушку Кошлато-
му. Це чернігівський давньорусь-
кий билинний хлопчик, який став 
прообразом персонажу зі зна-
менитого твору «Горбоконик». 
Пам’ятник — для дітей. Локація 
— біля Спаського собору, бо так 
згадано в билині XII століття.

4. Михайлу і Федору — черні-

гівським святим. Їхній духовний 
подвиг є однією з найважливіших 
подій в історії України. Локація — 
на Валу чи біля церкви Михайла і 
Федора. 

5. Магдебурзькому праву в 
Чернігові. До 1786 р. гербом Чер-
нігова було зображення лицаря з 
прапором. Тому можна спорудити 
пам’ятник з лицарем. Локація — 
на Валу біля архіву, де поряд був 
магістрат, або біля міськради.

6. Ганні Кус (скульптура жінки-
козачки) — літературній героїні. 
Знаменитий історик Микола Кос-
томаров на історичних фактах на-
писав повість «Чернігівка», в якій 
описав, як чернігівська жінка бо-
ролася за свою честь проти мос-
ковського воєводи (кінець XVII 
ст.). Локація — біля П’ятницької 
церкви. 

7. Монахині-вишивальни-
ці з П’ятницького монастиря. У 
XVII – XVIII ст. існував жіночий 
П’ятницький монастир, монахи-
ні якого славились як прекрас-
ні вишивальниці. Локація — біля 
П’ятницької церкви. 

8. Козаку Чернігівського пол-
ку (як варіант — Павлу Полуботку 
чи Якову Лизогубу). На вшануван-
ня знаменитого Чернігівського ко-
зацького полку. Локація — біля 
Катерининської церкви. 

9. Леоніду Глібову з його літе-
ратурними героями. Локація — 
Алея Героїв, на місці будинку, де 
жив Глібов. 

10. Василю Тарновському — 
меценату, творцю музею україн-
ської старовини. Локація — біля 
історичного музею імені Василя 
Тарновського.

11. Зачарованій Десні (Олек-

сандру Довженку). Локація — біля 
річкового порту. 

12. Чернігівським космонав-
там (композиція). Варіант — Лео-
ніду Каденюку. Чернігів — одне з 
небагатьох міст світу, де здійсню-
вали підготовку космонавтів. Ло-
кація — десь у центрі, щоб це впа-
дало в очі. 

Додаткові пропозиції — їх 
може бути безліч. Наприклад, ро-
мантичні й жартівливі скульп тури: 

Першому поцілунку. 
Пані в капелюшку з парасоль-

кою. На знак того, що в Чернігові 
колись жили, а поодинці живуть і 
нині благородні люди.

Чиновнику-підлабузнику. Цьо-
го «добра» в нас завжди вистача-
ло. Проте в Україні немає жодного 
пам’ятника такій знаковій особі. У 
губернському Чернігові одним з 
таких героїв був коректор Кіса.

Тещі. Ніде у світі немає 
пам’ятника цій священній особі. 

Куму. Ніде у світі немає 
пам’ятника цій культовій особі. 

Кожен з таких пам’ятників 
може стати новим унікальним ту-
ристичним об’єктом і підкресли-
ти історичний колорит Черніго-
ва. Їх можна розмістити на вказа-
них вище локаціях або більшість 
з них згрупувати на Алеї Героїв. 
Спочатку можна встановити 2 – 
3 пам’ятники — з найцікавіших за 
сюжетом. 

Порядок створення пам’ят-
ників: 

1) провести відкритий конкурс 
ескізів; 

2) провести відкритий конкурс 
проектів.

Організувати конкурси можна 
за допомогою пленерів, до яких 
залучити скульпторів та архітек-
торів як з України, так і з-за кор-
дону. Молоді талановиті скульпто-
ри із задоволенням беруть участь 
у подібних проектах навіть без-
коштовно. Таким способом мож-
на отримати оригінальні ідеї та 
скульп тури. 

І ще одна умова: не робити ні-
чого поспіхом. 

У цьому списку не наведе-
ні пам’ятники, безпосередньо 
пов’язані з політичними подіями 
ХХ ст., сучасною політикою та іде-
ологією (Борцям за волю України 
та ін.), — це окрема тема. 

Сергій ЛЕП’ЯВКО,
доктор історичних наук, 

професор,
Чернігів

Від липня мешканці багатоквартир-
них будинків Чернігова будуть сплачува-
ти послугу з вивезення та знешкоджен-
ня сміття за окремою квитанцією. Сміт-
тя вивозитиме окреме підприємство. А 
тарифи ЖЕКів на квартплату зменшать-
ся на суму вартості вивезення сміття 
(наприклад, у тарифах КП «Деснянське» 
— на 31 коп. за квадратний метр жит-
лової площі), а також на суму зменшен-
ня земельного податку у зв’язку з новою 
нормативно-грошовою оцінкою земель 
(менше на 3 коп./кв. м). 

Водночас тарифи збільшаться у 
зв’язку з підвищенням заробітної плати 
в комунальників та подорожчанням па-

ливно-мастильних матеріалів та елек-
троенергії. У сумі зростуть у середньому 
на 53 коп./кв. м.

Тариф на утримання житла вирахову-
ють окремо для кожного будинку — за-
лежно від поверховості, наявності ліфтів 
і споживання електроенергії інфраструк-
турою будинку, величини прибудинкової 
території, сходових клітин та інших місць 
для прибирання. Тому зміни тарифу для 
різних будинків теж будуть різними. На-
приклад, по КП «Деснянське» тариф для 
1-поверхових будинків планують навіть 
зменшити на 19,1%. А для багатоповер-
хових будинків він зросте — від 2,7 до 
14,9%, залежно від поверхів. 

Засмічена траса
Траса Київ – Чернігів як частина міжнародної автостради потре-

бує не лише постійного догляду й ремонту. Бажає кращого санітар-
ний стан довкола дороги. 

Днями 30 кубометрів сміття за 2 години назбирали працівники 
служби автодоріг області, прибирали на узбіччі траси. Бо люди й далі 
викидають чимало непотребу обабіч доріг.

Проводити подібні дні довкілля у квітні-травні — щорічна тради-
ція служб автомобільних доріг усіх областей України. Цього року чер-
нігівці прибирали сміття на ділянці у 18 кілометрів. 

…Пластикові пляшки, безліч пачок від цигарок і паперових ста-
канчиків з-під кави, фантики від цукерок, фольга від шоколадок, ме-
талеві деталі, дерев’яні дошки, одяг, взуття та просто ганчір’я. Усе це 
валялося обабіч дороги. 

Між тим, картонні коробки розкладаються протягом 3 місяців, 
звичайний офісний папір — 2 роки, дошки і старе взуття — 10 років, 
гумові покришки — 120 – 140 років, пластикові пляшки — близько 
180 – 200 років, батарейки — 110 років, алюмінієві банки — 500 
років, скло — більше 1000 років.

Тому не смітіть! І не лише довкола доріг, а й усюди.

Які пам’ятники потрібні Чернігову?

Мешканцям багатоповерхівок 
дещо подорожчає плата 

за вивезення сміття
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Бліц-інформ
Кравчук, Кучма, Ющенко 
написали звернення про 
церковну автокефалію
Колишні українські президенти Леонід Кравчук, 

Леонід Кучма й Віктор Ющенко підтримали ініціати-
ву чинного Президента Петра Порошенка в питан-
ні Української єдиної помісної церкви. Про це пре-
зиденти заявили на спільній прес-конференції 8 
травня. «Ми вважаємо, що надання автокефалії 
Константинопольською матір’ю-церквою відіграє 
важливу роль у зміцненні незалежності України, ду-
ховної та національної єдності нашого народу, роз-
витку релігійної свободи, сприятиме плідному зміц-
ненню міжконфесійного діалогу в нашій країні», 
— зачитав Кравчук звернення від імені трьох екс-
президентів. Президенти заявили, що автокефалія 
може стати «духовною фортецею в боротьбі з росій-
ською агресією проти України».

19 квітня Верховна Рада проголосувала за по-
станову, якою підтримала звернення Президента 
України П. Порошенка до Вселенського патріарха 
Варфоломія про надання  автокефалії, тобто повної 
незалежності, Православній церкві України.

Без віз українці можуть 
їхати до 85 країн світу 
Тривають переговори про запровадження безві-

зу з країнами Латинської Америки. Найближчим ча-
сом безвіз для українців мають надати Уругвай, Перу, 
Колумбія, відбуваються переговори з Мексикою.

На 5-му році після 
Майдану Генпрокуратура 
завершила розслідування про 
заволодіння Януковичем «Межигір’я»
Слідчі Генеральної прокуратури завершили до-

судове розслідування та направили до суду спра-
ву щодо колишньої резиденції «Межигір’я» екс-
президента Віктора Януковича.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 
уточнив, що у справі фігурують екс-голова правлін-
ня НАК «Надра України» Едуард Ставицький, при-
ватний нотаріус Київського міського нотаріального 
округу, директор ТОВ «Танталіт».

Вони «обвинувачуються у заволодінні за попе-
редньою змовою групою осіб (у змові з Януковичем 
В.Ф., матеріали за підозрою якого виділено в окре-
ме провадження) державними об’єктами комплек-
су відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я» 
вартістю 540 млн грн та в легалізації цього майна, 
здобутого злочинним шляхом.

Заборгованість із зарплат 
у країні становить 
майже 2,4 млрд грн
Про це заявила Федерація профспілок України. 

При цьому роботодавці масово порушують права пра-
цівників не лише невиплатою зарплат, а й незаконни-
ми звільненнями. Тільки за 2017 рік інспектори пра-
ці профспілок виявили 30 тисяч порушень трудового 
законодавства. 12 тисяч стосуються оплати праці. Та-
кож зафіксовано 4 тисячі незаконних звільнень.

Вадим Мулерман трохи 
не дожив до 80-ти

У Нью-Йорку 1 травня помер 
дуже популярний свого часу радян-
ський співак, уродженець Украї-
ни Вадим Мулерман. Він народив-
ся 18 серпня 1938 року в Харкові 
в єврейській родині будівельника 
і швачки. Став дуже популярним 
у 1960-ті роки. Першим виконав 
знамениту пісню «Лада». Також був 

першим виконавцем таких відомих пісень (назва в ори-
гіналі): «Трус не играет в хоккей», «Как хорошо быть гене-
ралом», «Гуцулочка», «Приснилось мне», «Август».

1971 року, в розпал антисемістської істерії в 
СРСР, співак за внесення в репертуар єврейських 
пісень був відсторонений від ефіру на радіо й теле-
баченні, йому заборонили виступати з концертами. 
Згодом виступи дозволили, але в ефір так і не по-
вернули, а записи його виступів знищили. 

1991 року у зв’язку із хворобою брата, якому 
допомагав, Мулерман виїхав до США, де продовжу-
вав творчу працю. 2004 року повернувся в Украї-
ну до рідного Харкова, де працював у створеному 
ним Театрі пісні, був радником з питань культури об-
ласної державної адміністрації. Останні роки життя 
знову мешкав у США. Співак був народним артис-
том РРФСР і заслуженим артистом України.

У Білорусі бойовика 
«ЛНР» засудили 

до двох років колонії 
Бойовика, який воював за терористів «ЛНР», 

засуджено до двох років позбавлення волі в ко-
лонії загального режиму — йдеться на сайті Мо-
гильовського обласного суду. Повідомляється, що 
житель білоруського міста Кругле з 14.04.2016 
року по 18.12.2017 року неодноразово в’їжджав 
на окуповану територію України через Росію. 
Згідно з обвинуваченням він вступив на військо-
ву службу до збройного формування, був зарахо-
ваний як військовий, забезпечений формою, вог-
непальною зброєю та боєприпасами.

Суд визнав доведеним, що житель Круглого 
«обладнував бойові позиції, проводив обстріли 
позицій Збройних сил України з використанням 
закріпленої за ним бойової вогнепальної зброї, 
вибував у складі розрахунку на лінію розмежу-
вання протиборчих сторін для коригування та ве-
дення вогню по позиціях противника, вів вогонь 
по зазначених позиціях».

«За участь у збройному формуванні та участь 
у збройному конфлікті без уповноваження Біло-
русі він засуджений до 2 років колонії загального 
режиму», — зазначено в повідомленні.

Ющенко ухва-
лив кардинальне рі-

шення — звільнити з по-
сад і Тимошенко, і своїх «лю-
бих друзів», починаючи з По-
рошенка. 

Це був початок уже не 
прихованих, а відкритих 
чвар переможців Майдану. 
Ганебних чвар, що призвели 
до поразки на парламент-
ських виборах 2006 року, 
президентських 2010 року, 
реваншу регіоналів, їх 4-річ-
ного правління, що завер-
шилося другим Майданом.

Проте обоє політиків 
не зникли з обрію. У грудні 
2006 року парламент зно-
ву призначив Юлію Тимо-
шенко прем’єром, і вона 
була звільнена Верховною 
Радою лише після приходу 
президентом Януковича. 
Порошенко з лютого 2007 
року очолив Нацбанк. У 
жовтні 2009 року за по-
данням Ющенка обраний 
міністром закордонних 
справ і перебував на цій 
посаді до пришестя Януко-
вича. Утім, і Янукович дав 
Порошенку посаду міні-
стра — економічного роз-
витку і торгівлі, на якій той 
працював, однак, недовго 
— з 23 березня по 3 груд-
ня 2012 року. 

Перед цим Порошен-
ко на чергових парламент-
ських виборах знову здобув 
мандат депутата по 12-му 
округу і став позафракцій-
ним депутатом. 

А менш ніж за рік ви-
бухнув другий Майдан. По-
рошенко не був приміт-
ним його лідером, на від-
міну від лідерів трьох опо-
зиційних парламентських 
фракцій і партій: Арсеній 
Яценюк — «Батькіщина» 
(Юлія Тимошенко тоді була 
в ув’язненні), Олег Тягнибок 
— «Свобода», Віталій Клич-
ко — «УДАР». Другою голов-
ною рушійною силою рево-
люції було громадянське 

суспільство. Третьою — нор-
мальний український бізнес, 
якому набрид економічний 
бандитизм регіоналів. Пред-
ставником цієї сили і був під 
час революції Порошенко. І 
саме він виявився найбільш 
підходящою кандидатурою 
від Майдану на посаду Пре-
зидента. 

Особливості президент-
ства Порошенка виявили-
ся вже в тому, що воно по-
чалося після революційного 
переформатування країни. 
І після того, як уперше в на-
шій незалежній історії ста-
лися дві трагедії — війна на 
нашій землі і втрата частини 
її території: окупація Росією 
Криму й захоплення сепа-
ратистами і Росією частини 
Донбасу. 

Втрата Криму відбулася 
блискавично, і до цього на-
вряд чи причетний Порошен-
ко, котрий не обіймав тоді 
державних посад. 

Війна на Донбасі поча-
лася також ще до прези-
дентства Порошенка. Вже 
у квітні на Донбасі зчинив-
ся заколот місцевих сепа-
ратистів, підтриманий втор-
гненням збройних форму-
вань Росії. Новообраний 
Президент Порошенко за-
явив про необхідність не-
гайного відновлення вла-
ди Української держави на 
Донбасі. Улітку 2014 року 
Українська армія, розва-
лена перед цим регіона-
лами й терміново віднов-
лювана, звільнила більше 
половини Донбасу. Але в 
серпні сюди вторглися ре-
гулярні війська Росії. Дове-
лося 5 вересня 2014 року 
в Мінську підписувати уго-
ди, за якими мали б припи-
нитися бої і настало б мир-
не розв’язання конфлікту. 
У лютому 2015 року в Мін-
ську глави найбільших дер-
жав Європи — Німеччини, 
Франції, України, Росії — 
підписали документ, в яко-

му підтверджували Мінські 
угоди й декларували негай-
ний мир на Донбасі. Мир 
так і не настав.

Що було далі за пре-
зидентства Порошенка? У 
міжнародному плані світ 
демонструє солідарність з 
Україною: не визнає окупа-
ції Криму і вимагає від Росії 
припинити агресію на Дон-
басі.

27 червня 2014 року 
Порошенко у Брюсселі під-
писав Угоду про асоціацію 
України з Європейським 
Союзом — те, чого 2013 
року не зробив Янукович, 
і що стало однією з причин 
Євромайдану. Торік Украї-
на отримала безвізовий ре-
жим в’їзду до країн Євросо-
юзу. 

Однак людей у країні 
більше цікавить те, що відбу-
вається всередині держави. 
Що ж ми побачили з вико-
нання основного виборчого 
гасла Порошенка «Жити по-
новому!».

Економіка живе не «по-
новому» і далі борсається у 
стадії переходу від радян-
ської до ринкової, натомість 
ставши економікою олігар-
хічною. 

Задекларовано безліч 
реформ, зокрема соціаль-
них, але основні з них — 
пенсійна, медична, освітня 
— як мінімум, викликають 
багато запитань. 

Життєвий рівень насе-
лення тупцює на місці: під-
вищення зарплат і пенсій од-
разу нівелюється безконт-
рольним зростанням цін і та-
рифів.

Перед президентством 
Порошенка почався і при 
ньому продовжився об-
вал національної валюти — 
гривні, коли вона за один 
2014 рік подешевшала втри-
чі. Досі ніхто не відповів за 
це й навіть не пояснив цьо-
го. У тому числі і ставлени-
ця Президента, голова Нац-

банку В. Гонтарєва — один 
з численних прикладів див-
ної кадрової політики Пре-
зидента. 

Можна говорити ще про 
якісь успіхи в політичному 
плані. Насамперед це до-
волі рішуча декомунізація, 
розрив з тоталітарним ми-
нулим, яке уособлюється з 
Російською комуністичною 
імперією, і війна з Росією 
лише прискорила цей роз-
рив. Доволі умовно можна 
говорити про успіхи люстра-
ції, тобто відсторонення від 
влади одіозних посадовців 
попереднього режиму. Важ-
ко щось говорити про пока-
рання злочинців поперед-
нього режиму, перш за все 
тих, що коїли злочини проти 
Майдану. 

Боротьба з корупцією 
— те, що чи не найбільше 
«пече» простих людей. Адже 
під цим вони розуміють соці-
альну СПРАВЕДЛИВІСТЬ, до 
якої ще дуже далеко. Коли 
саме при Порошенку було 
введено обов’язкові елек-
тронні декларації статків 
посадовців держави, люди 
були просто шоковані цими 
статками. 

…Ось у такій ситуації 
завершується четвертий 
рік президентства Поро-
шенка. За рік до наступ-
них виборів, коли виборча 
кампанія в пропагандист-
ському плані фактично вже 
почалася, саме час робити 
неупереджений аналіз ни-
нішнього президентства, 
з усіма його плюсами й мі-
нусами, думати, звідки бе-
руться люди на найвищій 
державній посаді, що яв-
ляє собою наш політикум 
і загалом суспільство. Це 
краще, аніж примітивна 
пропагандистська колот-
неча, яка вже почалася в 
нашому інформаційному 
просторі. 

Петро АНТОНЕНКО

На виборах у Малайзії 
перемогла опозиція, 
її лідер — 92-річний Махатхір 
Мохамад — став найстарішим 

главою держави на планеті 
Після пере-

моги на виборах 
прем’єром Малайзії 
став 92-річний Ма-
хатхір Мохамад. 

9 травня очолю-
вана ним коаліція 
«Альянс надії» пе-
ремогла правлячий 
«Національний фронт», який керував Малай-
зією останні 60 років. Причому в цей період 
Мохамад також був прем’єр-міністром, з 1981 
по 2003 рр., і саме за 22 роки його правління 
країна здійснила у своєму розвитку неймовір-
ний економічний ривок уперед, стала одним 
з кількох «азійських економічних тигрів». Але 
авторитарні методи не додали Мохамаду при-
хильників, його двічі кидали до в’язниці. Піс-
ля цього він, очоливши опозиційні рухи, зі сло-
вами «Так, я ще живий!» знову повернувся до 
влади.

У Молдові 
посадили вісім осіб 
за участь у боях на боці 

бойовиків «Л/ДНР»
Про це розповів генпрокурор 

Молдови Едуард Харунжен. Грома-
дян Молдови засудили на різні тер-
міни. Ще 25 людей перебувають у 
міжнародному розшуку через при-
четність до війни на Донбасі.

У листопаді 2017 року проку-
ратура Сербії відкрила криміналь-
ні справи проти 45 найманців, які 
воюють в Україні та Сирії. У жов-
тні 2014 року Сербія внесла зміни 
до Кримінального кодексу, які пе-
редбачають позбавлення волі на 
строк до 10 років для осіб, які бе-
руть участь у воєнних конфліктах за 
кордоном.

Таким чином Сербія вирішила 
боротися з тими, хто їздив воювати 
на боці проросійських бойовиків на 
Донбасі, а також на боці Ісламської 
держави в Сирії.

Чотири роки 
президентства Порошенка
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Бліц-інформ
Торік Україну 
відвідали 
понад 14 млн 
іноземців 
У 2017 році продо-

вжилася тенденція збіль-
шення числа в’їзних ту-
ристів після двократного 
падіння показника 2014 
року. Торік Україну від-
відало 14,2 млн інозем-
ців, що майже на мільйон 
більше порівняно з попе-
реднім роком. 

Майже 89 тис. іно-
земних громадян приїз-
дили в Україну зі службо-
вою, діловою чи дипло-
матичною метою, майже 
39 тис. — як туристи, по-
над 13,7 млн — у приват-
них справах, майже 349 
тис. — у рамках культур-
ного і спортивного об-
міну, релігійних та інших 
справах. 

Найбільше в Украї-
ну прибували громадяни 
Молдови (понад 4,4 млн), 
Білорусі (понад 2,7 млн) і 
Росії (майже 1,5 млн). 

Найбільше іноземців 
відвідало Україну 2013 
року — понад 25,4 млн 
осіб. У 2015 році кіль-
кість їх знизилася до 12,7 
млн. 

