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Сьогодні 
та найближчими днями 
ви ще встигнете передплатити 

нашу газету на ІІ півріччя
Ті читачі, в яких передплата оформлена лише на 

перше півріччя, можуть продовжити її на липень і 
наступні місяці 2018 року. 

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, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 

Читайте в найближчих номерах газети:
• Закінчення гостросюжетного оповідання королеви 
         детективу Агати Крісті.
• Боротьба з пияцтвом і алкоголізмом у СРСР. 
• Кремлівські таємниці Радянського Союзу. 
• Відкриваємо історію України. 
• Невідома Чернігівщина. 
• Цікаве про країни і континенти. 

Давати відсіч 
інформаційній 

агресії 
Олена Кияшко: Петре 

Яковичу, з Вашого дуже ве-
ликого журналістського до-
свіду, як би Ви оцінили робо-
ту засобів масової інформа-
ції Чернігівщини сьогодні, в 
умовах інформаційної війни 
з Росією? 

Петро Антоненко: Вони 
стали свіжішими, зараз я го-
ворю про друковані ЗМІ, але 
й електронні — радіо й те-
лебачення — також. У пресі 
завершується процес роз-
державлення газет, які ра-
ніше видавала влада. Газети 
отримують повну самостій-
ність. Це спонукає журна-
лістів працювати цікавіше, 
навіть напруженіше, пору-
шувати важливі теми і про-
блеми. 

К.: Посвіжішали, стали 
розкутішими. Але ж інфор-
маційну війну з Росією ми 
програємо. А наша область 
— особлива, прикордонна. 

А.: Тоді треба говори-
ти загалом, що за 20 з лиш-
ком років незалежності ми 
так і не створили потужного 
українського демократично-
го інформаційного простору 
— і в пресі, і в електронних 
медіа. Він поступається ін-
формаційному простору Ро-
сії, яка вкладає колосальні 
кошти в інформаційну агре-
сію. У них ще в 1990-ті роки 
було затверджено потужно 
фінансовану програму, яку 
вони назвали завуальова-
но — просування іміджу Ро-
сії у світ.

К.: «Руській мір». 
А.: Так, але маскують 

це ось таким чином. Урешті 
це нормальна практика — 
представлення своєї краї-
ни світові. Шкода, що Укра-
їна мало що тут робить. Але 
щодо Росії це «просування» 

є нахрапистою інформацій-
ною агресією, насамперед 
на Україну. І ми тут просто 
відстаємо. І справа не тіль-
ки у фінансах — мало розу-
міння, що нам протистоїть 
потужна російська інформа-
ційна агресія. 

К.: Оце нерозуміння не 
лише від журналістів зале-
жить, воно загалом у сус-
пільстві присутнє? 

А.: Дуже небагато зале-
жить від самих журналістів. 
Ідеться про створення на 
державному рівні такої по-
тужної мережі, це будівни-
цтво вишок, передавальних 
станцій і так далі. От стільки 
років ми все говоримо, що 
північні райони Чернігівщи-
ни не покриті українським 
телебаченням. Це ж має 
держава робити.

К.: Це один аспект. Але 
ось ситуація: людина в Чер-
нігові має змогу дивити-
ся багато телеканалів, але 
обирає якийсь один або ро-
сійське телебачення. 

А.: Я не скидаю вини з 
журналістів. Щось має роби-
ти держава, але навіть у тих 
умовах, які є, коли ось те-
леканал, ось друковане ви-
дання, будь ласка, викорис-

товуйте це, вихід на тисячі 
й сотні тисяч читачів, радіо-
слухачів і телеглядачів. І тут 
уже від журналістів багато 
залежить, щоб вони розумі-
ли, що треба робити цей наш 
інформаційний простір, про-
тистояти російській інфор-
маційній агресії. 

Свобода слова 
чи свобода 

словоговоріння?
К.: А от вірність якомусь 

телеканалу, газеті в нашому 
розбурханому інформацій-
но суспільстві — чи це не є 
ознака того, що людина пе-
редовіряє себе комусь, не 
хоче перевірити інформа-
цію з інших джерел? У цьому 
нема небезпеки? 

А.: Є. Та якщо говорити 
про вірність читача певній 
газеті, то читач звикає до 

неї. Тим більше, так склало-
ся, що нині сім’я передпла-
чує, як правило, одну газе-
ту. Хоч варто сказати, що в 
нашій області — велика пе-
редплата, читають люди ба-
гато. Але дійсно треба зві-
ряти з іншими джерелами 
інформацію. Телеканали — 
то вдома на кнопці їх десят-
ки, поклацай, подивися, зі-
став. Інтернет — це взагалі 
море-океан, можна потону-
ти в інформації, але теж тре-
ба її зіставляти. А не хапати 
все відразу: от, мовляв, по 
телевізору вчора сказали. 

К.: От, з одного боку, 
така довіра, а з іншого — 
скептицизм. Особливо піс-
ля таких випадків, як «убив-
ство» журналіста Аркадія 
Бабченка. (Мова про росій-
ського опозиційного журна-
ліста, який виїхав до Укра-
їни, і про те, як українські 
спецслужби інсценізувати 
його «вбивство», щоб вийти 
на злочинців, які дійсно хо-
тіли вбити журналіста. — 
Ред.). Про ці «фейки». Оця 
недовіра до влади, а укра-
їнське суспільство завжди 
критично настроєне до неї, 
вона й на журналістів пере-
носиться? 