«Український 
реквієм»: 
прем’єра у США
Фундація Українсько-

го Голодомору-геноциду 
запрошує на американ-
ську прем’єру твору ви-
датного композитора Єв-
гена Станковича «Україн-
ський Реквієм» з нагоди 
85-ї річниці Голодомору в 
Україні. 

Виступають: симфо-
нічний оркестр філармо-
нії і хор фестивалю музи-
ки Баха з міста Калама-
зу. Ансамбль бандурис-
ток Північної Америки. 
Солісти: народна артист-
ка України Ніна Матвієн-
ко і Стефан Шкафаров-
ський. 

19 травня 2018 р., 
19.00. Чикаго, Harris 
Theater Millenium Park. 

Фінляндія — 
країна з 
найчистішим у 
світі повітрям 
Такі дані Всесвіт-

ньої організації охоро-
ни здоров’я. Серед ін-
ших країн з найкращою 
якістю повітря — Естонія, 
Швеція, Канада, Норве-
гія та Ісландія. 

Значно гірша ситуа-
ція з чистотою повітря в 
країнах Близького та Да-
лекого Сходу й Африки. А 
найбільш забруднене по-
вітря в таких країнах, як 
Уганда, Монголія, Катар і 
 Камерун.

Цих міст не було на карті. Нерід-
ко вони не мали навіть власної назви 
—  називалися як сусіднє місто, але з 
додаванням числа. Сторонній люди-
ні потрапити туди було практично не-
можливо, а самі мешканці цих міст 
зобов’язувалися зберігати таємни-
цю про своє місце проживання. 

Це «закриті адміністративно-те-
риторіальні утворення», в яких роз-
міщувалися військові об’єкти або 
надсекретні промислові підпри-
ємства. Такі таємні міста розкида-
ні просторами колишнього Радян-
ського Союзу. Є вони і в Україні, хоча 
гриф секретності з них давно знято. 

Макаров-1
Маленьке військове містечко по-

серед лісів Житомирської області по-
будували 1965 року за особистим 
розпорядженням тодішнього керівни-
ка СРСР Леоніда Брежнєва. Тут обслу-
говували ядерні боєголовки, які зво-
зили на огляд з усього Союзу. 

У місті жили військові з дружина-
ми й дітьми, а також обслуговуючий 
персонал і працівники заводу залізо-
бетонних конструкцій із сім’ями. Усі 
вони давали підписку про нерозголо-
шення державної таємниці, а в їхніх 
паспортах стояла прописка «Києво-
Святошинський район». Стороннім по-
трапити в Макаров-1 було дуже склад-
но — заявку подавали за місяць до 
поїздки. Місто безпосередньо підпо-
рядковувалося Москві. Навіть місце-
ва школа офіційно «розташовувалася» 
у столиці СРСР. 

Макаров-1 повністю розсекре-
тили й нанесли на карту тільки 2012 
року. Разом зі статусом селища місь-
кого типу він отримав і нове ім’я — Го-
родок.

Чорнобиль-2 
Про Чорнобиль знають, напевно, 

всі. Але в Україні було ще одне міс-
течко з такою самою назвою — Чор-
нобиль-2, яке з’явилося недалеко від 
свого відомого тезки 1982 року. Тут 
спорудили знаменитий об’єкт «Дуга» 
— станцію радіолокації, яка повинна 
була фіксувати пуски міжконтинен-
тальних балістичних ракет. Біля рада-
ра побудували селище, в якому жили 
військові та їхні сім’ї. 

Край існуванню Чорнобиля-2 по-
клала катастрофа на ЧАЕС. Устатку-
вання станції радіолокації демонтува-
ли, а військових зняли з бойового чер-
гування. Нині у спорожнілому містечку 
зрідка бувають хіба що туристи-екс-
тремали й любителі гострих відчуттів. 

Любеч-1
На цивільних картах на місці не-

великого містечка Любеч-1 у Черні-
гівській області була зазначена база 
відпочинку. Але насправді тут розта-
шовувався гарнізон, що обслуговував 
одну з передавальних антен комплек-
су «Дуга». У радянські часи військо-

ві вважали за щастя потрапити в цей 
гарнізон. Ціни тут були нижчі, ніж у ці-
лому по Союзу, а в універсамі прода-
вали товари, які в інших містах вважа-
лися дефіцитом. 

Після аварії в Чорнобилі пункт ра-
діолокації закрили, а більшість жите-
лів розселили по інших містах. А те, що 
залишилося від майна гарнізону, пе-
редали Державній міграційній службі. 
Тепер тут розташовується «пункт тим-
часового перебування іноземців або 
осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні».

Жовті Води 
Це місто в Дніпропетровській об-

ласті не мало військового значен-
ня. Проте його теж не було на картах 
— тому, що Жовті Води були (й зали-
шаються) центром добування й пере-
робки уранової руди. Місцевий Схід-
ний гірничо-збагачувальний комбінат 
— найбільший виробник природного 
урану в Європі — з міркувань секрет-
ності вважався «заводом фосфатних 
добрив». Довгий час місто не мало на-
віть поштового індексу, а для зустрі-
чей з родичами його жителям доводи-
лося виїжджати в Дніпропетровськ. 

Житомир-21
Сьогодні це частина села Висока 

Піч під Житомиром з населенням у 2,2 
тисячі осіб, двома школами, сільською 
амбулаторією і навіть власним фут-
больним клубом. А в радянські часи 
тут розташовувалася військова части-
на зі стратегічною зброєю — балістич-
ними ракетами середньої дальності. 
Тоді містечко називалося Житомир-21 
і було строго засекреченим.

Кіровоград-25 
Містечко з’явилося в лісах Кіро-

воградської області в 1960-х роках. 
Тут розташовувалася військова час-
тина №14427, яка, за офіційним фор-
мулюванням, «виконувала завдан-
ня з ядерно-технічного забезпечення 
Збройних сил СРСР», тобто тут зберіга-
лася частина ядерного запасу країни. 

Після того, як Україна відмовила-
ся від ядерної зброї, секретність втра-
тила сенс. Проте тільки 2008 року Кі-
ровоград-25 остаточно розсекретили, 
перетворили на селище міського типу 
й перейменували в Лісове. 

Івано-Франківськ-16
1949 року мешканців села Луг в Іва-

но-Франківській області змусили кинути 
свої оселі й розселили по інших населе-
них пунктах. У їхні житла вселилися вій-
ськові, а село отримало нове ім’я — Іва-
но-Франківськ-16. Воно стало однією з 
баз зберігання ядерних боєприпасів. 

Містечко відгородилося від світу дво-
ма рядами колючого дроту. А його меш-
канці офіційно були прописані в облас-
ному центрі. Проте життя тут було досить 
нормальним. У шести магазинах прода-
вали каву, осетрову ікру й апельсини, пра-
цював пивний бар (однак за часів горба-
човського «сухого закону» його переоб-
ладнали в молочне кафе), а в будинку офі-
церів діяли дискотека й відеосалон. 

Після того, як Україна стала неза-
лежною, Івано-Франківськ-16 «приєд-
нали» до сусіднього селища Делятин. 

Сайт et cetera 

Саме ці команди пере-
могли в півфіналі головного 
клубного футбольного турні-
ру континенту. 

Пару «Реал» – «Баварія» 
вважали гідною фіналу. Іс-
панці перемогли в першо-
му матчі в гостях у Мюнхені 
— 2:1. Але в Мадриді ледве 
вирвали нічию під шквалом 
атак мюнхенців — 2:2. Як і 
«Ювентусу» у чвертьфіналі, 
«Баварії» в Мадриді не ви-
стачило для загального успі-
ху всього одного м’яча.

Ще більший футболь-
ний детектив розіграли «Лі-
верпуль» та «Рома» зі столи-
ці Італії. У чвертьфіналі іта-
лійці зробили неймовірне: 
програвши знаменитій «Бар-
селоні» в гостях 4:1, удома 
перемогли 3:0. У першому 
матчі в Ліверпулі римляни 
програли «з тріском» — 5:2. 
Здавалося б, усе зрозуміло. 
Але в Римі дали бій, вигра-
ли 4:2. Однак за сумою двох 
матчів до фіналу вийшли ан-
глійці. 

«Реал» — рекордсмен 
Кубка європейських чемпіо-
нів, на початку 1990-х транс-

формованого в Лігу чемпіо-
нів. У мадридців — 12 пере-
мог. Правда, перші 5 підряд 
вони здобули в далекі 1950-
ті, в перших розіграшах Куб-
ка, коли турнір ще не набув 
нинішньої популярності. 

«Ліверпуль» має 5 пере-
мог у Кубку, як і «Баварія» та 
«Барселона» (7 має «Мілан»), 
проте ті перемоги майже всі 
в минулому. Як і в чемпіона-
ті Англії, де «Ліверпуль» є ре-
кордсменом, однак востан-
нє перемагав понад 20 ро-
ків тому. Остання перемога 
в Лізі чемпіонів у «Ліверпуля» 
— 2005 року. Тоді в драма-
тичному фіналі англійці про-
грали перший тайм «Міла-
ну», у складі якого грав наш 
Андрій Шевченко, — 3:0. А в 
другому показали англійську 
відвагу й упертість і зрівняли 
рахунок, а за пенальті пере-
могли. Утім, 2007 року в та-
кому самому фіналі «Мілан» 
узяв реванш. 

Ось фіналісти попередніх 
10 сезонів Ліги чемпіонів, 
першими названі перемож-
ці турніру. 2008 рік: «Ман-
честер Юнайтед» – «Челсі»; 
2009: «Барселона» – «Ман-
честер Юнайтед»; 2010: «Ін-
тер» – «Баварія»; 2011: 
«Барселона» – «Манчестер 
Юнайтед»; 2012: «Челсі» — 

«Баварія»; 2013: «Баварія» 
– «Боруссія»; 2014: «Реал» 
– «Атлетіко»; 2015: «Барсе-
лона» – «Ювентус»; 2016: 
«Реал» – «Атлетіко»; 2017: 
«Реал» – «Ювентус». Зверні-
мо увагу, що серед останніх 
10 фіналістів турніру, включ-
но з нинішнім, 7 — команди 
Іспанії. Були навіть два одна-
кові іспанські фінали, більше 
того — фінали команд одного 
міста, Мадрида. А поперед-
німи роками домінували ко-
манди Англії.

Як бачимо, тут давні 
гранди європейського фут-
болу.

А найбільшим успіхом 
українського футболу є пів-
фінал київського «Динамо» 
1999 року. За сумою двох 
матчів кияни тоді програли 
мюнхенській «Баварії», яка, 
у свою чергу, поступилася у 
фіналі «Манчестер Юнайтед».

Отже, Київ, 25 травня, 
фінал Ліги чемпіонів сезону 
2017 – 2018: «Реал» — «Лі-
верпуль». Для іспанців це 
третій фінал поспіль і це ре-
корд Ліги, як і два виграні фі-
нали. Утім, прогнозів робити 
не варто, «Ліверпуль» пока-
зав, як грати у футбол, що і 
народився саме в Англії. І ці-
кавий він якраз своєю інтри-
гою, несподіванками. 

Ліга Європи: фінал 
«Марсель» – «Атлетіко»

Цей фінал у французькому Лі-
оні відбувся вчора, коли наша 
газета вже була здана до 
друку. 

У півфіналі французький 
«Марсель» переміг сильну ан-
глійську команду «Арсенал» з 
Лондона. «Атлетіко» здолав ав-
стрійський «Зальцбург».

Мадридці не раз грали й 
у фіналі Ліги чемпіонів, 
перемагали в Лізі Єв-
ропи, зокрема у 2010 і 
2012 роках. Переможець 
попередньої Ліги Євро-
пи 2017 року — «Манчестер 
Юнайтед». Перед цим тричі поспіль перемагала іспан-
ська «Севілья». 

Другий за рангом клубний футбольний турнір кон-
тиненту проводять для залучення якомога більшої 
кількості команд до єврокубків. Від України, згідно з 
рейтингом нашого футболу, за яким перші дві коман-
ди чемпіонату грають у Лізі чемпіонів, наступні 2 чи й 
3 отримують право грати в Лізі Європи, починаючи з 
різних її стадій. 

Турнір започатковано в сезоні 1971 – 1972 років, 
першим переміг англійський «Тоттенхем». По 2009 рік 
включно турнір називався Кубок УЄФА (Європейської 
асоціації федерацій футболу).

Саме того року Кубок виграв донецький «Шахтар». 
У 2015 році у фіналі вже Ліги Європи виступав «Дні-
про» з однойменного міста, він поступився «Севільї» 
— 2:3. На жаль, невдовзі фіналіст ліги «Дніпро» зовсім 
розвалився і припинив існування. Хоча цей клуб дві-
чі ставав і чемпіоном СРСР. Нині в місті створено нову 
команду — «Дніпро-1». Їй довелося починати з низу, з 
другої ліги чемпіонату України. Проте щойно дніпряни 
серед переможців ліги пробилися на новий сезон до 
першої ліги.

Міста, яких нема: 
секретні населені пункти України 

Ліга чемпіонів, 
фінал у Києві: 

«Реал» – «Ліверпуль» кому Лі-
наша 

а до

кий 
у ан-
ал» з 
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У столиці Росії 
росіяни в меншості
У ЗМІ потрапили закриті дані про наці-

ональний склад Москви на середину 2015 
року. Вони мало змінилися за цей час, хіба 
що в гірший для росіян бік. 

На 11 мільйонів населення російської 
столиці не лише росіян, а й загалом сло’вян 
— росіян, українців і білорусів — меншість, 
близько 4 млн 600 тис. осіб. 

Національний склад російської столиці 
такий (у відсотках): росіяни — 31; азербай-
джанці — 14; татари, башкири, чуваші — 10; 
українці — 8; вірмени — 5; таджики, узбе-
ки, казахи, киргизи — 5; корейці, китайці, 
в’єтнамці — 5; чеченці, дагестанці, інгуші — 
4; білоруси, грузини, молдавани, цигани – по 
3% кожної нації; євреї — 2; інші народи — 4. 

На 31% росіян припадає 33% представ-
ників традиційно мусульманських народів. 
У Росії азербайджанців живе більше, ніж у 
Баку, а татар у російській столиці більше, ніж 
у Казані. 

За останні півтора десятка років відсоток 
російських мусульман збільшився до 40.

Мати білоруса, 
Героя України 
Михайла Жизнєвського померла 
невдовзі після його батька
Ніна Василівна Жизнєвська померла в 

лікарні на 62-му році життя. Це сталося менш 
як за місяць після того, як 8 квітня помер її 
чоловік — 73-річний Михайло Петрович Жиз-
нєвський. Його поховали поруч із сином у 
селі поблизу Гомеля, там само поховали й 
матір. 

Михайло Жизнєвський — один з пер-
ших учасників Революцїї гідності, хто заги-
нув на Майдані. Так сталося, що двома пер-
шими жертвами стали іноземці, які шукали 
прихистку в Україні. 22 січня 2014 року, під 
час наступу силовиків на вулиці Грушевсько-
го, першим був убитий вірменин Сергій Ніго-
ян, другим — білорус Мизайло Жизнєвський. 
Обом присвоїли звання Героя України. 

Батьки Михайла отримували від України 
грошову допомогу за загиблого сина. Ще в лю-
тому посольство України в Білорусі передало 
Ніні Василівні, яка останні кілька років страж-
дала на хворобу серця, інвалідний візок. 

У Польщі на заробітках 
— майже два мільйони 
українців
Потреба в іноземних працівниках лише 

зростатиме. Про це заявив голова Поль-
сько-української господарської палати, екс-
міністр економіки Польщі Яцек Пєхота. «У 
Польщі торік видали понад 1,7 мільйона до-
кументів, що дозволяють українцям тимчасо-
ве працевлаштування. Разом з тими людьми, 
які працюють нелегально, — це група з май-
же двох мільйонів українців», — сказав Пєхо-
та. Через швидке зростання польської еко-
номіки виникне необхідність у більшому за-
лученні іноземних працівників.

Мексика все більше 
переходить 
на відновлювальну енергетику
Мексика може досягти своєї мети — ви-

робляти 50% електроенергії на основі від-
новлювальних джерел — вже 2034 року, на 
16 років раніше від запланованого терміну. 

Чисельність населення Мексики — 130 
млн осіб. Країна майже повністю електрифі-
кована. Потужність електроенергетики скла-
дає 68 ГВт. Доля «чистих технологій», серед 
яких сьогодні домінує гідроенергетика, — 
28,3%. 

До відновлювальних належить і атомна 
енергетика, але її не так багато, сумарна по-
тужність — 2,2 ГВт. А подальше зростання 
сектора відбуватиметься головним чином за 
рахунок вітрової та сонячної енергетики. 

2017 року інвестиції в поновлювану 
енергетику досягли $333,5 млрд.

В Україні доля альтернативних джерел 
енергетики зросла до 3%, а завдання —
  мати 11%. 

Шведська академія повідомила, що Но-
белівську премію з літератури цього року 
не вручатимуть через скандал на тлі звину-
вачень у сексуальних домаганнях. Премію 
2018-го вручать у наступному році, разом 
з премією за 2019 рік.

У центрі скандалу опинився французь-
кий фотограф Жан-Клод Арно, якого звину-
ватили в сексуальних домаганнях. Арно — 
чоловік шведської поетеси Катаріни Фрос-
тенсон, яку обрали до академії 1992 року.

У листопаді 2017-го 18 жінок звину-
ватили Арно в сексуальних домаганнях. 
П’ятеро з них звернулися до поліції. Деякі 
епізоди, за їхніми словами, відбувалися в 
приміщеннях, що належать академії. Сам 
фотограф відкидає всі звинувачення.

Утім, незабаром після цього академія 
проголосувала за виключення Катаріни 
Фростенсон з організації.

Але це, мабуть, не основна причина 
скандалу. Бо також стало відомо, що Фрос-
тенсон через свого чоловіка, а також деякі 
з членів академії протягом більш як 20 ро-
ків порушували строге правило про нероз-
голошення імен майбутніх лауреатів.

Усе це призвело до ряду гучних відста-
вок: крім виключеної Фростенсон, добро-
вільно пішли у відставку ще ряд членів ака-
демії. 

Шведська академія не змогла наго-
родити Нобелівською премією з літерату-
ри лише сім разів від моменту заснуван-
ня 1901 року: 1914, 1918, 1935, 1940 
– 1943. Водночас присудження нагоро-
ди відкладали на рік шість разів, кожного 
разу, коли комітет вирішував, що жоден з 
кандидатів не відповідав критеріям премії. 
Її вручали наступного року разом з новою. 

Історія присудження Нобелівських пре-
мій почалася відтоді, як шведський учений, 
підприємець і філантроп Альфред Нобель 
1895 року заповів своє майно для вручен-
ня престижних нагород у галузі фізики, хі-
мії, фізіології та медицини, літератури, а та-
кож за досягнення зі зміцнення миру. Ла-
уреатів у цих п’яти номінаціях оголошують 
від 1901 року, а від 1969 року за ініціати-
вою Шведського банку присуджують також 
премії пам’яті Нобеля з економіки.

У різні роки світ залишався без Нобе-
лівських лауреатів з тих чи інших причин.

Воєнні конфлікти
Жодна з номінацій не була присудже-

на в 1940 – 1942 роках, коли гітлерівські 
війська окупували значну частину Європи, 
включно з Норвегією, відповідальною за 
вибір Нобелівської премії миру. 

Із цими самими подіями пов’язане і 
скасування премій миру в 1939 і 1943 ро-
ках, а також відмова від літературної наго-
роди в 1943-му.

Аналогічне рішення — не вручати біль-
шості премій — скандинавські Нобелівські 
комітети й академії ухвалили також у роки 
Першої світової війни. З 25 нагород, які 
мали присудити в п’яти номінаціях за 1914 
– 1918 роки, вручили лише 12.

Відсутність видатних 
претендентів
У цьому випадку призові кошти збері-

гають до наступного року, й нагорода може 
бути присуджена постфактум. Якщо ж і на-
ступного року премія не була вручена, ко-
шти передають у закритий резерв Нобе-
лівського фонду.

Наприклад, 1924 року Нобелівські ко-
мітети не виявили гідних лауреатів з фізи-
ки і хімії — урочистого вручення премій не 
було, а грошові премії приберегли на рік. У 
1925-му «Нобеля» з фізики за попередній 
рік таки назвали — ним став шведський 
фізик Манні Сігбан «за відкриття в галузі 
рентгенівської спектроскопії». 

Так само пояснили й відсутність премії 
в галузі літератури за 1935 рік, хоча існує 
доволі резонна версія і про недоречність 
присудження премії на тлі переслідування 
літераторів єврейського походження че-
рез сплеск нацизму в Німеччині.

Смерть найбільш 
гідного номінанта

Найві д о мішим 
випадком відмови 
від присудження на-
городи став 1948 
рік, коли премію 
миру мали вручити 
Махатмі Ганді — ін-
дійському право-
захиснику, громад-

ському й політичному активісту, лідеру руху 
за незалежність Індії.

Ганді був убитий на самому початку 
1948 року, тоді як імена лауреатів тради-
ційно оголошують восени.

Згідно з правилами нагороду заборо-
нено вручати посмертно, тому на знак по-
ваги до Ганді Нобелівський комітет відмо-
вився від вибору інших кандидатів і публіч-
но визнав його заслуги.

Відмова володарів премії
В історії Нобелівських нагород бували 

й випадки, коли вже оголошені лауреати 
відмовлялися від премії самі або були зму-

шені так зробити під тиском обставин.
Найвідоміші історії пов’язані з режи-

мами СРСР і нацистської Німеччини.  1936 
року Адольф Гітлер був розлючений рішен-
ням присудити Нобелівську премію миру 
Карлу фон Оссіцкі — німецькому журналіс-
ту й письменнику, який публічно засуджу-
вав нацизм і Гітлера. Уже на початку 1937 
року фюрер видав указ, який забороняв 
німецьким громадянам одержувати будь-
яку Нобелівську премію.

Цей документ завадив отримати наго-
роди трьом німецьким ученим: Герхарду 
Домагку (премія з фізіології та медицини, 
1939), Річарду Куну (премія з хімії, 1938) і 
Адольфу Бутенандту (премія з хімії, 1939). 
Усі троє пізніше отримали свої сертифікати 
й медалі, але не грошові призи.

Трагічна істо-
рія письменника 
Борис Пастерна-
ка, якого радян-
ська влада зму-
сила відмовитися 
від присудженої 
йому 1958 року 
премії в галузі лі-
тератури. У СРСР 
успіх Пастернака 
визнали «нагоро-
дою за дисидентський політичний наклеп у 
його романі «Доктор Живаго». Письменник 
помер, так і не отримавши своєї медалі. Од-
нак 1989 року нагороду вручили його сино-
ві на урочистій церемонії у Стокгольмі.

Відмовитися від нагороди довелося 
також радянському письменнику й публі-
цисту Олександру Солженіцину (премія в 
галузі літератури, 1970), який отримав її 
лише через 4 роки, вже після вислання з 
СРСР.

Не зміг одержати нагороди китайський 
правозахисник Лю Сяобо (премія миру, 
2010), якого тримали під вартою на бать-
ківщині на момент нагородження, він по-
мер 2017 року.

Ще двоє лауреатів відмовилися від Но-
беля добровільно. Літератор Жан-Поль 
Сартр (премія 1964 року) не взяв премії з 
філософських міркувань — побоюючись, 
що нагорода обмежить його незалежність. 
А в’єтнамський дипломат Ле Дик Тхо (пре-
мія миру, 1973) відмовився від присудже-
ної йому нагороди за зусилля з підготовки 
Паризької угоди про припинення вогню й 
відновлення миру у В’єтнамі. Тоді він зая-
вив, що справжнього миру у В’єтнамі ще не 
досягнуто.

Бібліотека в передмісті Чикаго проводить 
місяць української культури

Публічна бібліотека містечка Палатін у передмісті Чикаго проводить у 
травні місяць української культури. Протягом травня триває фотовистав-
ка про Україну, а також виставка колекції предметів української культури. 
Дитяча програма пропонує уроки писанкарства та знайомство з україн-
ським фольклором. Для дорослих відбуваються концерти української на-
родної музики та навчання української кухні.

Конкурс «Слово Шевченка живе і вічне»
Конкурс серед школярів на найкраще виконання віршів Тараса Шев-

ченка та пісень на його слова за сприяння компанії «Міст-Америка» від-
бувся нещодавно у Школі українознавства при Українській православній 
церкві-пам’ятці св. Андрія Первозваного в Сомерсеті (штат Нью-Джерсі, 
США).

Перемога колективу українського танцю 
Дитячий колектив українського танцю «Калина» танцювальної школи 

«Надія» при українській католицькій церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
в Перт-Амбої (штат Нью-Джерсі, США) став абсолютним чемпіоном регіо-
нальних змагань штату, які відбулися в рамках великого американського 
танцювального конкурсу. Маленькі танцівники вибороли перемогу серед 
майже 300 танцювальних колективів. У своїй віковій категорії «Калина» 
посіла перші місця абсолютно в усіх номінаціях, отримала запрошення на 
Всесвітній конкурс танцю.

Відзначено президента 
Українського музею в Чикаго 

У Чикаго відбуло-
ся святкування 10-річ-
ного ювілею Культур-
ного альянсу Чикаго, 
на якому президен-
та Українського націо-
нального музею Лідію 
Ткачук відзначено на-
городою «Видатний лі-
дер громади 2018» за 
її багаторічний внесок 
у розвиток та збага-
чення культурної спад-
щини української гро-
мади міста. Культур-
ний альянс Чикаго — 
це об’єднання музеїв, 

культурних центрів та історичних спілок національних гро-
мад.

Лідія Ткачук отримала ступінь магістра з бібліотекознав-
ства в Домініканському університеті та понад 40 років очо-
лювала бібліотеку при Медичному центрі департаменту ве-
теранів у Чикаго. Останні чотири роки Лідія є президентом 
Українського національного музею. Під її керівництвом му-
зей брав участь у сотнях громадських та міжкультурних подій. 

Скандал з Нобелівською премією з літератури: 
цього року її не вручатимуть 
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Цiкавi факти про СінгапурЦiкавi факти про Сінгапур
Сінгапур — це країна чи місто? 

Сінгапур є і містом, і столицею, і дер-
жавою одночасно!

Республіка Сінгапур — міс-
то-держава в Південно-Східній Азії 
на краю Малаккського півостро-
ва. Площа — 712 км2. Парламент-
ська республіка. Населення — 5,2 
млн осіб (китайці — 75%, малайці —  
14%, тамільці — 7%). 

Сінгапур заснований 1819 року. 
Британці отримали владу над остро-
вом 1824 року. Незалежність здо-
буто 1959-го. Сінгапур приєднався 
до нової Федерації Малайзія 1963 
року, але 7 серпня 1965 року відо-
кремився і проголосив державну не-
залежність. 

Ця країна — світовий лідер у 
кількох галузях, тут міститься чет-
вертий найбільший фінансовий 
центр світу. Світовий банк відзначає 
Сінгапур як державу, де найлегше у 
світі робити бізнес.

Сінгапур, мабуть, є найбільш ін-
новаційним містом на планеті. Це 
дивовижне місто вирізняється пре-
красним зовнішнім виглядом, ар-
хітектурою, які щороку приваблю-
ють мільйони туристів з усіх куточків 
Земної кулі. 

Тут немає нужденних і жебраків, 
що свідчить про прекрасну економі-
ку міста й турботу держави про своїх 
громадян.

Розташований Сінгапур пере-
важно на одному великому одно-
йменному острові, але є також 63 
інші дрібні острови, більшість з них 
незаселені.

Клімат — екваторіальний, адже 
країна розташована майже на еква-
торі, весь рік тут спекотно й волого.

Національною мовою є малай-
ська, але офіційні мови — чотири: 
англійська, китайська, тамільська, 
малайська.

Міжнародний аеропорт у Сінга-
пурі є найбільшим у Південно-Схід-
ній Азії, пасажиропотік — понад 36 
млн осіб на рік.

Морський порт належить до най-
більших у світі, одночасно в порту 
може перебувати 1000 кораблів.

Штрафів у місті дуже багато. На-
приклад, за плювок на землю, курін-
ня в громадських місцях, розкидан-
ня сміття, вживання їжі в транспор-
ті, перехід дороги в недозволеному 
місці накладають штраф від 500 сін-
гапурських доларів (400 USD). 

У державі існує смертна кара 

(через повішення), яку застосову-
ють за найважчі злочини: особливо 
жорстоке вбивство, торгівлю нарко-
тиками, корупцію, державну зраду й 
посягання на життя президента.

Сінгапур вважається однією з 
найбезпечніших і законослухняних 
країн, а рівень злочинності тут один 
з найнижчих у світі. Поліцейських 
на вулицях майже немає, проте 
всюди висять камери, за допомо-
гою яких здійснюють контроль за 
порядком.

Сінгапур не має природних ре-
сурсів та імпортує не тільки пісок, а 

й навіть прісну воду з Малайзії.
Сінгапур входить до групи «схід-

ноазіатських тигрів» разом з Півден-
ною Кореєю, Тайванем і Гонконгом 
— це країни, які здійснили гігант-
ський економічний прорив, за 30 ро-
ків перетворившись з держав тре-
тього світу в передові країни.

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лі 
Куан Ю, який керував урядом від 
1959 до 1990 рр., прославився не-
примиренністю в боротьбі з коруп-
цією, завдяки чому стало можливим 
швидке економічне зростання. На 
запитання «Як Вам вдалося поборо-
ти корупцію?» він відповів: «Почніть з 
того, що посадите трьох своїх друзів. 
Ви точно знаєте, за що, і вони зна-
ють, за що».

Стан здоров’я жителів Сінгапу-
ру є найкращим у світі. При цьому 

за загальним індексом якості жит-
тя держава — на 11-му місці. Одна з 
причин відмінного рівня здоров’я — 
смачна й корисна національна кух-
ня. Країна посідає друге місце (після 
Японії) за якістю місцевої їжі.

Середній дохід сінгапурця — 
$ 34 тис. на рік.

У країні живе близько 100 тисяч 
доларових мільйонерів. 

Опинившись у будь-якій частині 
міста, ви побачите чистоту й поря-
док.

Одна з візитівок Сінгапуру — 
унікальний п’ятизірковий готель-
ний комплекс «Марина Бей Сендс», 
що складається з трьох 200-метро-
вих 55-поверхових веж. На дахах 
веж розташований оглядовий май-
данчик у вигляді корабля, на яко-
му, серед іншого, є 150-метровий 
басейн. 

По всьому місту досить багато 
безкоштовних громадських туале-
тів. Боротьбу з вуличними «корка-
ми» влада здійснює одразу з двох 
боків. По-перше, тут добре розви-
нений громадський транспорт. По-
друге, щоб мати особистий тран-
спорт, необхідно на спеціальному 

аукціоні купити дозвіл на право ке-
рування автомобілем — його вар-
тість становить близько 60 000 
SGD, видають документ на 10 ро-
ків.

Самі автомобілі за рахунок мит 
коштують дорого. Крім того, потріб-
но заплатити чималий збір за реє-
страцію та постановку на облік. Та-
кож у місті — безліч платних ділянок 
доріг, мостів, тунелів і розв’язок. Тож 
мати автомобілі тут можуть собі до-
зволити тільки заможні люди, яких, 
утім, немало.

Хоч Сінгапур називають 
«кам’яними джунглями», майже в 
кожному районі міста є спортивні 
майданчики.

Близько половини території Сін-
гапуру покрито садами й парками.

Сінгапурський зоопарк вважа-
ють одним з кращих у світі, тварини 
тут живуть не в клітках, а вільно роз-
гулюють по території. 

Singapore Flyer — найвище коле-
со огляду у світі, його висота — 165 
метрів. За гарної погоди згори від-
кривається приголомшливий крає-
вид на місто, видно навіть деякі ост-
рови Індонезії та Малайзії.

З усіх морів світу Азовське море — наймілкіше, його 
глибина не перевищує 13,5 метра.

Температура верхніх шарів води в курортних зонах 
цього моря влітку нерідко прогрівається до 28 – 30 гра-
дусів тепла.

Існує теорія, згідно з якою Азовське море виникло 
близько семи з половиною тисяч років тому в результаті 
катастрофічно сильного підйому рівня Чорного моря.

Азовське море — найвіддаленіше на Землі від будь-
якого океану море, тобто найбільш континентальне.

Узимку Азовське море нерідко покривається льодом, 
іноді — повністю.

У менш солоних (точніше, майже прісноводних) ша-
рах Азовського моря мешкають прісноводні риби, на-

приклад, щука і карась.
Рівень води в Азовському морі неухильно падає щоро-

ку. Якщо ситуація не зміниться, рано чи пізно воно зовсім 
зникне.

Улітку прибережні води іноді світяться ночами. Точні-
ше, світяться водорості, яких тут удосталь.

У цьому морі водяться дельфіни.
Над поверхнею Азовського моря вітер дме цілий рік. 

Він буває настільки сильним, що наганяє воду на берег, і 
рівень моря в прибережній зоні через це підвищується на 
кілька метрів. 

Водночас за всю історію спостережень в Азовсько-
му морі ніколи не спостерігалися хвилі вищі від чотирьох 
метрів.

Перший шоколад, який повною 
мірою підходив для широкого вжит-
ку, був розроблений на шоколад-
ній фабриці Фрай у Брістолі (Англія) 
1847 року.

У Бельгії 17 тисяч людей зайняті у 
виробництві шоколаду.

Фахівці армії США спільно з ком-
панією Hershey поліпшили термо-
стійкі якості сучасного шоколаду, 
зробивши його здатним витриму-
вати спекотне сонце під час опера-
ції «Буря в пустелі». Спеціально роз-
роблені шоколадні батончики збері-
гають твердість при температурі до 
60°C.

Шоколад був внесений до пайка 
солдатів Другої світової війни. 

Перша машина для виробництва 
шоколаду була зроблена в Барсело-
ні (Іспанія) 1780 року.

Кот-д’Івуар (Африка) є на сьо-
годні провідним світовим виробни-
ком какао-бобів. Близько 37% цьо-
го продукту весь світ одержує звідти. 

Свідчення про існування какао-

бобів на планеті дають зрозуміти, 
що цей продукт є, ймовірно, 
одним з найдавніших видів їжі 
на Землі.

У 2012 році Швейцарія 
була визнана країною з найви-
щим споживанням шоколаду на душу 
населення. Кожен швейцарець 
з’їдає за рік у середньому близько 
12 кг цього продукту.

Технічно білий шоколад не мож-
на назвати шоколадом, оскільки він 
не містить речовин какао.

Ацтеки вважали, що какао було 
подароване людям богом мудрості. 
Насіння какао дуже цінували й вико-
ристовували як валюту.

За результатами досліджень 
доведено, що темний шоколад по-
зитивно впливає на властивос-
ті пам’яті, обсяг уваги, час реак-
ції, навички розв’язання проблем 
за рахунок збільшення притоку 
крові до мозку. Цей вид шокола-
ду може також поліпшувати здат-
ність розрізняти малоконтраст-

ні зображення (наприклад, за по-
ганої погоди) і сприяти зниженню 
кров’яного тиску.

Близько 40% мигдалю й 20% 
арахісу, вироблених у світі, викорис-
товують для шоколадних виробів.

Шоколад — відмінне джерело 
антиоксидантів, особливо темний 
шоколад, багатий на флавоноїди 
— антиоксиданти, що допомагають 
запобігти серцевим захворюван-
ням.

Дерева какао, також відомі як 
шоколадні дерева, живуть до 200 
років, проте виробляють боби, що 
застосовують у виробництві шокола-
ду, лише близько 25 років.

Гостренька мордочка, чотири 
пазуристі лапки, дивні гучні зву-
ки, що лунають переважно ноча-
ми, — це про мешканця лісів і по-
лів їжака.

Їжаки розселені майже по 
всій Земній кулі, крім Австралії 
та Америки. 

Існує сімнадцять різновидів 
їжаків. Як вид існують 15 млн 
років.

Кожен їжак має власне улю-
блене місце проживання. Одним 
дуже подобається жити біля лю-
дей: вони шукають собі місцин-
ку у хлівах, садах, біля свійських 
тварин. Інші — не люб лять воло-
гих місць і живуть на сонячних 
галявинах у соснових та ялино-
вих лісах. Деяким їжакам подо-
бається жити в горах (на висоті 
до двох тисяч метрів). Любителі 
степового повітря мешкають у 
високій траві й чагарниках. 

Ці тварини є відмінніми плав-
цями.

Народжуються їжаки голими. 
Тільки на другий-третій день їхнє 
тільце починає покриватися гол-
ками.

Їжак має 36 зубів. До старо-
сті зуби випадають.

Спілкування їжаків відбува-
ється за допомогою свисту. Бур-
чать вони, коли розлючені.

У зимову сплячку впадають 

на 128 днів. У цей час їжаки — 
холоднокровні тварини, бо тем-
пература тіла — всього 2 граду-
си. Нормальна температура тіла 
— 34 градуси.

Частота дихання їжаків у 
сплячці становить 6 – 8 разів на 
хвилину, а в нормальному стані 
— 40 – 50 разів.

Їжаків легко приручити. Вони 
прекрасно знаходять «спільну 
мову» із собаками й кішками.

Є в цих тваринок і хвости. У 
звичайного їжака довжина хвос-
та — не більше 3 см.

Вважається, що їжаки роз-
різняють кольори, хоча похвали-
тися зором не можуть.

Їжак має чудові слух і нюх.
Люблять молоко. Тому 

часто живуть біля ферм. 
Запам’ятовують час доїння, 
з’являються на фермі й ховають-
ся в очікуванні пролитого на під-
логу молока.

Отрута гадюк на їжаків не діє, 
як не діють й інші отрути: миш’як, 
опіум, синильна кислота.

Голки деяких видів їжаків є 
отруйними. Хоча самі їжаки не 
виробляють отрути, вона зали-
шається на голках після зустрі-
чей з отруйними жабами.

Знайомі 
й незнайомі 

їжаки

Незвичайне Азовське море

уміти,
,

йви-
на душууууууууууу 
арець 
зько 

б б

Цей дивовижний шоколад
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Радянська пропаганда: 
секрети ефективності та смерті 

Сторінками  старих газет
Верность слову. Первые недели завер-

шающегося года пятилетки отмечены новым 
подъёмом трудовой и общественной активнос-
ти советских людей. Горячее желание с честью 
справиться с намеченными планами, достойно 
встретить ленинский юбилей придаёт высокую 
целеустремлённость всесоюзному соревнованию 
за успешное выполнение решений XXV съезда 
КПСС. Работать по-ударному, по-ленински — вот 
девиз миллионов. 

Удостоены доверия народа. В обстанов-
ке высокой политической активности проходят в 
стране окружные предвыборные совещания. 

Будут рекорды. Бавлы, Татарская АССР, 
17. На промыслах старейшего в Татарии 
нефтедобывающего управления «Бавлынефть» 
сегодня добыта стомиллионная со дня его основа-
ния тонна жидкого горючего. 

Опираясь на опыт передовиков. Живот-
новодческие комплексы на десятки тысяч голов 
скота начали действовать в Самаркандской об-
ласти. 

Шахта-гигант. Донецк. Пусковым стал за-
вершающий год пятилетки для строителей доне-
цкой шахты-гиганта «Ждановская капитальная». 
Её производительность — семь тысяч тонн угля в 
сутки. Пуск первой очереди предприятия решено 
ускорить на год. 

Дорожникам и мелиораторам. Бердянск, 
Запорожская область. На заводе дорожных ма-
шин началось освоение нового скрепера на базе 
трактора Т-150К Харьковского тракторного заво-
да.

Инициатива масс. Улан-Батор. О дости-
жениях трудящихся Монгольской Народной Рес-
публики в выполнении народнохозяйственного 
плана рассказывает сегодня газета «Унен», отме-
чая необходимость дальнейшего развёртывания 
всенародного социалистического соревнования 
за досрочное выполнение заданий шестой пяти-
летки. 

Решение Ливии. Ливия приняла решение 
разорвать экономические отношения с Китаем в 
результате того, что Пекин занял позицию оказа-
ния военной помощи и поддержки Египту и поста-
вил ему недавно 90 военных самолётов, заявил 
на пресс-конференции в Бенгази лидер ливий-
ской революции М. Каддафи. 

Началась эстафета культуры, посвя-
щённая выборам в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных депутатов. 

Дни архитектуры начались в Латвии. 
Они посвящены 110-й годовщине со дня рожде-
ния В.И. Ленина. 

В Центральном музее В.И. Ленина 
впервые за многие годы представлена картина 
И.И. Бродского «В.И. Ленин и манифестация». Это 
произведение положило начало живописным по-
лотнам, посвящённым Владимиру Ильичу Ленину.
(«Правда», орган Центрального Комитета КПСС, 

18.01.1980 г.)

Миролюбие великой страны. В нашей 
стране вступила в завершающий этап подготов-
ка к очередным выборам в Верховные Советы 
союзных и автономных республик, местные 
Советы народных депутатов. По своему содержа-
нию, задачам и тону она разительно отличается от 
тех предвыборных кампаний, которые мы наблю-
даем в капиталистических государствах.

Советский Союз, отстаивая завоева-
ния разрядки, предлагает идти вперёд к 
сдерживанию гонки вооружений, ликвидации 
конфликтных ситуаций, упрочению всеобщего 
мира. 

Вместе со всеми миролюбивыми си-
лами. В ходе состоявшихся в Бухаресте пере-
говоров между членом Политбюро ЦК КПСС, ми-
нистром иностранных дел СССР А.А. Громыко и 
Генеральным секретарём РКП, президентом СРР 
Н. Чаушеску были рассмотрены вопросы дальней-
шего развития советско-румынских отношений и 
ряд международных проблем.

Опасная милитаристская возня вокруг 
Пакистана. Американско-китайские планы за-
владеть пакистанскими портами и базами, заста-
вить пакистанцев воевать против соседей. 

Заголовки публікацій: 
Бастуют чилийские горняки.
Консерваторы боятся защитников мира 

(Англия).
Стремительный рост налогов (США).
В Эфиопии создаётся партия трудящихся.
Вместо «мира и процветания» нагнетание 

международной напряжённости (США).
Источник опасности — в Пентагоне и Белом 

доме.
Англия: тори против народа. 

(«За рубежом», газета Союза журналистов 
СССР, 8 – 14.02.1980 г.)

Машина, якої не міг уявити 
Орвелл 

Орвеллівська тоталітарна машина 
мала такий вигляд: «...Міністерство прав-
ди містило в собі три тисячі кабінетів над 
поверхнею землі й відповідну кореневу 
систему в надрах. У різних кінцях Лондона 
стояли ще лише три будівлі подібного ви-
гляду й розмірів... У них поміщалися чоти-
ри міністерства, увесь державний апарат: 
міністерство правди, що відало інформа-
цією, освітою, дозвіллям і мистецтвами, 
міністерство миру, що відало війною, мі-
ністерство любові, що відало правопоряд-
ком, і міністерство достатку, що відповіда-
ло за економіку. 

На новомові: Мінправ, Мінмир, Мін-
люб і Міндост». 

Попри всю пошану до класика анти-
утопії, креслення тоталітаризму, яке він 
описав, не дозволило б створити того 
монстра, який був задуманий Леніним 
і створений Сталіним. Реальна машина 
формування «правильної» картини світу 
складалася з багатьох розгалужених ме-
реж організацій і установ. 