А.: Безумовно. Хоча тут 
треба говорити не стільки 
про журналістів, які є, ви-
бачте на слові, «рабами бо-
жими» у власників медіа, як 
про цих власників. От до-
бре, що в мене своя газета, 
але ж більшість колег пра-
цюють «у наймах». Тому тре-
ба говорити про структуру 
медіа, не так загалом лая-
ти владу, як дивитися, кому 
належать ті чи інші телека-
нали, інші ЗМІ. А що поєд-
нуються така довіра й не-
довіра? Бо люди чують аб-
солютно різну, протилежну 
інформацію, навіть по од-
ному й тому самому каналу. 
Особливо на так званих ток-
шоу. Ось, йдеться, що такий-
то олігарх украв такий за-
вод, а потім виявляється, 
що там узагалі нема такого 
заводу. Люди заплутуються, 
потім махнуть на все рукою 
і вже нікому не вірять. 

К.: А той політик відпра-
цьовує свою виборчу полі-
тичну лінію.

А.: Звичайно. І медіа, які 
працюють на тих чи ін-
ших, відпрацьову-
ють. 

Інформаційний простір:
безпека держави, свобода слова

і відповідальність за слово 
«Українська радіо – Чернігівська хвиля». Автор-

ська програма відомої журналістки Олени КИЯШ-
КО «Код нації». Гість студії — засновник і редактор 
нашої газети «Світ-інфо» Петро АНТОНЕНКО. Ефір 
— від 8 червня, повтор — 11 червня. 

Теми дискусії — інформаційний простір України 
і, зокрема, Чернігівщини; інформаційна безпека 
держави; правда й неправда в засобах інформації; 
свобода слова і свобода словоговоріння; відпові-
дальність за слово.

Відійшов у вічність
Іван Драч 

Видатний укра-
їнський поет, кіно-
сценарист. Герой 
України. Один із за-
сновників і перший 
голова Народного 
Руху України. Депу-
тат парламенту. Го-
лова товариства 
«Україна – світ». 
Один із фундаторів 
Української всесвіт-
ньої координаційної ради. Голова Конгресу україн-
ської інтелігенції. Можна багато говорити про те, ким 
він був за життя. Можна сказати коротко: видатний 
українець сучасності. 

Іван Федорович Драч народився 17 жовтня 1936 
року в селі Теліжинцях Тетіївського району Київщи-
ни. Там, поруч з могилою сина Максима, заповів себе 
поховати. 

Він відійшов у вічність позавчора, 19 червня, 
в Києві. 

Сумує Україна, світове українство. Сумує Чернігів-
щина, яку він так любив, де ще юнаком служив в ар-
мії, де часто й охоче бував: у Чернігові, Батурині, Сед-
неві, інших місцях. 

Вічна пам’ять. 



№129   21 червня 2018 року№129   21 червня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо2   Світ Чернігівщини

Бліц-інформ

Спортивнаа панорама

Скільки в області 
населених пунктів?
Нині в області — 1510 населених пунктів: 4 міста обласного 

значення, 12 міст районного значення, 29 селищ міського типу, 
1465 сільських населених пунктів. Але є 35 населених пунктів, де 
станом на травень ніхто офіційно не був зареєстрований.

З 2001 по 2016 роки в області було знято з обліку 29 насе-
лених пунктів в 11 районах області: по вісім — у Новгород-Сівер-
ському та Семенівському районах, решта — в Городнянському, 
Бахмацькому, Чернігівському, Ічнянському, Коропському, Снов-
ському та Прилуцькому районах.

Участь у ХХХ Міжнародній 
виставці «Агро-2018»
У Києві, в Національному комплексі «Експоцентр України», від-

булася ХХХ Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2018».
У найголовнішій агропромисловій виставці в Україні та Схід-

ній Європі, яка працювала з 6 по 9 червня, брали участь 18 під-
приємств Чернігівщини. Це, зокрема, ПАТ «Куликівське молоко», 
Чернігівське відділення «САН ІН БЕВ Україна», ДП «Левона-С» ПП 
«Левона», ПАТ «Чернігівська кондитерська фабрика «Стріла», ТОВ 
«Торговий дім «Рига хліб», ТОВ «Чернігівській хлібзавод-2», ТОВ 
«Сідко Україна», ПБП «Вимал» та інші.

Відвідувачі мали можливість ознайомитися з продукцією 
з фірмовими назвами, які пов’язані з географією області: пиво 
«Чернігівське», «Сокиринські меди», ТМ «Ніжин» та інші.

Племінні заводи з розведення худоби — ТОВ «Агрікор-Хол-
динг» та ПСП «Пісківське» — брали участь у показі сільськогоспо-
дарських тварин.

Селянам передають землю сіл — 
поки що тих, які об’єдналися 
в громади
Одинадцять об’єднаних територіальних громад області отри-

мали право розпоряджатися землями державного значення, що 
знаходяться на території ОТГ, але розташовані за межами насе-
лених пунктів. Розпорядження про таку передачу видав Кабінет 
Міністрів 31 січня 2018 року. До кінця року всі об’єднані громади 
України отримають право розпоряджатися цими землями.

Загальна площа землі, яку передали громадам Чернігівщи-
ни, — 23,6 тисячі гектарів на території восьми районів області. 
Йдеться про землі Батуринської, Варвинської, Височанської, Іва-
нівської, Линовицької, Макіївської, Олишівської, Остерської, Ту-
пичівської, Плисківської та Мринської ОТГ.