Вістря піраміди — апарат ЦК партії, в 
якому на пропаганду працювали всі відді-
ли, але, в першу чергу, відділи агітації та 
пропаганди, культури й інформації, науки 
й навчальних закладів, молодіжних і гро-
мадських організацій, два міжнародних 
і виїзний відділи. Під контролем апара-
ту ЦК працювали Політуправління Радян-
ської армії, Міністерства культури і освіти, 
Держкомітети у справах видавництв, кіне-
матографії, Держтелерадіо, армія ЗМІ, Го-
ловліт. 

Створенням політично правильної 
картини світу була зайнята практично вся 
творча й гуманітарна інтелігенція, внесе-
на в орбіту впливу партапарату як безпо-
середньо, через місцеві партійні комітети, 
так і через творчі спілки: письменників, кі-
нематографістів, художників, композито-
рів, журналістів, театральних діячів. 

Потрібну картину світу впроваджува-
ли у свідомість дитини з ясельного й дит-
садківського віку, з патріотичних пісень і 
малюнків, закріплювали у школі, вишах, 
піонерських загонах, комсомольських ор-
ганізаціях, на уроках історії, діамату, іст-
мату, наукового комунізму, історії партії. В 
усіх цехах, бригадах, відділах і лабораторі-
ях люди зобов’язані були відвідувати полі-
тінформації, семінари гуртків марксизму-
ленінізму, лекції товариства «Знання». 

Та картина світу, яку впроваджува-
ли за допомогою цього монстра, була, по 
суті справи, державною релігією зі своїми 
священними текстами, догматизмом, ри-
туалами, обрядами, святими і святинями, 
зі своїми релігійними святами і, звичайно, 
з обожнюванням вождів. 

Homo Soveticus — 
унікальний продукт 

унікального експерименту 
Оскільки соціологію в СРСР 1931 року 

оголосили буржуазною наукою, а на її те-
риторії господарювали шамани історич-
ного матеріалізму й наукового комуніз-
му, то вивчити те, що зробила з людьми 
радянська пропаганда, всередині краї-
ни було неможливо. Одним з небагатьох 
масштабних досліджень, що дозволяють 
зрозуміти, яке антропологічне диво ви-
росло в результаті тотального промиван-
ня мізків, став Гарвардський проект. Ем-
пірична стадія проекту була проведена в 
1949 – 1951 роках на території Західної 
Німеччини, Австрії і США. 

Опитували недавніх громадян СРСР 
серед переміщених осіб та емігрантів. Ме-
тодом глибоких біографічних інтерв’ю опи-
тали 329 осіб, методом заповнення де-
тальних опитувальних листів — 2738 осіб. 
Оскільки респонденти під час опитування 
не відчували страху перед репресіями й 

тиску цензури і пропаганди, вони відкрито 
ділилися своїми думками щодо всіх сторін 
життя в СРСР у довоєнний і воєнний час, 
особистим ставленням до радянського 
ладу, який у той момент не міг до них дотяг-
нутися. Ось як змінюється частка людей, 
що негативно ставляться до радянської 
влади: «білі комірці» — 16%; кваліфікова-
ні робітники — 20%; колгоспники — 34%; 
селяни — 30%. 

Це при тому, що ця вибірка мала без-
перечний перекіс у бік тих, що негативно 
ставляться до радянської влади, оскіль-
ки багато хто боявся і не збирався по-
вертатися до СРСР, а крім того, прагнули 
догоджати інтерв’юєрам. Від 80 до 90% 
опитаних були за державну власність, 
державний контроль та управління еко-
номікою. 

Загальний висновок дослідників і ор-
ганізаторів Гарвардського проекту: ра-
дянська влада для громадян СРСР має 
високий рівень легітимності, й радянські 
люди сприймають практично всі ідеї та 
цінності, які всі ці роки несла пропаганда. 
Про якийсь протест проти режиму в СРСР 
не може бути й мови. 

Друге масштабне дослідження, що до-
зволяє зазирнути у внутрішній світ ра-
дянської людини, провели вже на фініші 
радянської влади в листопаді 1989 року. 
Соціологи ВЦІОМ у рамках проекту «Ра-
дянська людина» опитали 2700 осіб з рес-
публік і регіонів СРСР, у тому числі 1250 з 
РРФСР. Відтворю тут у гранично скороче-
ному вигляді головні висновки, зроблені 
керівником проекту Юрієм Левадою сто-
совно явища під назвою Homo soveticus. 

1. «Людина ізольована». До межі була 
доведена соціальна й культурна ізоляція 
країни та персонально кожної людини. Бі-
нарні опозиції: «своє – чуже», «ми – вони», 
«наше – вороже» всотували з молоком 
матері. Ізоляція від минулого завдяки при-
думаній історії, в якій вершиною був 1917 
рік, створила кілька поколінь манкуртів. 

Ізоляція від складного світу, недосяж-
ного розумінню недалеких розумом воло-
дарів, що проявлялася в боротьбі з гене-
тикою, кібернетикою, соціологією, сучас-
ним мистецтвом, породжувала людину, не 
готову до сприйняття нових знань, що не 
вкладаються в догми. «Людина ізольова-
на» не готова до розуміння «іншого», в неї 
відсутні або вкрай не розвинені співчуття 
й солідарність. 

Багаторічне ідеологічне чищення се-
ред інтелігенції призвело до викорінюван-
ня або до граничного послаблення «інтер-
націоналістів» і «західників» та до зростан-
ня шовіністичних, імперських, великодер-
жавних і ксенофобських настроїв. 

2. «Людина без вибору». Дерево жит-
тєвих можливостей радянської людини 
складалося з одного стовбура, без гілок. 
У політиці — одна партія, на виборах — 
завжди вибір з одного кандидата. В еко-
номіці — одна форма власності (колгосп-
на й кооперативна, за суттю як підвиди 
державної). Зміну місця роботи в одні пе-
ріоди радянської влади забороняли, в інші 
— засуджували («літуни»). Вибір світогляду 
також складався з одного варіанту, при-
наймні якщо йшлося про якісь його публіч-
ні прояви. 

Вибір в особистому житті (розлучен-
ня, аборт) або прямо заборонявся (аборт), 
або ставав «плямою» в біографії та озна-
чав проблеми в соціальному просуванні. 

3. «Людина спрощена». «Будь прості-
шим, і до тебе потягнуться люди», «громад-
ське вище від  особистого» і «знай, цвірку-
не, свій припічок» — ось три максими, які 
в розгорнутому вигляді складали те, що 
Левада називав «антидосяжним кодек-
сом», який упроваджували в суспільство 
для того, аби «відтіснити неконтрольовані 
прояви з демонстративної площини гро-
мадського життя». 

4. «Людина мобілізована». У радян-
ської людини немає і не може бути особис-

тої мети. Мета ставиться завжди ззовні. 
«Партія нам скаже: «Треба!» — комсомол 
відповість: «Є!» Ця формула стосувалася 
не лише молоді. Нормальним декларова-
ним станом радянської людини мали бути 
всілякі битви: «битва за врожай», «битва 
за перевиконання плану», «битва за еко-
номію електроенергії» тощо. А головне, 
звичайно, — постійна боротьба із зовніш-
німи та внутрішніми ворогами. 

Підсумовуючи своє дослідження 
1989 року, Левада доходить висновку, 
схожого на той, якого дійшли автори Гар-
вардського проекту 1949 – 1951 років: 
«Поширене в літературі уявлення про 
«опір» в інтелектуальному середовищі, 
про «внутрішніх емігрантів», мало не про 
«мовчазну більшість незгодних» — це не 
більше ніж утішливий самообман... Межі 
пристосування до соціально-політичної 
реальності, продемонстровані радян-
ською людиною, включно з елітою, не-
ймовірно широкі. Неабиякою мірою це 
пов’язано з таким адаптивним механіз-
мом, як дводумство».

Чому вона зламалася? 
Машину геббельсівської пропаганди 

зламали насильно ззовні, завдяки вій-
ськовій поразці гітлерівського Рейху. Ма-
шина радянської пропаганди була злама-
на зсередини. Зламавшись, переставши 
функціонувати в заданому режимі, ця ма-
шина пропаганди рознесла вщент СРСР і 
поховала радянську владу. 

Політика гласності, ініційована Михай-
лом Горбачовим і Олександром Яковлє-
вим у 1986 – 1987 роках, створила в кра-
їні вкрай суперечливий інформаційний 
режим. Зняли численні табу в ЗМІ, дали 
зелене світло публікаціям про злочини 
Сталіна, привілеї партноменклатури, про 
секс і проституцію, про екологічні пробле-
ми й бюрократизм радянської державної 
машини. 

Від березня 1987 року в бібліотеках 
почалося повернення книг зі спецхрану 
до відкритих фондів. Із в’язниць і таборів 
стали випускати багато дисидентів. У го-
ловах численної армії пропагандистів ви-
никла плутанина, яка посилювалася тим, 
що одним ЗМІ, наприклад, «Московским 
новостям», дозволяли багато чого з того, 
що все ще забороняли всім іншим. 

У партапараті й номенклатурі почав 
зріти протест проти політики гласності. 
Маніфестом цього протесту стала стаття в 
«Советской России» «Не могу поступаться 
принципами», опублікована 13.03.1988 р. 
за підписом викладачки Ніни Андрєєвої. У 
статті засуджувалася політика гласності 
й проголошувалася, за суттю, вимога по-
вернення до сталінсько-брежнєвського 
соціалізму. 

Але радянська пропагандистська ма-
шина, в яку потрапив чужий їй елемент 
свободи і плюралізму, вже дезоргані-
зувалася. І не змогла знищити свій мо-
гильник — Закон про пресу, ухвалений 
12 червня 1990 року. Радянська система 
пропаганди, на відміну, наприклад, від 
путінської, не мала імунітету проти Зако-
ну про пресу, в якому хоч якось затвер-
джувалися права і свободи ЗМІ та журна-
лістів. Про це попереджав ще головний 
партійний ідеолог М. А. Суслов, коли на-
прикінці 1960-х років на Політбюро був 
винесений проект дуже консервативно-
го закону про пресу. Суслов тоді сказав: 
«У Чехословаччині між скасуванням цен-
зури і введенням радянських танків ми-
нуло два місяці. Хто вводитиме танки в 
СРСР?» Досвідчений догматик, як вияви-
лося, мав рацію. Від моменту ухвалення 
Закону «Про пресу й інші засоби інформа-
ції» до розпаду СРСР минуло трохи біль-
ше року. 

Ігор ЯКОВЕНКО
«Русский вопрос», 27.11.2015
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1686 рік: як Київська митрополія 
опинилася в Московському патріархаті?

Інформація про те, що Пре-
зидент України Петро Поро-
шенко звернувся до Констан-
тинопольського патріарха Вар-
фоломія І із закликом надати 
автокефалію Українській пра-
вославній церкві, отримала 
широкий суспільний резонанс. 
Наскільки відомо, Синод Кон-
стантинопольського патріарха-
ту має розглянути це звернен-
ня у травні.

А про те, 
як у XVII сто-
літті Київська 
м и т р о п о л і я 
вийшла з-під 
омофору Кон-
стантинополь-
ського патріарха і потрапила 
під юрисдикцію Московсько-
го, Радіо Свобода поговорило 
з істориком, професором Київ-
ської православної богослов-
ської академії УПЦ КП Іриною 
Преловською.

— Невдовзі виповнить-
ся 1030 років відтоді, як улітку 
988-го Київський князь Воло-
димир Великий хрестив Русь. 
Оскільки християнство прийня-
ли з Константинополя, то цілком 
логічно, що Київський митропо-
лит перебував під омофором 
Константинопольського патрі-
арха. А як виникла ідея, що Ки-
ївська митрополія має перейти 
під юрисдикцію Москви?

— Ця історія досить складна, 
бо історики стикаються з обме-
женим колом джерел. Великий 
церковний розкол стався 1054 
року, а хрещення Київської Русі 
святим рівноапостольним кня-
зем Володимиром відбулося ра-
ніше. Проте всі відомі на сьогод-
ні джерела підкреслюють вер-
сію, що Київська Русь за часів 
князя Володимира прийняла 
православ’я виключно з рук Кон-
стантинопольського патріархату. 
Тож ми її й дотримуємося. Кон-
стантинополь виступив як церк-
ва-матір, узявши Київську митро-
полію у свою юрисдикцію.

Попри розвал Київської Русі, 
а потім розходження цих терито-
рій між кількома державами, Ки-
ївська митрополія близько 700 
років, до травня 1686 року, пе-
ребувала під юрисдикцією Кон-
стантинопольського патріархату. 
У різні часи вона налічувала від 
7 до 12 єпархій, переважно на 
території України й Білорусі. До 
речі, Київська митрополія у XVII 
столітті може називатися навіть 
українсько-білоруською церк-
вою. На момент переходу з Кон-
стантинопольського патріархату 
до Московського було 9 єпархій 
на цих землях.

Хоча виникали певні про-
блеми зі статусом православ-
них, Константинополь не поли-
шав своєю опікою, поставляю-
чи, а потім благословляючи кан-
дидатів на Київську митрополичу 
кафедру.

— Наскільки сильно Кон-
стантинопольський патріархат 
опікувався Київською митропо-
лією?

— За часів Київської Русі 
майже всі київські митрополити, 

окрім двох, були прислані з Кон-
стантинополя. Десь від середи-
ни XV століття, коли розділилися 
Московська і Київська митропо-
лії, причому Московська стала 
патріархатом, а Київська — ні, 
Константинопольський патріар-
хат уже не мав такого впливу й 
тільки благословляв київських 
митрополитів.

— Але не призначав?
— У нього вже просто не було 

таких можливостей впливу. Він 
присилав ставлену грамоту й да-
вав своє благословення.

Коли після Переяславської 
ради 1654 року Лівобережна 
Україна з Києвом відійшли до 
Московської держави, ситуація 
виникла така, що Московсько-
му патріархату, чинному від 1589 
року, стало цікаво мати у своїй 
орбіті Київську митрополію, яка 
щодо Московської церкви висту-
пала як церква-мати.

— Хіба Переяславська угода 
передбачала не тільки перехід 
Війська Запорізького під владу 
московського царя, а й регла-
ментувала церковне питання?

— Коли Богдан Хмельницький 
тільки звернувся до царя Олексія 
Михайловича, то це питання ви-
рішував Московський Земський 
собор 1653 року — якраз напе-
редодні Переяславської ради.

Тоді Земський собор поста-
новив, щоби «царь Алексей Ми-
хайлович изволил того гетьма-
на Богдана Хмельницкого и все 
Войско Запорожское с города-
ми и землями принять под свою 
государскую высокую руку для 
православных христианские 
веры и святых божиих церквей, 
потому что паны и вся Речь По-
сполитая на православную веру 
и святые божьи церкви восстали 
и хотят их искоренить».

1654 року немає окремого 
обговорення питання, щоби Ки-
ївська митрополія перейшла під 
Московську патріархію. Це за-
трималося на кілька десятиліть 
— до 1685 року. Тоді лівобереж-
ний гетьман Іван Самойлович 
був великим прихильником поєд-
нання Московського патріарха-
ту і Київської митрополії. Так ви-
йшло, що він близько зійшовся з 
тогочасним Московським патрі-
архом Іоакимом Савєловим.

1682 року, коли Самойло-
вич одружувався, то з незрозу-
мілих причин поїхав вінчатися до 
Московського патріарха, нехту-
ючи українським духовенством. 
Вважається, що через це виник 
чинник впливу, який зіграв фа-
тальну роль. Самойлович вирі-
шив вивести Київську митропо-
лію з-під опіки Константинополя 
— під приводом того, що нібито 
було небезпечно й далеко їхати 
до Константинополя через татар-
ські степи, а краще й безпечніше 
їздити до Москви.

— Отака от логістична при-
чина!

— Так, нічого церковного, ні-
чого богословського.

— Ви кажете, що ініціатива 
йшла від лівобережного геть-
мана Івана Самойловича, але 
церква керується не гетьманом. 
Як митрополити й весь клір реа-

гували на цю ситуацію?
— У XVII столітті устрій церк-

ви, яка існувала тривалий час зі 
своїми православними традиція-
ми, був трохи інший. Церква — це 
всі люди, які вірять в Ісуса Хрис-
та: і митрополити, і єпископи, і 
архімандрити, і гетьмани, і про-
сті козаки, і поспольство. Тоді це 
було нормально, коли на Собо-
рах були присутні миряни, які теж 
були християнами й вирішували 
проблеми.

— Тобто на людину, яка б 
сказала, що «церква має бути 
відділена від держави», тоді по-
дивилися б як на не зовсім адек-
ватну?

— Навіть у Європі до середи-
ни XIX століття так питання взага-
лі не стояло.

 — Ви озвучили позицію Са-
мойловича, але не сказали про 
реакцію митрополита та інших 
кліриків на цю ініціативу.

— Кожен крок гетьмана Іва-
на Самойловича до наближення 
омріяного з’єднання з Москов-
ським патріархатом і відокрем-
лення від Константинопольсько-
го зустрічав глухий протест: і са-
мих кліриків, хоча про позицію 
архієреїв дуже мало існує відо-
мостей, а особливо — козаків і 
поспольства, які голосно виказу-
вали свою незгоду. Але якось він 
подолав за 1685 – 1686 роки всі 
незадоволення, вперто рухаю-
чись саме в цьому напрямку. І це 
в нього вийшло, попри скандаль-
ні речі.

— Ви кажете про спротив 
українських церковників про-
ти переходу в Московський па-
тріархат, але є чимало підстав 
стверджувати протилежне. На-
приклад, «Синопсис» — відома 
праця, яка стала не тільки пер-
шим російським підручником 
історії, а й зовнішньополітич-
ною доктриною Російської ім-
перії — був написаний у Києво-
Печерській лаврі, як припуска-
ють, її настоятелем Інокентієм 
Гізелем. Дуже багато вихідців 
з Київської митрополії зроби-
ли кар’єру в Москві й Петербур-
зі. Фактично вони реформували 
Московську чи то Російську пра-
вославну церкву.

— Коли упокоївся той самий 
архімандрит Печерського монас-
тиря Інокентій Гізель, 18 листо-
пада 1683 року, то гетьман Са-
мойлович уперше вкинув спробу: 
а як воно вийде, якщо запропо-
нувати на його місце кандидата 
з Москви. І саме смерть Інокен-
тія Гізеля прислужилася тому, що 
Самойлович наважився на цей 
крок. Але тоді не вийшло: Варла-
ам Ясинський був обраний усіма 
голосами Києво-Печерського мо-
настиря та його насельників.

А 1685 року Луцький єпис-
коп Гедеон Святополк-Четвер-
тинський, який, між іншим, вів 
свій родовід від князів Київської 
Русі, втік нібито від страшенних 
утисків уніатів із Правобережної 
України, зі своєї Луцької кафе-
дри. Він поскаржився Самойло-
вичу, що його уніати ледь не вби-
ли. І Самойлович зробив цю лю-
дину митрополитом усупереч усім 
канонічним правилам. На Собо-

рі 8 липня 1685 року Четвертин-
ського, під тиском адмінресурсу 
Самойловича, обрали митропо-
литом Київським, із титулом «ми-
трополит Київський і Галицький 
усієї Малої Росії». Сам Святополк-
Четвертинський тоді на Соборі 
був відсутній.

1686 року за спільною до-
мовленістю Самойлович із царів-
ною Софією, регенткою царсько-
го престолу, та Московським па-
тріархом відправили грамоти й 
спільне посольство до Констан-
тинополя. І там, за 200 червінців 
і три сорока (120 штук — ред.) со-
болів, Константинопольський па-
тріарх Діонісій IV підписав грамо-
ту про переуступлення Київської 
митрополії під зверхність Мос-
ковського патріарха.

— Це ніяк не заперечує того, 
що вихідці з Київської митро-
полії робили запаморочливу 
кар’єру в Москві й у Петербурзі. 

— Так, вони її робили. У XVIII 
столітті почався синодальний пе-
ріод, коли Петро І патріархат у Ро-
сії скасував, і до 1917 року церк-
вою керував Святійший урядую-
чий Синод. Українці у XVIII столітті 
посіли чимало вищих церковних 
посад, особливо єпископських 
кафедр, — рахунок ішов на сотні, 
а може, навіть на тисячі.

— Це не дуже корелюється 
з тим, що вони чинили спротив.

— Спротив вони чинили в XVII 
столітті проти процедури, до якої 
вдався Самойлович, протиску-
ючи свій проект. У XVIII століт-
ті з’ясувалося, що освіченим клі-
рикам пропонували дуже швидке 
просування по кар’єрних щаблях 
на всіх рівнях. Це означало гро-
ші, кафедри й професійну реалі-
зацію, якщо хочете.

— Рівно 100 років тому, як 
і зараз, також постало питан-
ня про автокефалію Україн-
ської церкви. Його порушува-
ли і за Центральної Ради, і геть-
мана Скоропадського. Потім 
у спогадах гетьман писав про 
свого прем’єр-міністра Федо-
ра Лизогуба: «Помню, как меня 
удивило, когда он в Совете ми-
нистров высказался за авто-
кефалию церкви. Кстати, было 
ещё более удивительно, что все 
министры, включая еврея Гут-
ника, высказались по этому во-
просу в том же духе».

Що цікаво: тоді з приводу ав-
токефалії зовсім не апелюва-
ли до Константинополя, а нама-
галися вирішити це питання на 
внутрішньому рівні?

— Гетьману Скоропадському 
як главі держави дістався тяжкий 
спадок. Після того, як у січні 1918 
року вбили митрополита Володи-
мира Богоявленського, взагалі 
не було Київського митрополита. 
Потім у травні 1918 року консер-
вативні кола з-поміж київських 
кліриків і мирян таємно обрали 
митрополитом відомого україно-
фоба й україножера, як його на-
зивали українці, архієпископа 
Харківського та Охтирського Ан-
тонія Храповицького.

У 1918 році існувала течія, 
яка була об’єднана під назвою 
Всеукраїнська православна цер-
ковна рада. Туди входили прото-

ієрей Василь Липківський, вій-
ськовий капелан Олександр Ма-
грич та ціла група людей, які ав-
токефалію вважали необхідним 
кроком.

Василь Липківський (1864 – 
1937) — український релігійний 
діяч, церковний реформатор, бо-
рець за автокефалію українсько-
го православ’я, творець і пер-
ший митрополит Київський і всі-
єї України відродженої 1921 року 
Української автокефальної пра-
вославної церкви. У 1919 – 1927 
роках — останній настоятель та 
доглядач Софії Київської.

— Але чому тоді не апелюва-
ли до Константинополя?

— Вони на Соборі збиралися 
вирішити цю проблему. Згодом, 
на початку 1919 року, коли вже 
була Директорія, Симон Петлю-
ра відправив міністра сповідань 
Олександра Лотоцького на шість 
місяців у стамбульський квартал 
Фанар, де знаходиться резиден-
ція Константинопольського па-
тріарха.

— Наші слухачі й читачі за-
питують: як так сталося, що Ки-
ївський митрополит спочатку 
опинився в Москві? Це, до речі, 
який період?

— Десь у 1299 – 1300 роках 
митрополит Максим, як сказано 
в літописі, «не стерпя насилия та-
тарского, вместе с клиром пере-
брася во Владимир-на-Клязьме». 
Тоді ще не в Москву. А згодом 
Успенський собор був розбудо-
ваний у московському Крем-
лі, й особи з титулом Київсько-
го митрополита переїхали туди. 
Остаточне розділення сталося 
в 1450-х роках, коли з’явилися і 
митрополит Київський, і митропо-
лит Московський.

— Константинополь це нор-
мально сприйняв?

— Константинополь упав 
1453 року — його захопили 
османи. Тоді вже не було кому ре-
агувати.

— Патріарх лишився й за 
османів.

— Але він був етнархом — ви-
конував функції чиновника при 
султанському уряді. Через це Мо-
сква перебрала на себе функ-
ції, які отримали назву концепції 
«Москва — Третій Рим».

— А сто років тому доходила ін-
формація про спроби автокефалії в 
Україні. Як на це реагували?

— Упродовж ХХ століття на всі 
звернення і з України, і з україн-
ської діаспори, зокрема, від ми-
трополита УПЦ у США Мстисла-
ва Скрипника, Константинополь 
жодного разу не відповів.

Дмитро ШУРХАЛО
Радіо «Свобода»

22.04.2018 р.

Василь Липківський
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У чекістському донесенні з Бер-
ліна за 6 липня 1927 року пові-
домлялося: «В Варшаве имеются 
полученные от Токаржевского све-
дения об имевшихся у него доку-
ментах, доказывающих, что поку-
шение на Петлюру было произве-
дено по поручению Соввласти. Эти 
документы должны были послужить 
причиной новой отсрочки процес-
са Шварцбардта. Кроме того, есть 
сведения, что проф. Яковлевым 
собраны материалы о погромах, 
организованных покушениях и во-
обще террористических актах со 
стороны советской власти против 
украинского населения на Укра-
ине и заграницей. Эти материалы 
переданы им в Комитет Франс 
д’Ориент. Комитет этот имеет зада-
ние от французкого правительства 
скомпрометировать Соввласть во 
время процесса Шварцбарда».

Про те, що вбивство Симона Пет-
люри — справа рук Кремля, писала 
також російська паризька преса, 
яку годі запідозрити в прихильності 
до Петлюри. «В кругах политически-
эмигрантских из убийства Петлюры 
хотят, конечно, сделать «аргумент» 
против большевиков, — доноси-
ла радянська закордонна розвід-
ка з Парижа 18 червня 1926 року. 
— В первый же день полковник По-
раделов в «Днях» высказал мысль, 
что Петлюра убит в связи с пере-
воротом его покровителя Пилсуд-
ского, чтобы пресечь возобновле-
ние связи; что Шварцбарда вида-
ли с бывшим редактором «Париж-
ского Вестника» Коржанским и т.д. 
Отмечают также статью в париж-
ской украинской советской газете с 
нападками на Петлюру, как раз пе-
ред его убийством. «Посл. Новости», 
чрезвычайно прохладно отнесши-
еся к убийству Воровского, теперь 
свидетельствовали большое возму-
щение «политическим убийством». 
Они же, заверяя в давно прекратив-
шейся политической деятельности 
Петлюры, поместили яростное со-
общение украинской делегации с 
обвинениями Москвы. Даже близ-
кий к редакции еврейский деятель 
находил, что редакция переборщи-
ла, поместив объявление о смерти 
Петлюры со всеми выморочными 
титулами (атаман и т.д.)».

В одному з чекістських доне-
сень відзначалося, що відомий ро-
сійський емігрант, видавець газети 
«Последние Новости» Павло Мілю-
ков доручив своєму співробітнико-
ві збирати інформацію про розмо-
ви росіян та українців, які працюва-
ли на заводах «Рено» й «Сітроєн», у 
справі Петлюри, а також відвідувати 
всі відкриті зібрання українців у Па-
рижі. Ймовірно, зважаючи на таку 
поінформованість Мілюкова, чекіс-
ти згодом зробили все, щоб він не 
потрапив як офіційний свідок на суд 
над Шварцбардом.

Частина російських обивателів 
у Парижі злорадствувала з теракту 
Шварцбарда, закидаючи Петлюрі 
побиття російських офіцерів у Киє-
ві. Щоправда, жодних конкретних 
фактів «страшних знущань» не на-
водили.

Від часу приходу до влади в 
Польщі Юзефа Пілсудського в поль-
ських та українських середовищах 
постійно ширилися чутки про від-
новлення союзу Петлюри – Пілсуд-
ського та майбутню війну із «совє-
тами». Не відомо, наскільки ті відо-
бражали реальні наміри польсько-
го керівництва воювати із СРСР, але 

те, що такі розмови відбувалися, — 
факт. І ці настрої не були таємницею 
для радянських спецслужб, що че-
рез свою агентуру пильно відстежу-
вали публічні заяви та приватні роз-
мови польських очільників, зустрічі 
українських і польських політиків, 
військового командування. Це дуже 
важливо в контексті вбивства Си-
мона Петлюри, адже в історичній лі-
тературі, як аргумент про непричет-
ність радянських спецслужб, час-
то наведено тезу, що він не стано-
вив жодної загрози для радянської 
влади, й не могло бути ніякого поль-
сько-українського союзу.

У донесенні радянської розвід-
ки з Варшави 7 липня 1926 року 
відзначалося, що двома тижнями 
раніше, 24 червня, в Інституті на-
ціональних досліджень виступив з 
лекцією Тадеуш Ґолувко, який у за-
гальних рисах описав становище 
українців у Польщі й наполягав на 
необхідності зміцнення польсько-
українського союзу, можливість 
для якого з’явилася після приходу 
до влади Пілсудського. Чекістський 
агент зауважував, що участь у дис-
кусії взяли впливові польські дія-
чі — генерал Бабянський, поміщик 
Осмоловський, адвокат Пацерков-
ський, професор Камелецький, які 
переконували, що тільки союз із 
«пілсудчиками» принесе незалеж-
ність Україні.

Також у Варшаві, в Залі техніків 
на вул. Чацького, 27 червня 1926 
року відбулося жалобне засідан-
ня з приводу загибелі Симона Пет-
люри. Його ініціаторами були діячі 
українського еміграційного комі-
тету Андрій Лівицький, Володимир 
Сальський та Микола Ковальський. 
Участь у засіданні взяли також «піл-
судчики» — генерали Бабянський, 
Дрешер, Дашинський, мер міста 
Варшави й очільник президентської 
канцелярії. У своїх виступах укра-
їнці з великим пієтетом описували 
діяльність Симона Петлюри, крити-
кували радянську владу, наголошу-
вали на дружньому ставленні поль-
ських кіл до української справи. По-
дібна, але більш обережна, була ри-
торика поляків. Чекіст занотував 
слова польського генерала Дреше-
ра: «Украинский народ должен по-
мнить, что идея Пилсудского о фе-
дерации Украины с Польшей с пе-
реходом власти к Пилсудскому сно-
ва оживает, а потому пора бросить 
мечты о том, что большевики созда-
дут Украину, а надо сгруппировать-
ся вокруг старых украинских вож-
дей и, если это произойдёт, то близ-
ки старые надежды».

За словами чекістського аген-
та, майже те саме, тільки замаско-
вано, сказав польський міністр Єн-
джей Морачевський українцеві-по-
слу до польського сейму Павлові 
Васильчуку 25 червня 1926 року, 
коли вони разом їхали в потязі з 
Рембертова до Сулеювек. Тоді Мо-
рачевський твердо заявляв: «Толь-
ко с нами ваша независимость тес-
но связана!»

Чекістські зведення того часу 
фіксували цілу низку нарад у поль-
ському Військовому міністерстві, 
на яких розглядали питання реор-
ганізації польської армії на випа-
док майбутньої війни з СРСР. А та-
кож зустрічі Юзефа Пілсудського 
й інших чільних польських діячів з 
українськими політиками й військо-
вими, де обговорювали питання ві-
йни. Наприклад, під час зустрічі з 
Ковалевським Пілсудський, за ін-

шою версією — його ад’ютант, заяв-
ляв: «…В случае войны, которая мо-
жет вспыхнуть совсем неожидан-
но и к которой надо быть готовым 
каждую минуту, украинцам (Кова-
левскому, Левицкому и К-о) сужде-
но сыграть большую роль… Пилсуд-
ский подробно говорил о том, что 
Польша не в состоянии уделить мно-
го военных сил для освобождения 
Украины от большевиков и что укра-
инская эмиграция должна про явить 
максимум сил на организацию 
партизанских отрядов на совет-
ской территории и должна суметь 
быстро сформировать свою армию 
путём мобилизации населения в тех 
уездах, которые в первые же дни 
войны польская армия очистит от 
советских войск. Пилсудский уве-

рен, что на Украине всё готово для 
свержения большевистской власти, 
но всё же просил подробно и час-
то его информировать о настрое-
ниях населения Украины. Главный 
удар, по словам Пилсудского, поль-
ской армии придётся сосредоточить 
на смоленском направлении, так 
как, по мнению поляков, там будут 
сосредоточены наши главные силы, 
а во вторых, будет больший эффект, 
когда поляки подойдут к Москве, 
чем к Киеву».

Наступник Петлюри на посаді 
голови УНР в екзилі Андрій Лівиць-
кий в одному з листів заявляв, що 
Польща готується до майбутньої 
війни з СРСР, однак робить це по-
тай: «Польша неустанно готовится 
к войне, так как только этим путём 
может дойти до великодержавнос-
ти и занять видное положение, за-
ручившись благоприятным отноше-
нием Англии. Однако, Польша хочет 
всякой ценой усыпить бдительность 
соседей, главным образом СССР, 
поэтому пришлось создать види-
мость мирной работы и удалить всё 
то, что могло бы послужить упрёком 
Польше», — переказували слова 
Лівицького в одному з донесень 
Іноземного відділення ДПУ УСРР 
7 грудня 1926 року.

Загибель Петлюри обурила 
українських військових, які будь-
що прагнули помсти. Десятки, а 
то й сотні, донесень радянської за-
кордонної розвідки фіксують намір 
українців учинити «страшну пом-
сту» за вбивство Симона Петлюри. 

Із Варшави 25 червня 1926 року 
чекісти повідомляли, що під час од-
нієї з нарад українського військово-
го командування генерал Володи-
мир Сальський закликав військо-
вих до єднання та кривавої помсти 
за Петлюру: «Состоялось совещание 
«высшего командного состава Ар-
мии УНР», под председательством 
прибывшего из Франции ген. Саль-
ського, который призывал к едине-
нию и к кровавой мести за смерть 
Петлюры. Следствие об убийстве 
Петлюры ведёт со стороны украин-
цев во Франции специальная ко-
миссия под председательством 
Прокоповича. Почти все эмигранты-
украинцы во Франции имеют корот-
кое огнестрельное оружие и около 
200 чел. из них принимали участие 

в охране похоронной процессии».
Серед найімовірніших органі-

заторів «терактів» чекісти найчасті-
ше називали ім'я полковика Мико-
ли Чеботаріва, керівника особистої 
охорони Симона Петлюри, а серед 
можливих жертв — комуністичних 
«вождів» й одіозних дипломатів. У 
донесенні за 8 липня 1926 року від-
значалося: «Полк. Чеботарев, агент 
II-го Отдела в Варшаве, бывший на-
чальник охраны Петлюры, по словам 
ген. Сальского, готовит «страшную 
месть по отношению к большевикам, 
о которой все заговорят». Все пред-
полагают, что покушение будет про-
изведено именно на одного из по-
слов за границей…». В іншому, за 24 
липня 1926 року, повідомлялося, що 
Чеботарів і ще два українських пол-
ковники ведуть стеження за радян-
ським посольством у Варшаві, щоб 
установити його контакти з емігран-
тами. А ще до одного додавалася фо-
токартка Миколи Чеботаріва, якого 
чекісти вважали за небезпечного 
ворога. «Препровождаем фотокар-
точку Чеботарёва Николая, рабо-
тающего во II Отд. Польгенштаба и 
являющегося активным деятелем 
украинского движения за кордо-
ном. Чеботарёв подготавливает тер-
рористические акты против наших 
представителей за границей».

У чекістських донесеннях фік-
сують десятки українських гурт-
ків, члени яких заявляли про на-
мір помститися за Симона Пет-
люру. «В Польше было заседание 
петлюровской молодёжи, поста-

новившей отомстить за смерть их 
вождя, которую приписывают боль-
шевикам. Якобы состоялось поста-
новление организовать покушение 
на кого-нибудь из Советских дея-
телей, причём, т. н. акт «должен но-
сить демонстративный характер», 
то личность, которая должна быть 
объектом мщения, особой роли не 
играет: будь то из Полпредства, 
Консульства или Торгпредства. Так 
как местом убийства Петлюры был 
Париж, то и местом контр-действия 
желательно также сделать столицу 
Франции, хотя на «крайний» случай 
этот вопрос особой роли не играет. 
Якобы на всё «дело» ассигновано 
500.000 франков».

На початку серпня 1926-го ра-
дянська розвідка зафіксувала «те-
рористичну групу» в Данциґу (нині 
— Ґданськ). Її керівником названо 
адвоката-українця Біберовича, а 
одним з бойовиків — студента Бу-
чанського (Бучана). Той нібито за-
являв, що незабаром «проявит ак-
тивность по отношению к высшим 
представителям Советской влас-
ти», а також стверджував: «Мы бу-
дем мстить за Петлюру на советских 
представителях вроде таких мужей, 
как Чичерин».

Не виключала радянська роз-
відка й замаху проти самого Самуї-
ла Шварцбарда або ж когось із його 
родичів, особливо якщо суд виправ-
дає його або ж покарання буде над-
то м'яке. «Террористический акт по 
отношению к Шварцбарду и его се-
мье отложен до дня суда, — відзна-
чено в донесенні Іноземного відді-
лення ДПУ УСРР «Месть за Петлюру» 
за 27 липня 1926 року. — Он будет 
выполнен после объявления приго-
вора, который, предполагают, будет 
оправдательным. Бывш. Петлюров-
ские офицеры, которые будут сви-
детелями со стороны Шварцбар-
да, тоже погибнут после суда. Пред-
полагавшийся террористический 
акт перед судом отпал, так как это 
было бы только на руку Шварцбар-
ду и ещё более восстановило бы об-
щественное мнение Франции про-
тив украинцев. В данное время там 
заняты усиленной сборкой денег, 
документов и свидетелей, чтобы об-
винить Шварцбарда во чтобы то ни 
стало. Террор по отношению к адво-
кату Торрес не предполагается».

В іншому донесенні, за жовтень 
1926-го, повідомляли, що українці 
утримуються від замаху на Шварц-
барда: «Украинцы должны до суда 
воздержаться от каких бы то ни 
было выступлений против членов 
Посольства СССР и членов семьи 
Шварцбарда, так как в противном 
случае выступление могло бы толь-
ко подтвердить факт бандитизма 
украинцев и этим дать возможность 
к оправданию Шварцбарда. В слу-
чае оправдания или малого нака-
зания для Шварцбарда, он может 
быть убит в здании суда украинцем, 
который тут же отдаст себя в руки 
властей». 

Цікаво, що під час слідства в 
Парижі стався замах на одного зі 
свідків з боку Шварцбарда. Радян-
ські спецслужби трактували його 
як провокацію або ж справу «диких 
одинаків» — безпритульних у Пари-
жі українців.

Ярослав ФАЙЗУЛІН, 
кандидат історичних наук,
співробітник Українського 

інституту національної пам’яті
Gazeta.ua

Поч. у №№ 125 – 126. Далі буде. 

«НЕ таємно»: розсекречені документи 
про вбивство Симона Петлюри

Члени Директорії УНР зі своїми співробітниками. Зліва направо: 
член Директорії Федір Швець, ад’ютант Голови Директорії Федір 

Крушинський, Голова Директорії Симон Петлюра, перекладач 
(прізвище невідоме), керуючий справами Директорії Микола Миронович. 

Музей Української революції 1917 – 1921. 
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Безпам'ятство

2 травня Президент України 
Петро Порошенко підписав Закон 
України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України 
щодо удосконалення процедури 
реабілітації жертв репресій кому-
ністичного тоталітарного режиму 
1917 – 1991 років». Український 
інститут національної пам’яті 
роз’яснює новели закону.

Реабілітація осіб, які незаконно 
постраждали від дій комуністичної то-
талітарної системи, вперше почалася 
ще в Радянському Союзі, відразу по 
смерті Сталіна.

Згодом, 17 квітня 1991 року, тоді 
ще в Радянській Україні, було ухвале-
но Закон «Про реабілітацію жертв по-
літичних репресій на Україні», але цей 
закон не врахував прав усіх людей, 
які постраждали через несправедли-
ве засудження за політичними, кла-
совими, соціальними та релігійними 
мотивами. 

У новому законі прописано до де-
талей, хто може претендувати на реа-
білітацію. Йдеться про такі категорії:

1. Особи, які зі зброєю в руках 
боролися проти режиму:

Учасники державотворчого про-
цесу та визвольного руху 1917 – 
1921 років.

Учасники селянських повстань 
20-х років.

Учасники селянських повстань 
напередодні Голодомору 1932 – 
1933 років.

Члени Організації Українських 
Націоналістів.

Вояки Української Повстанської 
Армії.

2. Особи, які були обвинуваче-
ні рішенням позасудового органу 
(так звані досудові органи — «двійки», 
«трійки» та особливі наради). Багатьох 
українців із цієї категорії вже реабі-
літували, проте залишається значна 
кількість осіб, які мають відновити 
своє чесне ім’я. У більшості випадків 
це українці, що постраждали під час 
«Великого террору» 1937 – 1938 ро-
ків.

3. Окремо законом визнаються 
потерпілі від репресій комуністич-
ного тоталітарного режиму — роди-
чі та близькі репресованих:

Чоловік/дружина репресованої 
особи.

Діти (також усиновлені) репресо-
ваної особи.

Інші особи, які перебували на 
утриманні репресованої особи.

До цієї категорії входять родичі 
«ворогів народу», які жили у спецпо-
селеннях. Зокрема це діти та дружи-
ни «ворогів народу» СРСР. 

Відповідальний секретар науко-
во-документальної серії книг «Реабі-
літовані історією», один з авторів за-
кону Роман Подкур пояснює, що точ-
ну кількість тих, кого буде реабіліто-
вано, нині підрахувати важко, адже 
частина справ перебуває поза ме-
жами України — в Російській Федера-
ції, Казахстані, куди доведеться роби-
ти запити.

Як відбуватиметься реабілітація
Закон запроваджує створення 

двох типів комісій — регіональної ко-
місії при обласних адміністраціях та 
національної при Українському інсти-
туті національної пам’яті. Саме вони 
ухвалюватимуть рішення про надан-
ня статусу. 

Для того, щоб почати процес реа-
білітації, потрібно буде написати за-
яву в довільній формі до регіональної 
комісії.

При ухваленні рішення Націо-

нальна комісія досліджуватиме мате-
ріали кримінальної справи, свідчення 
очевидців, пояснення репресованої 
особи, інші докази. 

Закон не визначає яких-небудь 
державних пільг для майбутніх ре-
абілітованих жертв радянського 
режиму. 

Над проектом закону працюва-
ли: Український інститут національної 
пам’яті, представники громадськості, 
дослідники, експерти. 

* * * 
Додаткова інформація
«За цим законом виходить, що на-

віть Лаврентій Берія може бути реа-
білітований, я не виключаю, що такі 
звернення будуть. Але зібрані мате-
ріали необхідно передавати до суду, 
в нас не було свого «Нюрнберзько-
го трибуналу над комунізмом», такі 
справи не повинні мати терміну дав-
ності», — зазначив Роман Подкур. 

Директор галузевого архіву Служ-
би безпеки України Андрій Когут роз-
повів, що справи політичних репресо-
ваних зберігаються в СБУ й частково 
в МВС. За його словами, тільки в Ки-
єві більше 40 тисяч справ, які підпа-
дають під дію закону. У регіонах — ще 
близько 20 тисяч. 

«Хочу зазначити, що це не стіль-
ки репресованих, а саме справ. Бага-
то з них групові, по 5 – 10 або більше 
жертв. Це справи осіб, які ще не були 
реабілітовані. Кримінальні й політич-
ні — реабілітація буде тільки по полі-
тичному», — пояснив Когут. 