Відтепер орендна плата за землю перебуватиме в управлінні 
місцевих громад — від встановлення її розміру до розпоряджен-
ня отриманими коштами. Це вагоме джерело наповнення місце-
вих бюджетів. 

До громад приєднуються 
нові села
Березанська, Великокошелівська, Дуболугівська, Заньків-

ська та Черняхівська сільські ради Ніжинського району приєдна-
лися до Вертіївської сільської об’єднаної територіальної громади.

Територіальні громади сіл Галків, Губарі, Семаки, Углова Руд-
ня і селища Пересаж Ріпкинського району приєдналися до Лю-
бецької селищної ОТГ.

Раніше до Носівської міської ОТГ приєдналися громади Дер-
жанівської сільської ради.

Будують 11 гуртожитків 
для контрактників 
Нові казарми з’являться в місті Чернігові, селищах Гончарів-

ському та Десні. Загалом на будівництво, що триватиме до кінця 
року, витратять понад 163 мільйони гривень. Будівництво пер-
ших двоповерхівок для контрактників почалось у Гончарівському 
вперше з радянських часів.

Нині в Гончарівському — три гуртожитки для військових, бу-
дівлі зведено за Союзу. Живуть контрактники у двох з них, одну 
будівлю реконструюють. А більше половини військових щодня 
приїздять на службу з Чернігова. У квітні цього року для них поча-
ли будувати три нових казарми поліпшеного типу. 375 контракт-
ників отримають тимчасове житло в Гончарівському.

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

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

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

22 червня — акція на знак пам’яті 
про жертв Другої світової війни
Флешмоб «Кров людська — не водиця» заплановано провес-

ти в Чернігові 22 червня, у п’ятницю, до Дня скорботи і вшануван-
ня пам’яті жертв Другої світової війни.

Під час меморіального заходу відбудуться вшанування 
пам’яті хвилиною мовчання, заупокійна літія за жертвами Другої 
світової війни, тематична концертна програма у виконанні капе-
ли бандуристів імені Остапа Вересая.

Початок заходу — об 11.00. Місце проведення — біля 
  П’ятницької церкви.

На Шерстянці буде спорткомплекс 
Це на території колишнього ПТУ № 6. Його учнів і пра-

цівників перевели до Чернігівського професійного буді-
вельного ліцею. Рік тому ПТУ № 6 закрили, бо в училищі, 
розрахованому на 450 осіб, навчалось їх утричі менше. Мі-
ністерство освіти передало приміщення й територію Ака-
демії пенітенціарної служби. Поки тривали документальні 
процедури, територію облюбували п’яниці. Як наслідок — 
пляшки, недопалки, побутове сміття. Кілька разів тут го-
ріло. 

Нині ремонтники реконструюють систему опалення 
й водопостачання, відновлюватимуть покрівлю. У цьому 
приміщенні в Академії будуть навчальні класи і спортза-
ла, де планують проводити змагання з волейболу та міні-
футболу.

Першого вересня заняття тут почнуться в заочного фа-
культету — це півтисячі студентів і курсантів. Сюди пере-
ведуть і курси підвищення кваліфікації. Загалом навчати-
муться близько тисячі осіб. 

На новий стадіон пускатимуть усіх, хто захоче займа-
тися спортом.

У Михайло-Коцюбинському — 
футбольне поле зі штучним покриттям

На будівництво витрачено півтора мільйона гри-
вень. Половина — кошти місцевої об’єднаної територі-
альної громади, друга частина коштів надана з держав-
ного бюджету. Їх ОТГ виділили за державною програ-
мою будівництва футбольних полів зі штучним покрит-
тям у регіонах України. У рамках цього проекту такий 
майданчик — перший в області. Учні Михайло-Коцю-
бинської гімназії активно займаються футболом. На 
базі закладу діє відділення дитячо-юнацької спортив-
ної школи «Колос».

Загальна протяжність 
тролейбусних маршрутів — 
104,6 км і 37 автобусних — 
364 км. Діє близько 450 зу-
пинок громадського тран-
спорту.

Обслуговують пасажи-
рів щодня 65 тролейбусів, 
124 автобуси середньої 
та великої місткості марок 
ПАЗ, «Еталон», Ай-Вен і 144 
автобуси малої місткості 
марок «Дельфін» і «Рута».

Торік КП «ЧТУ» придба-
ло 5 нових низькопідлого-
вих тролейбусів «Еталон» 
Т12110 виробництва ПрАТ 
«Чернігівський автозавод». 

Майже рік тому в тро-
лейбусній мережі організо-
вано новий маршрут № 9 
«2-га міська лікарня – ЗАЗ», 

що об’єднав два тролейбус-
ні маршрути — № 2 та № 9.

Здійснено капітальні ре-
монти контактної мережі 
протяжністю 2,5 км та ремонт 
трьох тягових підстанцій.

Діє Програма компен-
сації пільгових перевезень 
окремих категорій грома-
дян у міському електро- та 
автомобільному транспор-
ті. Торік така компенсація 

з міського бюджету склала 
54,6 млн грн.

Чернігів продовжує 
співпрацювати з Міністер-
ством інфраструктури Укра-
їни в питанні залучення ко-
штів для придбання 40 но-
вих тролейбусів на суму 6 
млн євро — в рамках фі-
нансової угоди між Укра-
їною та Європейським ін-
вестиційним банком. У 
травні за результатами за-
сідання керівного комітету 
проекту «Міський громад-
ський транспорт України» 
Чернігову надано дозвіл на 
цей кредит. Загалом схва-
лено шість підпроектів чо-
тирьох міст: Львів, Харків, 
Суми та Чернігів — на за-
гальну суму 89 млн євро.