Директор Харківської правоза-
хисної групи Євген Захаров вважає, 
що закон дає можливість відновити 
справедливість і права людини для 
багатьох жертв репресій. Але в ньому 
є ряд негативних положень. Напри-
клад, документ дозволяє добитися 
реабілітації тим особам, яким раніше 
було відмовлено. Багато учасників 
«червоного терору» буде реабілітова-
но за цим законом. «Про Берію вже 
говорили не один раз. А ось Всево-
лод Балицький, який командував 
ОДПУ і НКВС в Україні в 1930-х ро-
ках, теж під дію закону підпадає. 
Більше того, його онук через суд на-
магався реабілітовувати діда, йому 
відмовили, а тепер є підстави для 
нового звернення. Автори виріши-
ли, що реабілітації підлягають усі ре-
пресовані позасудовими органами, 
оскільки вони були позбавлені права 
на справедливий суд. 

Скасували норму старого закону, 
який чітко вказував, що не підляга-
ють реабілітації особи, стосовно яких 
у матеріалах кримінальних справ є су-
купність доказів за зраду батьківщи-
ни, шпигунство, диверсії, шкідництво, 
саботаж, терористичні акти, злочини 
проти людства й людяності, каральні 
акції проти мирного населення, вбив-
ства, катування громадян і пособни-
цтво в цьому окупантам і так далі», — 
перерахував Захаров. 

Коментар редактора «Світ-інфо»
Питання дійсно непросте. Візьме-

мо щойно цитоване твердження За-
харова. Дійсно, згідно з попереднім 
законом ті названі діяння не під-
падали під реабілітацію. Але глянь-
мо конкретніше. Що означає «зра-
да батьківщині»? Якій саме бать-
ківщині? Зрозуміло, що в радянські 
часи за існування єдиної держави 
СРСР саме вона вважалася батьків-
щиною. І всі, котрі боролися проти 
СРСР, автоматично ставали зрадни-
ками цієї батьківщини. Але ж борці 
за незалежність України якраз і бо-

ролися проти СРСР, тобто за його лік-
відацію як тоталітарної імперії і ство-
рення незалежної Української дер-
жави. Тому така «зрада» і форми, в 
яких вона проявлялася, — «шпигун-
ство, диверсії, шкідництво, саботаж, 
терористичні акти», якщо вони були 
направлені проти СРСР і за утворен-
ня незалежної України, логічно вва-
жаються боротьбою за нашу неза-
лежність, а ті, хто так діяв, будуть ре-
абілітовані. 

Складніше — з іншими згада-
ними діяннями, як-то «злочини про-
ти людства і людяності, каральні ак-
ції проти мирного населення, вбив-
ства». Щодо останнього: звичайно, 
йдеться не про банальні злочини з 
убивством людей, а про воєнні дії, 
адже, коли триває війна, на жаль, 
одним людям доводиться вбивати ін-
ших. Однак важко погодитися з тим, 
що буде знято покарання, тобто від-
будеться реабілітація саме за «зло-
чини проти людства і людяності», хто 
б їх не чинив і з якою б мотивацією. 
Причому всі розуміють, що визволь-
ну війну важко вести «в білих рука-
вичках».

Так само непросто з питанням — 
кого реабілітувати. Ну, Берія тут зга-
дується хіба як усталений символ то-
талітарного терору. А так — навряд 
чи його навіть формально реабіліто-
вуватимуть в Україні хоча б тому, що 
він діяв не на її теренах конкретно і 
був розстріляний у Росії.

Інша річ — Балицький, головний 
український чекіст. До речі, мабуть, 
не всі знають, що в Чернігові є вули-
ця імені Балицького. Очевидно, не на 
честь чекіста Всеволода Балицько-
го, одного з організаторів Голодомо-
ру. Того розстріляли в Москві крива-
вого 1937 року. А вулиця, мабуть, на 
честь Григорія Балицького — парти-
занського командира й компартійно-
го функціонера ще з довоєнних років. 

Так от як бути з розстріляним 
В. Балицьким? А як бути з іншими, 
спершу катами, а потім жертвами? 
Адже та жахлива тоталітарна кому-
ністична система методично знищу-
вала, оголосивши «ворогами наро-
ду» й тих, хто перед цим сам знищу-
вав «ворогів народу». 

За прикладами ходити недале-
ко. У Чернігові на так званій Алеї 
Героїв 4 роки тому патріоти знесли 
пам’ятники одночасно героям-ка-
там-жертвам. Це Юрій Коцюбин-
ський, Віталій Примаков, Володимир 
Антонов-Овсієнко, Микола Щорс, 
Микола Крапив’янський, Микола По-
двойський. Так от, крім одного По-
двойського, голови Петроградського 
військово-революційного комітету, 
що здійснював Жовтневий перево-
рот, і потім цей Подвойський просто 
був відсунутий владою на задвір-
ки, всі інші п’ятеро були репресова-
ні. Вважаймо таким і Миколу Щорса, 
бо чим не репресія — вбивство його 
чекістами ще влітку 1919 року. З чо-
тирьох інших лише Крапив’янський 
відбувся тюремним ув’язненням, а 
Коцюбинського, Примакова, Анто-
нова-Овсієнка розстріляли під час 
«Великого терору». То невже й таких 
«жертв» режиму реабілітовувати? 
Адже перед тим, як стали жертвами, 
вони пролили ріки людської крові, ві-
рно служачи  режиму. 

Сподіваймося, новий і загалом 
потрібний закон буде застосований 
в Україні так, як зобов’язують наша 
згорьована історія, пам’ять про без-
невинно знищених мільйони людей. 

Петро АНТОНЕНКО

У нещодавній розмові з 
автором цих рядків видавець 
Леонід Фінберг зауважив, що 
українська молодь уже не ці-
кавиться феноменом антисо-
вєтського дисидентства.

На жаль, я змушений пого-
дитися з його тезою. Річ у тому, 
що для народжених у 2000-му 
Совєтський Союз є вже чи-
мось настільки нереальним, 
що й цікавитися ним не вар-
то. Цілком можливо, що роль 
світоглядних і моральних орі-
єнтирів, якими для мого по-
коління були шістдесятники й 
учасники Революції на граніті, 
для українських міленіалів бу-
дуть відігравати герої Небес-
ної Сот ні й захисники Украї-
ни у війні з Росією. Утім, це аж 
ніяк не означає, що феномен 
шістдесятництва пора забути.

Щоб протистояти забуттю 
й зробити доступ до інтелек-
туальної спадщини дисиден-
тів зручнішим, видавництво 
«Дух і Літера» випустило книж-
ку «Дисиденти: антологія тек-
стів». Солідна, на понад 600 
сторінок, публікація, укладена 
Олексієм Сінченком, Леонідом 
Фінбергом і Дмитром Стусом, 
дозволяє побачити дисидент-
ський рух 60 – 80-х років ми-
нулого століття в усьому його 
різноманітті й багатстві. До-
сить часто в масовій свідомос-
ті феномен шістдесятництва 
зводиться лише до політичного 
протистояння совєтській сис-
темі, хоча боротьба дисиден-
тів передусім полягала в інако-
думстві, іншій шкалі моральних 
та естетичних координат, не-
сприйнятті фальшивого соцре-
алізму, відстоюванні свободи 
слова й прав людини.

Українські дисиденти за-
лишили по собі величезний 
і досі належним чином не 
опрацьований масив публі-
цистичних текстів, літератур-
них творів, мемуарів, пере-
кладів, есеїв, документів (не 
кажучи вже про кіно, музи-
ку, твори прикладного мис-
тецтва). Книжка «Дисиден-

ти: антологія текстів» зібрала 
найважливіше з цієї спадщи-
ни в розділи «Поезія», «Публіч-
ні виступи 
й заяви», 
« С а м в и -
д авівс ьк а 
е с е ї с т и -
ка», «Судо-
ві проце-
си (останнє 
слово на судових процесах)», 
«Свідчення», «Психіатричні і 
тюремні лікарні», «Інтерв’ю», 

« Т а м в и д а -
вівська есе-
їстика», «Пе-
реосмислен-
ня». Видання 
споряджено 
р е т е л ь н и м 
іменним по-
к а ж ч и к о м , 

примітками та відомостями 
про авторів.

Важливо зазначити, що 
в книжці представлені як ві-
домі широ-
кому зага-
лу ди сиденти 
(Стус, Лук’я-
ненко, Свер-
стюк, Дзюба, 
Плющ, Мар-
ченко, Ма-
ринович, Зісельс, Чорновіл, 
Григоренко, Глузман, Світлич-
ний, Мороз, Калинець, Джемі-
лєв, Чубай), так і менш знані, 
але не менш важливі поста-
ті (Барладяну-Бирладник, Ле-
сів, Підпалий, Ратушинська, 
Сеник, Сокульський, Сапеляк, 
Ти менко).

Ця антологія текстів аж 
проситься у шкільні й терито-
ріальні бібліотеки, бо найго-
ловнішою її перевагою є ком-
пактність: в одному виданні 
ґрунтовно й системно пред-
ставлено покоління дисиден-
тів, які не просто боролися за 
Україну, а й залишили по собі 
цінну культурно-інтелектуаль-
ну спадщину.

Андрій ЛЮБКА, 
український письменник

«Главком», 22.04.2018

У селі Русанові, що на Київ-
щині, невідомі розкопали моги-
ли на давньоруському городи-
щі ХІІ століття. Це місце засно-
вував ще Володимир Святосла-
вович. Колись там базувалось 
і фортифікаційне укріплення, 
тож під шарами ґрунту могли 
бути справді цінні експонати.

Фахівці вважають, що оці-
нити грошову вартість завда-
ної шкоди вже неможливо. 
Чорні археологи поспіхом за-
губили лише одного невелич-
кого ножа. «Йому десь років 
800. Та сюди йдуть не за тим. 
У 1990 році в тій частині була 
розкопана невелика ділянка, 
де знайшли дві печатки Воло-
димира Мономаха. Ці речі на-
багато коштовніші», — кажуть 
археологи.

Також експерти відзнача-
ють, що на місці злочину дія-
ли не просто звичайні метало-
викопувачі, а працювали про-
фесійно та системно. Копали, 
очевидно, великою групою і не 
один день.

Хоча пам’ятка належить 
державі, відповідальних за її 
стан немає. Навколо городища 
— жодних огорож, лише охо-
ронний знак.

«У Міністерства немає ані 
людей, ані ресурсів, щоб самим 
їздити й ловити. Єдине, що мо-
жемо зробити, — це звернути-
ся до правоохоронних органів 
та сподіватися, що їм вдасть-
ся довести ці випадки як кри-
мінальну справу», — зазначив 
заступник керівника Управлін-
ня культурної спадщини Мін-
культу Богдан Моця.

За умисне знищення або руй-
нування культурної, історичної чи 
археологічної пам’ятки передба-
чено кримінальну відповідаль-
ність. Винних навіть можуть по-
збавити волі на п’ять років. Полі-
ція  зафіксувала факт історичного 
вандалізму та внесла матеріали 
справи до єдиного обліку.

Поки що тенденція роз-
криття таких справ невтішна 
— жодного позитивного при-
кладу. 

На Київщині «чорні археологи» 
розкопали давнє городище

Дисиденти: 
рух, який забуваємо

Чи будуть реабілітовані 
Берія, Єжов, Примаков?
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Батурин — гетьманська столиця

Є в Чернігові вулиця Євгена 
Онацького. І, вирушаючи з міс-
та над Десною до Аргентини, я 
дуже хотів серед решти справ 
знайти по той бік Атлантичного 
океану місце останнього спо-
чинку цієї людини — одного з 
видатних діячів української емі-
грації.

З-поміж інших могил укра-
їнського цвинтаря в Монте-
Гранде навряд чи вирізняєть-
ся скромний пам’ятник на над-
гробку Євгена Онацького. Чорний мармуро-
вий хрест заввишки в півметра, перед ним 
— невеличка плита, де-не-де вкрита від ста-
рості мохом. На ній — вибито на камені: «Укра-
їнський патріот, суспільний і громадський діяч. 
Професор, дипломат, письменник, журналіст. 
Член проводу ОУН, голова УЦР в Аргентині». 

Євген Дометійович Онацький народив-
ся 1894 року в Глухові (тоді це була Чернігів-
ська губернія). Дитячі та юнацькі роки провів 
у Кам’янці-Подільському, а 1912 року вступив 
на історико-філософський факультет Київсько-
го університету. Вів суспільно-громадську ді-
яльність, від 1917 року входив до складу Укра-
їнської Центральної Ради як представник сту-
дентства. Брав активну участь в Українській 
революції 1917 – 1919 років, у той час неод-
норазово відвідував Чернігів, де зустрічався 
з організатором українського полку ім. Петра 
Дорошенка, майбутнім ідеологом модерного 
українського націоналізму Романом Бжесь-
ким. 

1919 року Євген 
Онацький виїхав на ди-
пломатичну службу до 
Рима, де працював у 
пресовому бюро та сто-
яв біля витоків органі-
зації місії УНР у Вати-
кані. Активно займав-
ся журналістикою, спів-
працював з багатьма 
українськими видання-
ми. Готував до видання 
«Італійсько-український 
словник». 

Чималий вплив на 
Онацького мало зна-
йомство з головою Проводу ОУН Євгеном Ко-
новальцем, і незабаром Онацький став пред-
ставником ОУН в Італії. 

Життя і громадська діяльність на користь 
України в Італії тривали до вересня 1943 року, 
коли Євгена Онацького арештували як визна-
чного українського націоналістичного діяча за 
його постійне критичне ставлення до німецько-
го націонал-соціалізму. 

Навесні 1947 року Онацький емігрував до 
Аргентини і став одним з провідних діячів укра-

їнської діаспори в цій країні. Го-
лова Спілки українських нау-
ковців, митців та літераторів у 
Буенос-Айресі, редактор тижне-
вика «Наш клич» (1947 – 1963), 
календарів-альманахів това-
риства «Відродження» (1949 – 
1961) та православного щомі-
сячника «Дзвін» (1953 – 1957). 
В Аргентині Євген Онацький за-
вершив свою багаторічну пра-
цю над «Італійсько-українським 
словником», але видати його 

вдалося лише 1977 року зусиллями предсто-
ятеля УГКЦ Йосипа Сліпого. Та, мабуть, найго-
ловнішою працею Онацького в Аргентині стала 
«Українська мала енциклопедія», видана у 8 то-
мах (16 книгах) загальним обсягом 2148 сторі-
нок. Це дійсно колосальна праця української 
духовної культури — етики, релігії, психології і 
філософії, вірувань, символіки, народної твор-
чості, історії, літератури. Автор енциклопедії 
вважав, що УМЕ має висвітлювати матеріали з 
позицій християнської етики та української ду-
ховності. «Українська мала енциклопедія» була 
видана накладом 1000 примірників у 1957 – 
1967 роках, і тепер є бібліо графічною рідкістю 
та неабиякою науковою цінністю. 

Живучи в Буенос-Айресі, Євген Она-
цький брав активну участь у громадському 
житті української громади, впродовж 1953 – 
1960 років очолював Українську Централь-
ну Репрезентацію в Аргентині. Залюбки від-
відував зібрання гуртка інтелектуалів «24 de 

Noviembre». 
Однак час брав своє. 

Роки виснажливої, жер-
товної роботи призвели 
до проблем зі здоров’ям. 
Помер Євген Дометійович 
Онацький 27 жовтня 1979 
року на 85-у році життя. 
Був похований на кладо-
вищі Чакаріта в Буенос-Ай-
ресі, але 1986 року органі-
зували український цвин-
тар у Монте-Гранде (одне 
з міст-супутників арген-
тинської столиці), і згодом 
відбулося перепоховання 
Євгена Онацького та його 

дружини Ніни (вона померла 1983 року) на 
цьому найбільшому некрополі нашої діаспори 
в Аргентині. 

…Коли я знайшов могилу Євгена Онацько-
го в Монте-Гранде, на ній лежали квіти. Нехай 
навіть і не живі, а штучні, але вони перекон-
ливо свідчили про ту добру пам’ять і яскравий 
слід, що залишила ця непересічна людина. 

Олександр ВОЛОЩУК,
чернігівський мандрівник, журналіст, 

письменник — з Буенос-Айреса 

Тут, за адресою м.Чернігів, вул. Шевченка, 9, 
ви знайдете великий вибір книг українською мо-
вою: художня, дитяча, краєзнавча література і, 
звичайно, книги з історії. Ось одна  з них. 

Віктор Моренець «Церковно-визволь-
ний рух на Чернігівщині в 1920-х роках»

У квітні 1925 року в Мені відбувся окру-
говий сбір священиків та парафіян Сосниць-
кого округу Української Автокефальної Пра-
вославної Церкви. На зборах був присут-
ній архієпископ Іван Павловський — голо-
ва Всеукраїнської Православної Церковної 
Ради. Собор тривав два дні. Обрали нову 
окружну раду на чолі з о. Іллею Смалем.

Про цей та багато інших разючих фактів 
розповідає книга, редактором-упорядником 
якої є знаний дослідник Віктор Моренець.

Книга складається з кількох розділів. 
«Історична довідка», де розповідається про 
створення та діяльність УАПЦ. «Українська 
церква на Чернігівщині в 1920-х роках», 
де наводиться 132 документи про діяль-
ність УАПЦ на Чернігівщині. «Спогади. 
Василь Потієнко» — свідчення учасни-
ка та організатора церковного життя, 
уродженця Сосниці, який чимало часу при-
святив становленню української церкви 
на Чернігівщині та в Україні загалом. Його 
розповіді про діяльність церкви, її установ, 

описи діячів тої доби дають багатющий ма-
теріал для дослідників. Чимало сторінок він 
приділяє саме Сосниччині, адже це була його 
батьківщина і центр УАПЦ на Чернігівщині. 

«УАПЦ в документах совєтської спец-
служби» показує, що ЧК розуміла всю за-
грозу для влади духовного відродження 
українців. І тому ЧК використовувала в цер-
ковній політиці тактику «поділяй і волода-
рюй», ініціюючи міжцерковне протистоян-
ня. Як показують документи, чимало кон-
фліктів усередині УАПЦ були спровоковані 
саме совєтськими спецслужбами. 

Унікальний розділ фотодокументів «Церк-
ви Чернігівщини із збирки НБУ ім. В. І. Вернад-
ського» показує читачеві на світлинах перлини 
української архітектури, що не дійшли до нашо-
го часу. Цікавим є і розділ «Друковані видання 
Української церкви 1921 року», де наведено фо-

токопії богослужбових книг УАПЦ. 
У книзі вміщено 

географічний покажчик.

Книгу можна 
придбати в КМЦ 

«Інтермеццо», e-mail: 
kmc.intermezzo@gmail.com; 

тел. (063) 236-18-03.

Євген Онацький: 
квіти на могилі

«Один в полі воїн — це пер-
ше гасло кожної людини, кожен 
має бути воїном і воювати там, 
де може бути успішним, і не пе-
рекладати свою роботу на ін-
ших», — ці слова Євгена Свер-
стюка написані саме про геро-
їв цієї оповіді, які своєю жит-
тєвою позицією стверджують, 
що наша Бахмаччина — квіту-
ча, патріотична та дієва. Це про 
представників громадської ор-
ганізації з м. Бахмача «Вогонь 
Відродження» Вікторію Іванько 
та Валентину Абрамову.

Наші дороги зійшлися на 
фундаменті історії Батурина. Не-
ординарні й креативні голова 
громадської організації Вален-
тин Потеруха, Вікторія Іванько та 
Валентина Абрамова змогли до-
помогти нам перетворити кла-
сичне викладення історії в захо-
пливе дійство. І перший квест 24 
лютого, який провів п’ять команд 
«Стежками Мазепиного кохан-
ня», захопив учасників новими 
знаннями, почуттями любові й 
гордості за рідний Батурин. 

Хто вони — «Вогонь Відро-
дження»? І якщо Валентин По-
теруха як заступник Батурин-
ського міського голови добре 
знаний, то Валентина і Вікторія 
стали справжнім відкриттям. 

ГО «Вогонь Відродження» — 
ініціативна група волонтерів, 
які об’єдналися  2014 року. І ось 
головні справи за цей корот-
кий період: благодійні концер-
ти та ярмарки зі збору коштів 
для підтримки наших воїнів, на 
лікування хворих, для підтрим-
ки дитячих будинків та будинків 
для людей похилого віку, акції 
з прибирання міста, «Свято ви-
шиванки» для єдності та куль-
турного розвитку жителів міста 
Бахмача. Організували систе-
матичні поїздки на Схід Украї-
ни в зону АТО, передали воїнам 
такі необхідні «буржуйки» й те-

плі речі, спецзасоби для зброї, 
маскувальні сітки, запчастини 
на авто, ліки, продукти харчу-
вання, всілякі смаколики. 

Окремий напрям діяльнос-
ті — військово-патріотичне ви-
ховання. Улітку 2017 року «Во-
гонь Відродження» долучився 
до організації наметового вій-
ськово-патріотичного табору 
«Легіон Північ» у Батурині, на 
березі річки Сейм, учасниками 
якого стали понад 100 осіб. 

Вікторія і Валентина — се-
ред тих, хто формує українську 
церкву в Бахмачі. 

Регіональний історичний 
квест «Же през шаблю маєм 
право!» до 379-ї річниці від дня 
народження гетьмана України 
Івана Мазепи, що відбувся 24 
березня, знову був реалізова-
ний завдяки професіоналізму, 
креативності Вікторії Іванько 
та Валентини Абрамової і пе-
ретворив Батурин на столи-
цю ідей та законодавця регіо-
нальної моди на цікаву форму 
історичного пізнання. 

Батуринська команда «Ге-
рої Батурина» глибше пізна-
вала історію рідного міста під 
керівництвом Леоніда Душі 
— голови Батуринської місь-
кої ОТГ, лідером команди «Ко-
нотопська сотня» була Олена 
Багрянцева — секретар Коно-

топської міської ради, команду 
міста Ніжина «Унєнєж» очолив 
Валерій Салогуб — секретар 
міської ради, командою «Бах-
мацькі звитяги» керував Пав-
ло Шимко — Бахмацький місь-
кий голова, команда «Нащадки 
Ігнатовича» із смт Коропа зма-
галася під керівництвом Окса-
ни Нестеренко — начальника 
відділу сім’ї, дітей, молоді та 
спорту селищної ради, лідером 
команди «Аргонавти» з Борз-
ни був Андрій Козішкурт — за-
ступник голови районної ради. 

І кожен, хто став учасни-
ком пошанування гетьмана, 
ствердив у власній душі слова 
Івана Мазепи «Же през шаблю 
маєм право!» і поніс цю ідею у 
свої міста, свої громади. 

Маємо право — маємо 
обов’язки: нехай цей фунда-
мент, на якому стоїть «Вогонь 
Відродження», стане рідним 
для кожного з нас, а коло одно-
думців, що розвивають націо-
нальну свідомість та формують 
сильну Україну, міцніє чисель-
но і душею.

Наталія РЕБРОВА, 
генеральний директор 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»,

Оксана ЛОМКО, 
науковий співробітник 

заповідника

Багато років поспіль у Ба-
турині свої дослідження про-
водить міжнародна украї-
но-канадська археологічна 
експедиція Чернігівського 
національного педагогічно-
го університету імені Т. Шев-
ченка.

У 2017 році розкопки під 
керівництвом кандидата істо-
ричних наук В’ячеслава Ско-
рохода відбулися в серпні. У 
дослідженнях брали участь та-
кож викладачі, наукові співро-
бітники, студенти університе-
ту, а також Глухівського наці-
онального педагогічного уні-
верситету ім. О. П. Довженка, 
науковці Інституту археології 
НАН України та волонтери. 

Сезон приніс багато ціка-
вих відкриттів. Розкопки про-
водили по всьому місту та його 
околицях. Один з розкопів 
було закладено в самому цен-
трі колишньої фортеці, на май-
дані Гетьманської слави. Тут 
археологи продовжили вивча-
ти забудову міста. Цього разу 
знайшли два житла: перше — 
давньоруського часу, воно за-
гинуло під час знищення ба-
туринського поселення мон-
голо-татарами у 1239 р., дру-
ге — післямонгольської доби, 
належить до другої половини 

ХІІІ ст. У житлі знаходилася піч. 
Ймовірно, люди, які тут жили, 
займалися хатніми промис-
лами та сільським господар-
ством. Знахідка житла на зна-
чній відстані від краю тераси 
вказує на те, що в Середньо-
віччя на місці сучасного Бату-
рина існував значний за роз-
мірами населений пункт. 

На досліджуваному 
об’єкті вдалося виявити речі 
пізнішого часу: срібні монети 
Речі Посполитої початку ХVII 
ст., бронзовий браслет ХVII 
ст., бронзовий перстень-пе-
чатку, срібний натільний хрес-
тик ХVII – XVIII ст. 

Проводили дослідження 
на приватних садибах по вул. 
Шевченка, 13 та вул. О. Згур-
ського, 36. На першій ділянці 
вдалося виявити садибу по-
чатку ХVIII ст. з житлом, яке 
могло належати заможному 
представнику козацької стар-
шини. Біля житла знайшли 
значну кількість кахлів нового 
типу, які раніше не зустрічали-
ся в Батурині. На іншому роз-
копі археологи виявили роз-
вал горщика волинцівської 
культури VIII – IX ст. — доби 
слов’ян.

Науковці продовжили ви-
вчати прибудову до будинку 

генерального судді В.Кочубея, 
зведену, коли садиба перебу-
вала у власності К. Розумов-
ського (друга половина ХVIII 
ст.). А вже в середині ХІХ ст. 
сюди повернулися попередні 
власники. Вони здійснюва-
ли ремонт споруди і, намага-
ючись повернути їй первісний 
стан, прибрали дерев’яну при-
будову. Але в культурному шарі 
археологи виявили цегляний 
фундамент, який дозволяють 
реконструювати цю прибудо-
ву. У ній була піч, на що вка-
зують знахідки теракотових 
і полив’яних рельєфних ках-
лів з рослинним і геометрич-
ним орнаментом та кахлів гол-
ландського типу ХVIII cт.

Традиційно дослідження 
продовжили в урочищі Гон-
чарівка. У розкопі на терито-
рії двору І. Мазепи археоло-
ги знайшли фундамент спору-
ди початку ХVIII ст., у шурфі — 
котлован житла ХVII – ХVIII ст., 
знищеного 1708 р., на що вка-
зують сліди пожежі та фраг-
мент розірваного ядра. 

Отже, виявлено чимало 
нових об’єктів, які неодмінно 
треба дослідити 2018 року.

Каріна СОЛДАТОВА,
науковий співробітник 

заповідника 

Найцікавіші книги — в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо»
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Відродження 
починається з тебе!

Археологічні таємниці міста 
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Хроніки часів сталінізму За поклоніння 
диктаторам — 

виправний табір
У селі Анисові Чернігів-

ського району були випад-
ки, коли людей заарешто-
вували за «довгий язик». 
Підтвердженням цього є 
два приклади.

Пантелій Степанович 
Молибога (1912 р. н.) — 
уродженець села Анисова. 
У 1936 р. працював ван-
тажником на пристані міс-
та Чернігова. У фондах ар-
хіву Служби безпеки Укра-
їни в Чернігівській області 
(ГДА СБ України, Чернігів, 
Спр.14738–п) знаходи-
мо, що Пантелій Молибога 
на роботі в присутності 15 
– 18 осіб говорив: «Якщо 
мені гарно заплатять, то я 
поїхав і убив би Й. Сталіна». 
Отже, за ці слова 5 верес-
ня 1936 року органи НКВС 
його заарештували. На до-
питах П. Молибога все за-
перечував.

Згодом за вироком спе-
ціальної колегії Чернігів-
ського обласного суду від 
13 жовтня 1936 року П.С. 
Молибогу засуджено до 4 
років позбавлення волі.

Світло на цю справу 
проливають спогади міс-
цевого жителя Миколи Ан-
дрійовича Молибоги (1932 
– 2017): «Пантелій Моли-
бога на пристані в присут-
ності людей говорив ось 
як: «Якби в мене було ба-
гато грошей, то я Сталіним 
би був!» Хтось недочув, що 
він говорить, подумав, що 
дійсно хоче вбити «вождя» і 
доніс в органи НКВС.

У наступній архів-
ній справі (ГДА СБ Украї-
ни, Чернігів, Спр.15150 
–п) йдеться про Катери-
ну Олександрівну Моли-
богу (1894 р. н.), жительку 
с. Анисова. У липні 1941 
р. на базарі в м. Черніго-
ві вона стверджувала, що 
А. Гітлер несе людям добро. 
Із показань свідків: «Если 
придёт Гитлер на Украину, 
то всё будет хорошо, что 
наше Красное войско его 
пропустит на нашу террито-
рию». «Он (Гитлер) хороший 
человек, и нечего его да-
вить, ибо он верит в Бога, 
мальчишки рассказывали, 
что они его увидели на кар-
тине в кино, что он носит 
крест. Я подумала, если 
он носит на груди крест, то 
он людей не убивает». Така 
думка не могла не привер-
нути уваги каральних орга-
нів, до того ж «добрий» Гіт-
лер уже просував свої вій-
ська по території СРСР.

5 липня 1941 р. Кате-
рина Молибога була за-
арештована. 26 липня 
1941 р. за вироком вій-
ськового трибуналу військ 
НКВС по Київській облас-
ті засуджена до 8 років по-
збавлення волі.

Подальша доля Катери-
ни Молибоги невідома.

Олександр МОЛИБОГА,
с. Анисів, 

Чернігівський район

На початку 1920-х територія 
Чернігова зросла майже вдвічі — 
за рахунок приєднання невеликих 
навколишніх поселень, які опері-
зували місто з усіх боків: Курга-
нок, Жабинщини, Мачеретівщини, 
Бобровицької слободи, хуторів 
Швейцарівки та Красного.

У перше десятиліття радян-
ської влади зовнішній вигляд 
Чернігова майже не змінював-
ся. У краєзнавчому нарисі «Місця 
минулого й майбутнього» (1929) 
Я. Брік не шкодував епітетів для 
опису міста: «Із золотими банями 
церков, із розмережаними ша-
ховою дошкою околишніми го-
родами, суцільно-смарагдовим 
шатром численних садків і пар-
ків, сріблястим паском тихої Дес-
ни, квадратами невеличких че-
пурненьких будиночків». Хоча при 
цьому вважав Чернігів відста-
лим провінційним містом, «без 
будь-яких перспектив на розви-
ток». Причина того — не вгадає-
те! — засилля парків і відсутність 
заводських труб: «Старі, геморої-
дальні генерали пишалися Черні-
говом. Адже 40% всієї його площі 
— суцільний сад, і при тому май-
же жодного заводського дима-
ря!» Однак «були такі, яким зама-
ло було одного хай чудесного пові-
тря, з якого хліба не випечеш. Це 
міська біднота та селяни-злида-
рі, що йшли до міста, шукаючи за-
робітків». Автор з неприхованим 
сарказмом реагує на ініціативу 
відділу місцевого господарства, 

що «якось згадав «блискучу» ідею 
колишнього губернського зем-
ства, яке наважилося зруйнувати 
в центрі міста 15 великих будин-
ків, щоб натомість розпланувати 
парк. Замало, бачите, садків було 
в Чернігові…». Отже, для Я. Бріка 
порятунок і перспектива міста — 
лише в стрімкому розвитку про-
мисловості.

Однак 1929 року зелений та 
оповитий садками Чернігів аж ніяк 
не сприймався райським садом. 28 
серпня газета «Червоний стяг» роз-
містила гострий матеріал з промо-
вистим заголовком «Місто в грязі», 
основу якого склала доповідь сані-
тарного лікаря С. Шлегеля. 

«Базар перенесено на нову 
площу. Частину її забруковано і 
утримують її задовільно, незабу-
довану ж частину зовсім не вби-
рають й вона вкрита товстим ша-
ром гною… Під дощ тут справжнє 
багно.

Біля колишнього сельбуду ви-
копали велику яму, де тепер скла-
дають покидьки. Відділ місцево-
го господарства почав планувати 
площу біля сельбуду, перенесли 
багато землі, щоб засипати цю 
яму, але й зараз туди звалюють 
нечистоти…

Неприпустимо антисанітарний 
стан вивозки нечистот. Звалоч-
не місце на Халявинському шляху 
між Мачеретовщиною та колиш-
нім Олександрівським хутором. 
Воно зовсім не обладнане. Нема 
вказівок, що площу цю приділено 

під нечистоти, нема розподілу на 
ділянки, не проведені дороги, не-
чистоти асенізатори розливають 
на вулицях Червоноармійській, 1 
Травня, на Халявинському шляху. 
Нечистоти взагалі не виливають 
в тому місці, що для цього призна-
чене. Садибу в тому ж місці для гі-
целя й скотомогильника обкопано 
ровом. Чому ж не обкопали звал-
ку?

Крім того, кілька років Окрздо-
ровінспектура відзначала непри-
пустимість звалок на виїзді з міс-
та на старий вокзал і біля Черво-
ного мосту, але «глухі» й мешканці, 
що утворюють звалки, «глухі» й ті, 
хто має це ліквідувати.

На 5-ти вуглах, на Лісковиці 
за вимогами мешканців утвори-
ли базари, проте догляду за ба-
зарами нема ніякого. Торгують … 
продуктами на землі, на вулиці, де 
розливають нечистоти асенізато-
ри. З трансформатора на 5 вуглах 
зробили вже клозет. За планом на 
5 кутах площу треба збільшити, це 
цілком можливе. Чи важко ж по-
ставити тут столи та лави?»

Не дивно, що місто опинилося 
перед загрозою «розвитку пошес-
ті кишкового плану: черевного 
тифу, дизентерії, паратифу. Пого-
да та інші умови цьому сприяють».

Не мине й кількох місяців, як 
місто наповнять бригади активіс-
тів, що пропонуватимуть безко-
штовні послуги зі зняття церков-
них дзвонів — так би мовити, від-
гукнуться на відповідний заклик 

партії. А як мовчить партія про 
санітарну катастрофу, то нікому й 
діла до того немає.

А ситуація й справді склалася 
тривожна. За місяць газета пові-
домляла, що протягом 8 – 14 ве-
ресня 1929 року в Чернігові троє 
осіб захворіли на черевний тиф, 
двоє — на паратиф, 17 — на скар-
латину, ще 7 — «на обклад». А при 
радлікарні «відкривається новий 
пошесний барак на 30 ліжок». По-
дібні зведення стали регулярни-
ми.

Урешті президія окрвиконкому 
запропонувала міськраді термі-
ново «впорядкувати звалки й лік-
відувати звалки в околицях міс-
та, встановити догляд за роботою 
асенпосту, негайно впорядкувати 
базар на П’ятиріжжі, своєчасно 
провадити вбирання нового ба-
зару». Лише після цього ситуація 
дещо нормалізувалася, хоча ви-
сокий рівень інфекційних захво-
рювань зберігався ще й навесні 
1930-го. 

Тож соціалістичний Черні-
гів — це й запущений санітарний 
стан міста. Проте чого дивувати-
ся, адже всі сили трудящого люду 
були спрямовані на боротьбу з 
«релігійним дурманом» і «куркуля-
ми», робітничі бригади не вилази-
ли із сіл, де «допомагали» місцево-
му селянству «в колгоспному бу-
дівництві». Куди там нечистотам, 
помиям та асенізаційним ямам до 
боротьби за світову революцію — 
не той масштаб…

Радянська дійсність завжди мала два боки: 
плакатний парадний фасад і закулісну реаль-
ність — сіру, обшарпану, про яку не прийнято 
було говорити вголос. Іноді держава дозволя-
ла дозовану критику, й тоді окремі фрагмен-
ти «потойбічного світу» вигулькували назовні. 
Для того, аби показати, що держава, партія та 
мудрі керманичі все думають про покращен-
ня життя простого люду, реагують на «сигна-
ли». А щоб було на що реагувати, то й друкува-
ли іноді газети критичні дописи. Та й як без них, 
коли донести на сусіда, знайомого, колегу ста-
ло ледь не святим обов’язком кожного грома-
дянина. 

Обласна газета «Більшовик», номер від 4 
січня 1937 року. На перших шпальтах — стат-
тя «орденоносниці» Н. Ф. Наталюхи із села Го-
лубичі Ріпкинського району під красномовним 
заголовком: «Відчула батьківську ласку люби-
мого Сталіна». Вона спішить поділитися з чи-
тачами безмірним щастям: «Найважливішим і 
найщасливішим днем у своєму житті я вважаю 
день, коли побачила рідного і любимого тов. 
Сталіна. Це було на нараді кращих стахановців 
тваринництва». Читаєш і розумієш: людина не 
даремно життя прожила, самого живого Сталі-
на на власні очі бачила. 

Але на останній сторінці номера газети ге-
роєм статті став Г. Вовк із сусіднього з Голуби-
чами села Маслаківки. Товариш Вовк — най-
кращий голова колгоспу в усьому районі. Ось 
тільки йде не в тому напрямку. «Голова колгос-
пу «Більшовик» Вовк Г. брутально поводиться з 
колгоспниками, непристойно лається і навіть 
б’є колгоспників і одноосібників. Влітку Вовк 
побив Прокопенка Іллю і його дружину, в груд-
ні побив вагітну колгоспницю Маслак Дуню. 
Вона звернулася до лікаря і взяла довідку про 
побої, та коли Вовк дізнався, що Маслак хоче 

скаржитися, він викликав її і погрожував ви-
ключити з колгоспу.

Наприкінці грудня Вовк зайшов до хати 
колгоспниці Зюзі Параски, коли та пекла хліб, 
і ніби за те, що вона не вийшла на роботу, по-
бив її. Насправді ж він побив Зюзю за те, що її 
дочка поскаржилась голові Церковищанської 
сільради (яка об’єднує і Маслаківку) на те, що 
на доярку призначено дружину комірника, а 
не її. Є ще факти побиття колгоспників, але 
останні навіть не признаються, бо Вовк по-
грожує їм».

З’ясувалося, що і Прокопенко скаржив-
ся райпрокурору Куриську, однак той спра-
ву припинив, бо голова секції ревзаконності 
Церковищанської сільради Красножон разом 
з бригадиром Точоним склали акт, що спра-
ва про побиття «не підтверджується». Пікант-
ність ситуації в тому, що Точоний якраз і допо-
магав голові колгоспу бити Прокопенка. Звід-
ки ж тут узятися «підтвердженням»? А ще Вовк 
«має розтрати колгоспних грошей, а останньо-
го часу виявлено в колгоспі нестачу 400 цент-
нерів картоплі».

Вас дивує, що такого негідника в райо-
ні вважали кращим головою колгоспу? Але 
ж як їм бути інакшими, коли уряд та партія 
одна за одною оголошували різні кампанії: 
здай те, здай друге, здай третє, купи позику 
і т.д. І саме успішність виконання кампаній та 
спущених згори показників і були головним 
мірилом ефективності керівника. Тому поді-
бний стиль управління — типове явище для 
того часу. Хіба не так вони діяли в 1932-му 
чи 1933 роках, брутально й безцеремонно 
«викачуючи» хліб у голодних селян? Та й  на-
ступними роками нічого не змінилося. Вовк 
був упевнений, що йому все зійде з рук. Од-
нак тут стався «нещасний випадок» — «сиг-

нал» про його поведінку з’явився в головній 
обласній газеті. Ото й потрапив «під роздачу»: 
за місяць суд у Ріпках ув’язнив Вовка на три 
роки. 

Приблизно тоді мав місце ще один пока-
зовий випадок, який стався з орденоносцем 
Г. В. Марусиком. Григорій Марусик, «льоноте-
ребильник» Куликівської МТС, старанно пра-
цював і орієнтувався на «фасадний» комунізм: 
«Я був делегатом надзвичайного VIII Всесоюз-
ного з’їзду Рад, де було затверджено велику 
Сталінську Конституцію. Ніколи не забуду цих 
днів!» А потім у рідному районі орденоносець, 
весь пройнятий високими ідеалами, при людях 
зауважив шоферу райвиконкому «на його по-
гану поведінку». І як же відреагував шофер на 
прилюдне зауваження знаної людини, автори-
тетного працівника?

«Шофер Пархоменко розлютився:
— Мені ніхто не має права указувати, крім 

голови райвиконкому.
Після цього він почав брутально лаяти при 

людях тов. Марусика різними образливими 
словами».

Однак і тут щось пішло не так: історія набу-
ла розголосу, «бос» за таких умов побоявся по-
кривати недостойний вчинок власного шофе-
ра (мабуть, далеко не перший). Відтак потра-
пив Пархоменко до суду, мусив «щиро каятися», 
завдяки чому отримав «умовно 6 місяців при-
мусової праці».

Ось так дивно вони перепліталися, світлі й 
темні сторони радянської реальності: начебто 
все добре, а трохи пошкрябаєш — і чого тільки 
не знайдеш…

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті,

м. Чернігів

На межі антисанітарної катастрофи 

Світло й тіні радянських буднів 
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Театр 
ім.Т. Шевченка 

переміг 
на Міжнародному 

фестивалі
Результатом торішньо-

го чудового виступу Чернігів-
ського театру ім. Т. Шевченка 
на Міжнародному фестивалі 
українського театру «Схід – За-
хід», який щороку відбуваєть-
ся в польському місті Кракові, 
стало запрошення колективу і 
на V фестиваль, де, крім укра-
їнських та польських театрів, 
брали участь колективи з Вір-
менії, Німеччини, Угорщини.

Цього разу чернігівці пре-
зентували добре знану в Укра-
їні виставу «Ніч перед Різд-
вом» за повістю Миколи Го-
голя, поставлену режисером, 
заслуженим артистом Украї-
ни Андрієм Бакіровим. І знову 
перемога! Наш театр удостоє-
ний гран-прі фестивалю. Крім 
того, диплом лауреата за кра-
щу роль другого плану здобув 
артист Сергій Пунтус. 

Є письменники видатні — глиби, титани, 
вершини. Але є письменники, без яких літера-
турний пейзаж планети був би вкрай бідним, 
ніби складався тільки із самих глиб і вершин. 
Це письменники, творчість яких начебто не 
претендує на вселенські ідеї та мотиви, але 
приходить у дім і просто зігріває душі й серця. 
Один з таких — Джером. 

Джером Клапка 
Джером (2.05.1859 – 
14.06.1927) — англій-
ський письменник, гу-
морист, найбільш відо-
мий завдяки роману-
подорожі «Троє в човні, 
не рахуючи собаки».

Джером народив-
ся в Келдморі, згодом 
переїхав з родиною до Лондона. Він був чет-
вертою дитиною Маргарити Джонс і Джерома 
Клаппа, коваля й проповідника, який також 
мав інтерес до архітектури. Молодий Джером 
хотів зайнятися політикою або стати інтелекту-
алом, але смерть батька, коли хлопцю було 13 
років, і матері за два роки, змусили його поки-
нути навчання й заробляти на життя нелегкою 
працею простого робітника. 

1877 року Джером вирішив спробувати 
стати актором. Далі — три роки кочового ак-
торського життя в мандрівній трупі. Потім юнак 
намагався стати журналістом, писати есе, са-
тиру й оповідання, але більшість цих спроб були 
невдалими. Протягом наступних кількох років 
працював шкільним учителем, пакувальником, 
клерком в адвоката. Нарешті, 1885 року, прий-
шов певний успіх з виданням книги «На сцені й 
за лаштунками», де автор комічно описав своє 
акторство. Наступного року вийшла його збір-

ка гумористичних есеїв.
21 червня 1888 року Джером одружився. 

Медовий місяць молодята провели на Темзі «в 
маленькому човні». Знаменитий роман  «Троє в 
човні» Джером почав писати одразу після цієї 
подорожі. 