Ідея пілотного проекту ПАТ 
«Укрпошта» «Сільське відділен-
ня», який уперше впроваджується 
саме на Чернігівщині, не знайшла 
одностайної підтримки в облас-
ті. Швидше, навпаки: і в населен-
ня, і у представників органів вла-
ди виникло чимало запитань, на 
які «Укрпошта» не дає однозначно 
позитивних відповідей. Адже ре-
форматори передбачають суттєве 
скорочення чисельності сільських 
відділень та кадрів на місцях. На-
томість жителям сіл пропонуєть-
ся користуватися послугами пе-
ресувних поштових відділень, які 
працюватимуть раз або кілька ра-
зів на тиждень, залежно від кіль-
кості населення.

В області було створено робочу 
групу з вивчення та вирішення пи-
тань реформування пошт, яку очо-
лила перший заступник голови обл-
держадміністрації Юлія Свириден-
ко. Члени робочої групи визначили 
три райони — Чернігівський, Кули-
ківський та Ріпкинський, де відпра-
цьовуватимуть перетворення. 

Досягнуті домовленості за-
фіксували в підписаному з «Ук-
рпоштою» 11 червня меморанду-
мі. Цим документом на перехід-
ний період упровадження пілот-
ного проекту (орієнтовно до кінця 
серпня цього року) передбачено 
паралельне функціонування дію-
чої мережі стаціонарних поштових 
відділень та пересувних мобіль-
них бригад. Окрім того, обумов-
лено врахування «Укрпоштою» ре-
комендацій робочої групи при ви-
значенні чисельності працівників 
пошти.

«Остаточне рішення щодо впро-
вадження на всій території облас-
ті пілотного проекту «Сільське від-
ділення» в запропонованому «Укр-
поштою» варіанті буде прийнято 
після проведення всебічного ана-
лізу якості та своєчасності надан-
ня поштових послуг у перехідний 
період. Подальше запровадження 
пілотного проекту буде продовже-
но лише в разі явних переваг нової 
моделі», — зазначила Юлія Свири-
денко.

Всеукраїнський фестиваль 
кобзарського мистецтва 

в Сокиринцях
16 червня в Сокиринцях Срібнянсько-

го району всьоме відбувся Всеукраїнський 
фестиваль кобзарського мистецтва «Вере-
саєве свято». Цей захід, що організовують 
на честь відомого українського кобзаря, 
тамтешнього уродженця Остапа Вересая, 
збирає кращих бандуристів, народних спів-
ців та музикантів країни.

Учасники свята поклали квіти до 
пам’ятного знака українським кобзарям, до 
могили Остапа Вересая, пам’ятних знаків 
жертвам Голодомору та загиблим у Другій 
світовій війні.

Здійснили екскурсію парком біля пала-
цу Галаганів, який є навчальним корпусом 
Сокиринського аграрного ліцею, відвідали 
тут кімнату-музей Остапа Вересая. Присутні 
оглянули виставку декоративно-прикладно-
го мистецтва, презентацію «Чернігівщина ту-
ристична-2018», експозицію підприємств і те-
риторіальних громад Срібнянського району.

Свої виступи показали професійні вико-
навці та аматори з шести областей України, 
серед яких і Національна заслужена капела 
бандуристів України ім. Георгія Майбороди. 
Чернігівщину на фестивалі представляли 27 
творчих колективів і солістів.

«Десна»: старт у чемпіонаті — 
25 липня, вдома, суперник — 

чемпіон України «Шахтар»
Можна уявити ажіотаж, який пануватиме на цьому пер-

шому в історії матчі команди в елітному дивізіоні. Напевно, 
повністю буде заповнена західна трибуна майже на 6 тисяч 
місць, доведеться займати і східну трибуну, сидіти на поки що 
дерев’яних лавах. 

Уболівальники чернігівської «Десни» найкраще підтри-
мували свою команду в чемпіонаті першої ліги. На матчі на 
стадіоні ім. Гагаріна в середньому збиралося 2262 вболі-
вальники. А в листопаді на матч Кубка України з київським 
«Динамо» прийшли 12 тисяч людей. На останньому стиково-
му матчі із «Зіркою» за вихід у прем’єр-лігу було майже 11 
тисяч глядачів. 

Обласний етап Всеукраїнської 
спартакіади «Сила духу»

120 осіб, які отримали травми на виробництві або ма-
ють професійні захворювання, боролися за перемогу в 
шести видах спорту: армспорті, бомбаскеті, гирьовому 
спорті, дартсі, настільному тенісі, шахах.

14 червня на території спортивної бази олімпійської 
підготовки з біатлону та лижного спорту відбувся облас-
ний етап Всеукраїнської спартакіади «Сила духу». Спарта-
кіаду серед людей з інвалідністю праці проводять в Укра-
їні вшосте.

Команда з Чернігівщини на попередніх змаганнях вхо-
дила до десятки кращих, а в особистих заліках спортсмени 
неодноразово брали призові місця.

Цьогоріч Всеукраїнська спартакіада «Сила духу» відбу-
деться з 12 вересня в Ужгороді. На неї поїдуть 11 пере-
можців обласного етапу змагань з Чернігівщини.

У Чернігові — 10 тролейбусних 
і 37 автобусних маршрутів

А де ж тролейбуси? Типова картина: Чернігів, вокзал, 
щойно прибула приміська електричка. На зупинці  — 

самі маршрутки  і жодного тролейбуса. 