Книга, опублікована 1889 року, мала ша-
лену популярність, і вже друге століття твір 
друкують і читають по всьому світу. А за пер-
ші 20 років було продано більше мільйона при-
мірників книги в різних країнах. За  книгою  
створили фільми, телесеріал, радіошоу, поста-
вили п’єси й навіть мюзикли. 

Далі Джером мав змогу приділити більше 
часу письменству. Він написав чимало п’єс, есе-
їв та повістей. Працював редактором журналу, 
видавав власний журнал сатири й гумору.

З початком Першої світової війни Джером 
добровільно попросився на фронт. Але пись-
меннику йшов уже 56-ий рік, тому британська 
армія відмовила йому в цьому. Тоді Джером пі-
шов служити водієм санітарної машини до со-
юзників, у французьку армію.

Протягом останніх років життя Джером 
мешкав у своєму фермерському будинку біля 
Воллінгфорда.

Джерома К. Джерома на українську пе-
рекладав Осип Маковей. У Львові 1899 року 
було видано переклад Івана Петрушевича «Три 
в однім човні». Також перекладами Джерома 
займалися Володимир Гнатюк, Юрій Лісняк.

П’єси Джерома також перекладали україн-
ською. Зокрема, «Міс Гоббс» була перекладена 
1922 року М. Лотоцьким для українського на-
родного театру товариства «Українська бесіда». 

Джером мав дружні стосунки з Гербертом 
Уеллсом, Редьярдом Кіплінгом, Артуром Ко-
нан-Дойлом, Томасом Гарді.

Він традиційно проходить у 
Чернігівському обласному філар-
монійному центрі.

Говорить Ми-
кола СУКАЧ, ху-
дожній керів-
ник фестивалю 
та академічно-
го симфонічно-
го оркестру «Фі-
лармонія» фі-
л а р м о н і й н о г о 
центру:

— Просимо вибачення за пе-
ренесення в цьому році строків 
фестивалю. У березні оркестр 
«Філармонія» мав велику га-
строльну подорож містами Іспа-
нії та Португалії разом з прекрас-
ним хором Харківської філармо-
нії та солістами з Білорусі, Болга-
рії, Великої Британії та Іспанії. За 
два тижні виконали дванадцять 
разів «Реквієм» Моцарта, десять 
разів — «Карміна Бурана» Орфа, 
а також Дев’яту симфонію Бет-
ховена і програму «Оперні увер-
тюри, хори та арії». За місяць га-
стролей у Ліссабоні, Порту, Ма-

дриді, Більбао, Альбасете, Віго, 
Сарагосі, Барселоні та інших міс-
тах зіграно вісім концертних про-
грам. Серед них іспанська музи-
ка, «Пори року» Вівальді, твори 
Моцарта, П’ята симфонія Бетхо-
вена, твори Чайковського — ра-
зом з Олексієм Гринюком, україн-
цем за походженням, найкращим 
піаністом Великої Британії. За-
вершилися гастролі концертною 
програмою «Музика кіно» в «Ауді-
торіо Насьональ» у Мадриді, най-
сучаснішому концертному залі. 
На Великдень відбувся останній 
концерт в одній з найкрасивіших 
концертних споруд світу — «Па-
лау де ля музика» в Барселоні. Це 
був сьомий концерт оркестру в 
цьому залі за місячну гастрольну 
подорож.

* * *
Фестиваль почався 11 травня: 

оркестр «Філармонія» і Національ-
на хорова капела України «Думка» 
виконали «Реквієм» Моцарта. 14 
травня з оркестром «Філармонія» 
виступив піаніст з Південної Кореї 
Хьок Лі. 

Подальша програма фестивалю: 
20 травня, 18.00. Вечір танго.
Народний артист України 

В’ячеслав Самофалов (баян), лау-
реат міжнародних конкурсів Марія 
Віхляєва (фортепіано).

21 травня, 19.00. 
Оркестр «Філармонія». Соліст 

Давід Небель (скрипка, Швейца-
рія). У програмі: Й. Брамс, Ф. Гласс, 
М. Равель.

25 травня, 17.30.
Оркестр «Філармонія». Лауре-

ати міжнародного конкурсу Олег 
Полянський і Вадим Руденок (фор-
тепіано). У програмі: Й. Брамс, 
К. Сен-Санс, О. Цфасман. 

31 травня, 19.00.
Оркестр «Філармонія», солісти: 

Єгор Єгоров (фортепіано, Одеса), 
Антон Шадрін (кларнет, Чернігів). У 
програмі: В.-А. Моцарт, Дж. Верді, 
Ф. Шопен. 

2 червня, 19.00.
Закриття фестивалю: Націо-

нальна філармонія України. Про-
грама — та сама, що й 31 травня. 

XVІІІ Міжнародний фестиваль класичної музики 
«Сіверські музичні вечори»

Джером: троє в човні, не рахуючи собаки, 
і добрий англійський гумор

Вік і досвід навчили мене, що в житті 
майже немає місця стовідсотковій упевне-
ності. 

Собака — дуже незвичайне створіння, 
він ніколи не чіпляється з розпитуваннями, 
який у тебе настрій, його не цікавить, бага-
тий ти чи бідний, дурень чи розумний, гріш-
ник чи святий. Ти його друг. Йому цього ви-
стачає. 

Викиньте увесь мотлох за борт! Нехай 
ваш життєвий човен буде легким і несе 
лише те, що необхідно: затишний будинок, 
прості задоволення, двох-трьох друзів, гід-
них називатися друзями, того, хто вас лю-
бить і кого ви любите, кішку, собаку, кілька 
люльок, скільки треба — їжі й одягу і трішки 
більше, ніж треба, напоїв, бо спрага — не-
безпечна річ. 

Людина завжди залишається такою, 
якою створена. Не думайте, що ви можете 
розбирати її на частини й покращувати за 
своїм розумінням. 

Музика життя замовкне, якщо обірвати 
струни спогадів. 

Чесність — краща політика, якщо, зви-
чайно, вам не дарований талант переконли-
во брехати. 

Руки доброї жінки, що обплелися довко-
ла шиї чоловіка, — це рятівний круг, кинутий 
йому долею з неба. 

Коли яскраве полум’я кохання перестає 
мерехтіти, веселіше горить вогник прихиль-
ності; його ж легко підтримувати щодня й на-
віть посилювати в міру того, як наближаєть-
ся холодна смерть. 

Зустрічайте усмішкою день, що настає, і 
він, прощаючись, благословить вас! 

Зазвичай вітер на річці наполегливо дме 
вам назустріч, в який бік ви б не пливли. 

Справи людські завжди скромніші по-
рівняно з намірами. 

Насолодитися лінню по-справжньому 
може лише той, у кого є купа абсолютно не-
відкладних справ. 

Послухати нас, так погода завжди бу-
ває поганою. Вона — як уряд: завжди й у 
всьому винна. Улітку ми кажемо, що від 
спеки нічим дихати, взимку — що холод 
просто вбивчий, навесні й восени ми засу-
джуємо погоду за те, що нам не холодно й 
не жарко, і мріємо, аби вона вирішила це 
питання в той чи інший бік. Ми будемо не-

вдоволені, допоки кожен з нас не стане ро-
бити собі власну погоду й одноосібно ко-
ристуватися нею. Якщо ж цього не можна 
влаштувати, ми б вважали за краще обхо-
дитися без усякої погоди. 

Жінки чомусь люблять гладити лезо 
ножа, який їх поранив. 

Усе на світі має свій зворотний бік, як 
сказав один чоловік, коли в нього померла 
теща й довелося розщедритися на похорон. 

Я не можу сидіти склавши руки й дивити-
ся, як хтось працює в поті чола. У мене від-
разу з’являється потреба встати й почати 
керувати. 

Ми набули досвіду, а за досвід, як мо-
виться, скільки не заплати — не перепла-
тиш. 

Якщо заборонено відверто висловлюва-
ти свою думку, то навіщо тоді й запитувати?

Ми пишаємося нашою гуманністю і циві-
лізацією, але, відкинувши лицемірство, все-
таки повинні визнати, що під накрохмалени-
ми сорочками в кожному з нас сидить дикун 
з незайманими дикими інстинктами. 

Непорушне щастя біля хатнього вогнища 
пересичує і стомлює. 

Бачачи постійно світло сонця і красу мі-
сяця, ми звикаємо до них і не захоплюємо-
ся ними. 

Запиши все, що може знадобитися. По-
тім проглянь — і закресли все, без чого 
можна обійтися. 

Людина не може цілком оцінити своє 
щастя, поки воно нічим не затьмарене. 

Є одна чарівна казка. Я прочитав її ба-
гато-багато років тому, але вона досі збе-
регла для мене свою чарівність. Це казка 
про те, як один маленький хлопчик підняв-
ся якось на веселку й у самому кінці її, за 
хмарами, побачив дивовижне місто. Будин-
ки в ньому були золоті, а бруківка — срібна, 
і все було осяяне світлом, подібним до того, 
що на вранішній зорі освітлює ще сплячий 
світ. У цьому місті були палаци, такі краси-
ві, що в одному спогляданні їх таїлося задо-
волення всіх бажань, храми — такі величні, 
що досить було преклонити там коліна, щоб 
очиститися від гріхів. Чоловіки цього диво-
вижного міста були сильні й добрі, а жінки 
— прекрасні, як марення юнака. Ім’я ж цьо-
го міста було «Місто незвершених діянь люд-
ства».

Фільм за знаменитою повістю. 
У ролях: Олександр Ширвіндт, Андрій Миронов, Михайло Державін. 

Цитати, афоризми з творів Джерома

«Червона рута» 
на Чернігівщині

У 2018 – 2019 роках відбувається ХVІ 
Всеукраїнський молодіжний фестиваль су-
часної пісні та популярної музики «Червона 
рута», який складається з двох етапів — від-
бірного й фінального. 

Відбірні конкурси пройдуть у музичних 
жанрах: популярної, сучасної танцювальної, 
рок, акустичної, іншої музики та українсько-
го автентичного фольклору. Тут будуть визна-
чені переможці, які представлятимуть Черні-
гівщину на фінальних змаганнях восени 2019 
року в місті Чернівцях, де й народився 30 ро-
ків тому фестиваль.

Чернігівський обласний відбірний кон-
курс фестивалю «Червона рута» відбудеться 
19 – 20 травня 2018 року в Чернігівському 
театрі ім. Т. Шевченка. 

Учасники автентичного фольклору та попу-
лярної музики: прослуховування з 9.30 до 13.00. 

Учасники танцювальної, акустичної, рок- 
та іншої музики: прослуховування з 9.30 до 
16.00.

20 травня о 19.00 планується гала-кон-
церт переможців на Красній площі в рамках 
святкування Дня Європи в Україні.

1988 року Чернігів один з перших міст 
України провів відбірний конкурс Першого 
фестивалю «Червона рута», де й спалахнули 
зірки української сучасної естради.
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Як видалити неприємні запахи на кухні

Неприємний запах у кухонній шафі зникне, якщо покласти 
туди на папері меленої кави.

Специфічний запах у хлібниці можна усунути, якщо про-
терти її ізсередини чистою ганчіркою, змоченою оцтом, а по-
тім добре провітрити.

Щоб усунути запах з термоса, покладіть у нього 2 ст. л. 
рису, залийте теплою водою, закрийте і декілька разів гар-
ненько струсніть. Після цього промийте термос гарячою во-
дою.

Якщо кухонний посуд пахне рибою, квашеною капустою 
або часником, його потрібно вимити теплою водою з оцтом. 
Також запах риби можна видалити дуже солоною гарячою во-
дою або протерти виделки й ложки лимонною шкіркою.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр ПЕРЛЮК:
 Найприємніші спога-

ди — коли вже забувається 
все погане.

 Жінки — і ті старіють!
 Якщо в паркані нема 

лазівки — значить, за пар-
каном нічого нема. 

 Людина людині — та-
кий самий друг, як і собака 
людині.

 Усе у вас вийде, інша 
справа — що з цього буде?

 Нема точнішого про-
гнозу, аніж «поживемо — 
побачимо».

Було колись...
Одного разу до дирек-

тора консерваторії в Мілані 
підійшов молодий чоловік і 
попросив проекзаменува-
ти його. Він показав свої 
твори, грав на роялі, але 
отримав відмову з комен-
тарем, що місце йому серед 
бродячих музикантів. Че-
рез десять років консерва-
торія дуже домагалася діс-
тати назву на честь цього 
молодого чоловіка, якого 
звали Джузеппе Верді.

Оригінальну відповідь 
на запитання «Чим особли-
ва опера «Пікова дама»?» 
дав 1911 року автор газе-
ти «Волзьке слово»: «Два 
великі художники Пушкін і 
Чайковський вирішили на-
мертво прикувати ганебну 
прихильність до карт».

Піаніст Пауль Вітген-
штейн з Австрії втратив пра-
ву руку в Першій світовій ві-
йні. Але він так любив музи-
ку, що продовжив грати одні-
єю лівою рукою. У результаті 
міг виконувати твори, які гра-
ють у дві руки, і став дуже ві-
домий своєю завзятістю і 
любов’ю до мистецтва. 

Куточок 
гумору

— Куме, давно мрію ки-
нути пити.

— Так кинь.
— А як потім жити без 

мрії?
☺ ☺ ☺

Ранок. Похмілля. Став 
розстібати піжаму — від-
летіли ґудзики. Узявся за 
портфель — відпала ручка. 
Боюся йти в туалет.

☺ ☺ ☺
Акція від горілки «Бі-

ленька»! Під кожною кри-
шечкою — білочка. Збери 
п’ять білочок — і тобі кри-
шечка.

☺ ☺ ☺
Лежать голодні студен-

ти і мріють:
— А давайте свиню за-

ведемо. М’ясо, сало буде...
— Та ти що? Бруд, смо-

рід!
— Нічого, вона звикне.

☺ ☺ ☺
Лекція в інституті. Троє 

студентів «на гальорці» силь-
но шумлять. Викладач каже: 
«Якби молоді люди на задніх 
рядах поводилися так само 
тихо, як ті, котрі грають у 
карти на середніх рядах, то 
ті, що сидять попереду, мо-
гли б спокійно спати».

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Незвичайне про 
звичайний гарбуз
Вирощувати гарбузи почали в Пів-

нічній Америці близько 4 – 5 тисяч ро-
ків тому.

Гарбуз настільки невибагли-
вий до природних умов, що його 

можна вирощувати в будь-якій точці світу, крім Антарктики.
Гарбузові квіти можна їсти. Існує багато рецептів фарши-

рування гарбузових квітів.
Найбільший гарбуз може важити 250 кілограмів.
Гарбуз фігурував у старовинному українському звичаї 

сватання. Якщо наречений не був бажаним, йому вручали 
гарбуза, і він, принижений і посоромлений, вирушав додому.

Гарбуз — чемпіон серед овочів за вмістом заліза, тому 
його сміливо можна вживати тим, хто страждає на недокрів’я.його смілив

Землі як адміністра-
тивні одиниці: 
Німеччина — 

Саар, Бремен, Гес-
сен, Баварія, Гам-

бург, Саксонія, Тюрін-
гія, Бранденбург; Австрія — Тіроль, 

Штірія, Карінтія, Зальцбург, Бургенланд, Фо-
рарльберг. 

Обласні центри Білорусі: Мінськ, Го-
мель, Брест, Гродно, Вітебськ, Могилів. 

Триплексне скло, яке неможливо роз-
бити, його винахідник Едуард Бенедиктус 
придумав випадково. Якось у лабораторії зі 
столу впала колба з нітроцелюлозою. Фран-
цузький хімік з подивом помітив, що колба 
тріснула, але шматки скла залишилися скле-
єними разом. Він одразу зрозумів, у чому річ, 
і вирішив запропонувати новий вид скла ви-
робникам машин, щоб під час автомобільних 
аварій люди не гинули й не травмувалися від 
порізів.

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
Правила життя 
«Укрзалізниці» 

Свіжа постільна білизна — це мокра по-
стільна білизна.

Не здав постелі — не вийшов з вагона.
У будь-якій незрозумілій ситуації підвищуй 

ціни на квитки. У зрозумілій — роби те саме.
Відсутність квитків на потяги в літній, 

осінній, зимовий та весняний періоди пояс-
нюється збитковістю пасажирських переве-
зень.

Якщо в касі нема квитків, це не ми погано 
працюємо, це вам чогось удома не сидиться.

Підвищенням цін на квитки ми відволікає-
мо увагу від їх відсутності в касах.

Пам’ятайте, що копчений лящ і вареники 
на пероні не входять у вартість квитка.

Неправильно Правильно
Відкривати сезон Розпочинати сезон

Відкривати тайну Виявляти таємницю

Відмінити наказ Скасувати наказ

Віднестись з розумінням Поставитися з розумінням

Відносини між людьми Стосунки між людьми

Відноситись критично Ставитись критично

У світі цікавогц
Н
зв
Ви

нічн
к

Ось уже понад 2 роки, як створено в Інтернеті сайт на-
шої газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.
com

За цей час кількість його відвідувачів перевищила 
16500. Насамперед з України, інші — з десятків країн  усіх 
континентів, переважно це українці діаспори. 

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

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

Люди не знають, що де-
які звичайні речі або явища 
можуть викликати психічний 
розлад або принаймні під-
штовхнути до нього.

Розпродажі
Великі розпродажі мо-

жуть призвести до нервових 
зривів. Інколи під час роз-
продажу затоптують кого-
небудь або бризкають в об-
личчя балончиком. Це обумов-
люється психологічним фак-
тором. Учасники опитування 
стверджували, що відчували 
занепокоєння, не враховува-
ли інтересів інших покупців, і 
розпродаж був схожий на сон.

Проживання там, 
де зимові ночі дуже довгі

Тривалі зимові ночі мо-
жуть викликати депресію. По-
дібне явище називають зи-
мовою депресією, воно може 
сильно ускладнювати людині 
життя. На щастя, існують спо-
соби полегшити симптоми: на-
приклад, можна купити лам-
почки, які випромінюють світ-
ло, схоже на сонячне.

Проживання на самоті
Проживання на самоті — 

один із факторів, що призво-

дять до депресії. Крім депре-
сії, деякі люди, які живуть са-
мотньо, стверджують, що ма-
ють дивні звички: розмовляти 
із собою під час приготування 
сніданку, бігти на місці під час 
перегляду телевізора, пити 
вино ранком у ванній.

Пасивне куріння
Люди, котрі не курять, час-

то скаржаться, що їм дово-
диться нюхати і вдихати дим, 
який випускають курці. Психіа-
три вивчали ризики, пов’язані 
з пасивним курінням. У ре-
зультаті дослідження вони ви-
явили, що пасивне куріння на 
50% збільшує шанс психічного 
захворювання. Для курців ри-
зик опинитися у психлікарні в 
чотири рази більший.

Постільні клопи
Дослідження показують, 

що ті, в кого в домівці є постіль-

ні клопи, можуть страждати 
від нічних жахів, безсоння, 
сильного занепокоєння. Ля-
гаючи в ліжко, людина вже 
починає боятися цих клопів. 

Травма мозку
Струс мозку може бути 

причиною проблем із пси-
хікою ще довго після того, 
як фізично мозок уже вилі-
кувався. Дослідження по-

казують, що майже половина 
струсів мозку закінчується 
певними проблемами у пси-
хічному здоров’ї. Люди, які за-
знали такої травми, схильні до 
сильних перепадів настрою: 
можуть сміятися, а за хвилину 
плакати. 

Автокатастрофа
Автомобільна аварія 

може призвести до посттрав-
матичного стресового розла-
ду — ПТСР. Причиною виник-
нення ПТСР є «розрив» наших 
«бульбашок безпеки», через 
що людина відчуває шок і де-
зорієнтацію.

Надмірне хваління 
дитини

Воно може викликати 
проблеми в її характері. На-
приклад, дитині може бути 
важко заводити собі друзів. 

Звичайні речі, які можуть 
впливати на психіку

Звичайно, насамперед у суспільстві мають 
бути соціальна справедливість, законність і пра-
вопорядок. Не можна допускати, щоб хтось над-
то спритний, хитрий, просто злочинець наживав 
статки шляхом крадіжок, махінацій, шахрайства. 

Проте навіть у такому справедливому сус-
пільстві одні чомусь живуть заможніше від ін-
ших. Що ж заважає позбутися бідності? Ось кіль-
ка типових помилок бідних людей. 

Бідні не прагнуть вкладати в майбутнє. Бід-
ні намагаються заробити собі на місяць, а багаті 
прагнуть примножити капітал. Бідні не прагнуть 
і не здійснюють спроб інвестувати в майбутнє.

Працюють роками на одній і тій самій роботі. 
Бідні не прагнуть до розвитку і збільшення дохо-
ду. Якщо ви опинилися в подібному становищі й 
воно вас не влаштовує, змініть місце роботи на 
більш прибуткове. Спитаєте, а де ж цю роботу 
знайти? А ви хоча б спробуйте!

Не намагаються заробити більше. Замість 
того, щоб шукати джерела нового доходу, бід-
ні намагаються максимально відмовити собі в 
усьому. Такий підхід неправильний.

Постійно чекають дива. Бідні грають у лотереї, 
втрачають багато грошей. А раптом пощастить?

Не бачать можливості заробити. Бідні часто 
не реалізують навіть того, що вміють, і не нама-
гаються отримати гроші за вміння.

Не шукають нових ідей. Бідні часто є такими, бо їм 
бракує ідей для отримання прибутку. Якщо ви знаєте, 
як можна розбагатіти, то, напевно, досягнете цього.

Завжди шукають винних і виправдання свого 
невисокого статку. У когось немає вищої освіти, ко-
мусь завадила криза, інші вже немолоді для почи-
нань. У таких людей завжди знайдуться причини. 

А взагалі бажаємо бути багатими духовно. 
Бо без мудрості матеріальне багатство не при-
дбати або незабаром можна його втратити.

Як позбуватися бідності? 