Експеримент з поштовою реформою 
таки почався, але результати побачимо
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Кримінальна хроніка

Правда про Куропати
У Чернігові відбулося відкриття документально-мис-

тецької виставки «Правда про Куропати. Факти, доку-
менти, свідчення».

Сотні тисяч мирних людей були розстріляні в лісово-
му урочищі Куропати в 30-ті роки XX століття, що непода-
лік від Мінська (Білорусь). Про цей злочин радянського 
режиму громадськість дізналася лише 1988 року.

Правду про цей комуністичний злочин у Білору-
сі можна дізнатися після ознайомлення з виставкою, 
створеною завдяки діяльності громадської ініціативи 
«Експерти в оборону Куропат» та інших білоруських гро-
мадських організацій.

У відкритті виставки взяли участь представники 
українських і білоруських громадських організацій.

Організатори — Український інститут національної 
пам’яті, Чернігівська облдержадміністрація, обласний мо-
лодіжний центр, українська громадська організація «Чер-
нігівський осередок мережі «Вільні люди» та білоруська 
громадська організація «Експерти в обороні Куропат». 

Місце проведення — обласний молодіжний центр 
(колишній кінотеатр, вул. Магістратська, 3).

Десятки років чернігівці 
їздили по мінах часів війни 
Під асфальтом на перехресті вулиць Шевченка й 

Молодчого лежали мінометні заряди. Їх виявили під час 
проведення аварійних робіт з ремонту каналізаційного 
колектора.

Говорить Михайло Ільєв, начальник групи піротех-
нічних робіт: «Під час додаткового обстеження було ви-
явлено 33 одиниці мінометних мін калібром 82 та 50 
мм. Після чого дані боєприпаси були вивезені за місто 
та знищені у спеціально відведеному місці».

Наступного дня піротехніки продовжили обстежен-
ня. Біля фундаменту колишньої церкви виявили ще 28  
боєприпасів.

Говорить професор Сергій Леп’явко, історик: «Тут був 
круг. Дорога з усіх боків обходила цю церкву. Ця церква 
спокійно пережила Другу світову війну, тільки було спа-
лено дах. Але потім, коли робили реконструкцію, виріши-
ли, що вона не має важливого значення, плюс атеїстична 
влада, тому цю церкву знесли. Швидше за все, якщо тут 
був мінометний розрахунок, то це розрахунок, який сто-
яв тут не в 1941, а в 1943 році, бо 1943 року радянські 
війська наступали теж з цього напрямку, але вже зі Схо-
ду. І німці на якийсь час закріпилися на Стрижні. Якраз 
тут відстань така, що з мінометів обстрілювати Стрижень 
зручно, відстань дозволяє робити прицільний вогонь».

«Таємниці підземель 
Чернігівщини»
Щойно вийшло друком науково-популярне видан-

ня, присвячене чернечим підземеллям Чернігівщини, 
які оповиті низкою легенд і таємниць. Автор — науко-
вий співробітник Національного архітектурно-історич-
ного заповідника «Чернігів стародавній» Володимир Ру-
денок, завідувач відділу наукових досліджень печер та 
пам’яток археології.

У брошурі розповідається не лише про відомі широ-
кому загалу підземні споруди Троїцько-Іллінського мо-
настиря — Антонієві печери. Це один з найбільших пе-
черних архітектурних комплексів України. Володимир 
Руденок описує і підземні споруди Єлецького монастиря 
Чернігова, а також Сіверянські та Онуфріївські печери, 
підземелля чернігівського Дитинця, печери Любеча й 
Седнева, Пустинно-Рихлівського монастиря Коропсько-
го району та інші маловідомі печери, розміщені в сели-
щах Срібне й Сосниця, в Куликівському, Прилуцькому, Іч-
нянському й Бахмацькому районах.

Видання можна придбати в музеях заповідника 
«Чернігів стародавній».

Фестиваль «Життя 
в стилі ЕКО» 
Прибрали лісопарк Ялівщину від сміття, навчилися 

ліпити горщики й кувати залізо. Так відзначили Всесвіт-
ній день захисту навколишнього середовища в Черніго-
ві. Там відбувся другий фестиваль «Життя в стилі ЕКО». 

Фестиваль поєднав понад 300 учасників. Більшість 
— учні міста, але були й команди з районів. Наприклад, 
екологічний гурток Киселівської школи Чернігівського 
району збирав у Ялівщині сміття разом з учителями.

У програмі фестивалю були конкурси, квести, ігро-
ві майданчики, пісні й танці, частування кулішем і чаєм. 
Команда школи № 10 м. Чернігова цього року посіла 
друге місце в Україні на конкурсі екологічних агітбригад 
і цим досвідом ділилася на фестивалі.

Представники громадської організації «Алея май-
стрів Чернігова» провели майстер-класи з традиційних 
ремесел.

На фестивалі вже існує своя традиція — садити симво-
лічне дерево миру. Цього року це японська сакура. Дерев-
це поповнило колекцію екзотичних рослин розташованої 
в Ялівщині агробіостанції обласного педагогічного ліцею.

Літературно-мистецька панорама

«Радуйся, Невісто 
неневісная!» — 

нова книга Ганни 
Арсенич-Баран
Пісні від сина, рецензія 

від чоловіка й десятки при-
вітань від колег та прихиль-
ників. Голова Чернігівського 
осередку Національної спіл-
ки письменників Ганна Ар-
сенич-Баран презентувала 
свою нову книгу — «Радуйся, 
Невісто неневісная!».

У творі йдеться про зем-
не життя Діви Марії. Проте 
тут є й вигадані персонажі, 
що допомагають розкрити 
задум. Пронизаний твір та-
кож історіями про 24 ікони 
Діви Марії.

Книга вийшла невеликим 
тиражем, тож у книгарнях її 
нема, проте можна знайти в 
бібліотеках міста.

Нові роботи 
ветерана живопису

У виставковій залі об-
ласної організації Спілки ху-
дожників України відкрилася 
персональна виставка Олек-
сія Какала. За рік, що ми-
нув після 75-річного ювілею, 
Олексій Васильович написав 
нові картини. Виставка жи-
вопису «Магія часу» працю-
ватиме до 3 липня.

На Чернігівщині СБУ 
вилучила зброю 
та боєприпаси

Співробітники Служби безпеки 
України виявили в Чернігівській об-
ласті зброю та боєприпаси.

Правоохоронці встановили, що 
житель міста Мена зберігав у влас-
ному помешканні військові засо-
би ураження. За попередньою ін-
формацією, зловмисник привозив 
зброю з району проведення опера-
ції Об’єднаних сил, куди періодично 
виїздив. 

Під час санкціонованих обшу-
ків у помешканні фігуранта справи 
співробітники СБУ вилучили грана-
томет РПГ-18, майже двісті патро-
нів різного калібру, гранату Ф-1, 
імітаційну шашку, світло-шумовий 
патрон та магазин від автомата АК-
47. Вилучені засоби ураження на-
правленні на експертизу.

У рамках відкритого криміналь-
ного провадження за ч. 1 ст. 263 
Кримінального кодексу України 
триває досудове слідство.

Операцію з викриття зловмис-
ника проводили спільно з поліцією 
під процесуальним керівництвом 
прокуратури.

Прес-група управління 
СБ України в Чернігівській області

12 тонн львівського 
сміття — в наше село
У Борзнянському районі поліція від-

крила кримінальне провадження за фак-
том забруднення землі водієм фури, який 
вивантажив 12 тонн сміття зі Львова на 
території села. 

Увечері 15 червня до поліції надійшла 
інформація від небайдужих громадян, що 
в селі Степ Борзнянського району ванта-
жівка висипала значну масу сміття.

Черговий негайно направив на міс-
це події групу реагування патрульної по-
ліції, яка зупинила на виїзді із села вже 
порожню автомашину. 

Спійманий «на гарячому» водій ван-
тажівки пояснив правоохоронцям, що у 
Львові завантажив сміття та автомобі-
лем «Вольво» з напівпричепом перевіз до 
села Степ, де й викинув. 

Поліція відкрила кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 239 Кримі-
нального кодексу України (забруднення 
або псування земель речовинами, від-
ходами чи іншими матеріалами, шкідли-
вими для життя, здоров’я людей або до-
вкілля, внаслідок порушення спеціальних 
правил, якщо це створило небезпеку для 
життя, здоров’я людей чи довкілля) — ка-
рається штрафом до двохсот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або 
позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.

Знову ці дикунські 
електровудки

14 червня під час чергового рейду на річці 
Десні Чернігівський рибоохоронний патруль 
спільно з працівниками поліції поблизу села 
Кладьківки Куликівського району затрима-
ли двох чоловіків з електровудкою. Правопо-
рушниками виявилися жителі міста Ніжина, 
які електрострумом забили 57 кг риби, понад 
300 рибин, серед яких — карась сріблястий, 
щука, судак, окунь, лин, чехоня. Браконьєри 
завдали шкоди екосистемі річки та збитків 
рибному господарству України на 35717 грн.

Головне управління Національної поліції 
в Чернігівській області відкрило криміналь-
не провадження. У порушників, крім риби й 
забороненого знаряддя лову, вилучено гумо-
вий човен та автомобіль «Нива».

Того самого дня Чернігівський рибоохо-
ронний патруль на озері поблизу села Сла-
бина Чернігівського району затримав місце-
вого жителя, який за допомогою чотирьох сі-
ток виловив 12 кг риби, завдавши збитків на 
суму 4050 грн.

На Десні біля смт Сосниці затримано міс-
цевого мешканця, який за допомогою двох 
ятерів виловив 18 сомів, що обійдуться пра-
вопорушнику в 2142 грн. 

Чернігівський рибоохоронний патруль 
просить громадян долучитися до охорони 
водних ресурсів краю, про всі випадки неза-
конного вилову повідомляти на телефони га-
рячої лінії патруля: 099-112-13-44 та (0462) 
93-75-57 (цілодобово).

Працівники культури 
стажувалися в Польщі

3 – 9 червня чернігівська делегація перебува-
ла в Сілезькому воєводстві Республіки Польща з 
навчальним візитом «Розвиток культури, діяльність 
і різносторонній розвиток бібліотек на фоні рефор-
ми місцевого самоврядування в Польщі». Візит фі-
нансувався в рамках програми, яку реалізує Фонд 
«Лідери змін» з коштів Польсько-американського 
фонду свободи.

До складу делегації ввійшли представники Де-
партаменту культури і туризму, національностей та 
релігій, Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Ко-
роленка, органів місцевого самоврядування, біблі-
отекарів Іванівської, Вертіївської, Кіптівської, Но-
сівської ОТГ, керівники централізованих бібліотеч-
них систем з Новгорода-Сіверського, Куликівки, Рі-
пок, Бахмача. 

Делегація відвідала міські й сільські гміни воє-
водства. 

Основна мета поїздки — перейняти досвід роз-
витку культури в умовах місцевого самоврядуван-
ня, яке було відновлене в Польщі 1989 року.

Надзвичайно вразив розвиток сільських біблі-
отек: нові фонди, комфортні місця для читання, ку-
точки для ігор, комп’ютерні зали. Незвичним фор-
матом здивувала міська бібліотека в Миколуві, 
об’єднана з кінотеатром. Приголомшливе вражен-
ня викликала надсучасна установа в Катовіцах — 
Науково-інформаційний центр та Академічна бі-
бліотека. Це спільна бібліотека двох Катовіцьких 
університетів. Проект був реалізований у 2008 – 
2012 роках завдяки спільному фінансуванню Єв-
ропейського Союзу, бюджету самоврядування Сі-
лезького воєводства, міста Катовіце, Міністерства 
науки і вищої освіти, університетів міста. 

Учасники делегації побували і в Музеї сілезь-
ких повстань у Свєнтохловіцах та Центрі докумен-
тації депортації верхньосілезійців до СРСР у 1945 
році в Радзьонкові. Побули на концерті колективу 
пісні й танцю «Сілезія» в Кошенчіні.

Фольклорний фестиваль у Пісках 
9 червня у с. Піски, що на Бахмаччині, відбувся V Всеукраїнський фести-

валь «Відродження українського села, його духовності і культури», який за-
снував депутат обласної ради, директор ПСП «Пісківське» Валерій Колоша.

Гостинний господар наголосив: «Мета фестивалю — відродження та 
збереження українських традицій. Водночас цей захід сприяє популяри-
зації українського села».

На фестивалі гості мали змогу взяти участь у майстер-класах з гон-
чарства, ковальського ремесла, коління дров, орання плугом, скошування 
трави, обмолочування пшениці ціпом і навіть їзди верхи. Також були кінно-
трюкове та козацьке шоу, свято сала й толока.

Концертну програму представили народна артистка України Алла Куд-
лай, композитор Ніколо Петраш, поет-пісняр Степан Галябарда, колектив 
«BIG BOSS», духовий оркестр МНС України і місцеві фольклорні та хорео-
графічні колективи.

Сквер Хмельницького: 
цікаві програми щовихідних

У вихідні 9 і 10 червня в Чернігові 
у сквері ім. Б. Хмельницького в рам-
ках культурологічно-просвітницького 
проекту «ChAC» проведені виставка-
презентація, лекторії, майстер-кла-
си, розважальні програми для дітей 
та багато іншого.

9 червня обговорювали тенденції 
в освіті майбутнього з представника-
ми навчальних закладів. Працювали 
дитячі локації.

Родзинкою вечора став фести-
валь танцю «Chernihiv salsa fest» під 
музику у виконанні оркестру.

Наступного дня говорили про очі-
кувані зміни в новій українській шко-
лі, звучала драйвова музика, відбули-
ся розваги та майстер-клас від дитя-
чої бібліотеки.

Цього літа кожної суботи та не-
ділі у сквері ім. Б. Хмельницького 
відбуватимуться цікаві, корисні й 
різноманітні розваги для дітей і 
дорослих.
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Бліц-інформ
У суді — кримінальні 
справи щодо крадіжок 
погруддя Пушкіна та надгробного 
пам’ятника Коцюбинському
Чернігівська поліція завершила розсліду-

вання і справу скерувала до суду. Вона пові-
домила про підозру всім учасникам групи, що 
мають стосунок до крадіжок погруддя Олек-
сандра Пушкіна на Валу та пам’ятника Михай-
лу Коцюбинському з його могили на Болдиних 
горах у Чернігові, що сталися  останніми дня-
ми 2017 року. Тоді поліція за лічені дні знайшла 
пам’ятники та вийшла на слід злочинців. 

Троє чоловіків, які нині отримали підозри у 
скоєнні злочинів, уже мають кримінальне ми-
нуле. Раніше їх засуджували за майнові злочи-
ни й завдання тяжких тілесних ушкоджень, що 
спричинили смерть потерпілого. 

Поліція Чернігова доклала максимум зу-
силь, аби культурні пам’ятки, які виготовляли 
та встановлювали за кошт небайдужих черні-
гівців, повернулися на місця. Погруддя Пушкі-
на поліція передала міському управлінню ЖКГ, 
де воно й перебуває на балансі. Надгробний 
пам’ятник з могили Коцюбинського тимчасо-
во перебуватиме на збереженні КП «Спеціалі-
зований комбінат комунально-побутового об-
слуговування».

Вирішується питання про відновлення 
пам’яток культури на їхніх місцях та безпечне 
існування. Йдеться про благоустрій, освітлен-
ня, відеоспостереження, сигналізацію.

Щодо викрадення погруддя Пушкіна від-
крито кримінальне провадження за частиною 
4 статті 185 Кримінального кодексу України — 
крадіжка, вчинена у великих розмірах, що ка-
рається позбавленням волі на строк від п’яти 
до восьми років. Щодо пам’ятника Коцюбин-
ському кримінальне провадження відкрито за 
частиною 3 статті 297 ККУ — наруга над моги-
лою. Максимальна санкція покарання — по-
збавлення волі на строк від чотирьох до семи 
років.

У Прилуках ремонтують 
каналізаційний колектор 
Серед зими, 19 січня, в Прилуках трапила-

ся серйозна аварія — прорив колектора ка-
налізації. Тоді аварію тимчасово ліквідували. 
Але потрібна значна реконструкція колекто-
ра. Більше 4 місяців готували проектно-кошто-
рисну документацію для ремонту, потім трива-
ли експертизи проекту. Відновлення колектора 
коштуватиме майже 10 мільйонів гривень.

Нині ремонтні роботи тут проводять столич-
ні будівельники.

У селі Будище згоріло 
одразу 12 будівель
8 червня о 14.47 до Служби порятунку в Го-

роднянському районі надійшло повідомлення 
про пожежу житлового будинку в с. Будище, що 
за 25 км від райцентру. 

Через запізній виклик рятувальників на 
час їх прибуття 1 житловий та 3 нежитлові 
будинки, а також 9 господарчих споруд були 
повністю охоплені полум’ям. Вогонь швид-
ко поширювався на інші будинки й надвірні 
споруди. 

Спільними діями вогнеборців пожежу о 
18.05 було локалізовано та о 01.35 9 червня 
остаточно ліквідовано. Унаслідок пожежі вог-
нем знищено 1 житловий, 3 нежитлові будинки 
та 9 господарчих споруд, ще 1 нежитловий бу-
динок пошкоджено.

Ймовірна причина пожежі — необережне 
 поводження з вогнем невстановленої особи.

Інформаційний простір:
безпека держави, свобода слова

і відповідальність за слово 
К.: І як же людині 

визначити, де правда, 
а де фейк? Стосовно зга-

даного вже нібито «вбивства» 
журналіста Бабченка. Це фейк 
чи ні, адже спростування після 
цього з’явилося? 

А.: Але майже добу ця 
дез інформація гуляла. Щодо 
фейків, то зараз пішла мода на 
ці англійські слова, хоч можна 
вжити наше українське слово 
«брехня» або «неправда». Тіль-
ки брехня — це цілеспрямова-
не поширення неправди, а про-
сто неправда — це інколи по-
ширення недостовірного через 
своє незнання, не перевірив-
ши цю інформацію. Утім, чита-
чам і слухачам від цього не лег-
ше. Випадок з Бабченком — це 
окрема тема, то спецоперація, 
в якій було чимало дивного. 

Щодо неправди: вона має 
бути спростована. А в нас і крім 
цього скандального випад-
ку повно неправди, яку треба 
спростовувати. Ми ж сушимо 
голову, що треба робити? Уже 
навіть якийсь законопроект 
пропонували щодо фейків. 

К.: А такий закон потрібен? 
А.: Абсолютно не потрібен. 

Достатньо того, що є в законо-
давстві. У ньому чітко прописа-
но, як спростовувати неправду в 
медіа.

К.: Позов до суду.
А.: Так, позов. У нас повна 

свобода слова, гарантована 
Конституцією України. Нею ж 
заборонена цензура. Але по-
ряд зі свободою слова повинна 
бути відповідальність за слово. 
Говорити я можу що завгодно, 
друкувати теж, але потім треба 
за це відповідати. У законі, до 
речі, чітко прописано ті кілька 
речей, які мені заборонено дру-
кувати як журналісту, редакто-
ру. Скажімо, заклики до релігій-
ної ворожнечі, расової і т.д. По-
передньо ніхто не перевіряє, що 
ти здаєш у друк, але потім тре-
ба за це відповідати. Притягу-
ється до відповідальності автор, 
редакція, газета. А якщо хтось 
особисто ображений публікаці-
єю, ефіром, він може подати до 
суду й вимагати спростування, 
а ще й компенсації за моральну 
та іншу шкоду. 

У пошуках 
історичної правди

К.: Спробуй подати в суд на 
Росію.

А.: Не подаси, але треба 
спростовувати неправду, яка 
ллється з начебто українських 
медіа, зареєстрованих тут, але 
які, за суттю, працюють на Ро-
сію. Скандал під час Дня Пе-
ремоги з телеканалом «Інтер» 
показав, що є медіа, які пра-
цюють на нашого ворога. Як 
із цим боротися? Правдою. І 
якщо ведучий того каналу ска-
зав, що в нас називають вулиці 
іменами «фашистських злочин-
ців», то ліпше не пікети біля те-
леканалу, не заяви з вимогою 
його закриття, а зливу публіка-
цій, передач про нашу історію, 
раніше спотворену, забороне-
ну. Роз’яснити, що ті люди — не 
злочинці, а патріоти, які боро-

лися за незалежну Україну. На 
жаль, ця історія дуже мало зву-
чить у наших медіа. 

К.: Хтось скаже, а що, влас-
не, порушив той чи інший ка-
нал? Мовляв, у них така дум-
ка. Зрештою, доходить до того, 
що в журналіста знаходять ро-
сійську медаль «За звільнення 
Криму», а дехто з колег каже: 
«А яка тут зрада?» 

А.: Тут є аспекти юридич-
ні, щодо закону, і аспекти мо-
ральні, політичні, патріотич-
ні. Якщо журналіст чи будь-хто 
прийняв від Росії таку медаль, 
це йде всупереч офіційній по-
зиції Української держави. 
Вона своїм парламентом ухва-
лила закон, постанову про те, 
що Крим був окупований Ро-
сією. Прийнявши таку медаль, 
людина порушує закон нашої 
держави, і тут реакція повинна 
бути жорсткою. А є й питання 
до журналістів щодо патріотиз-
му, державності. Ви працює-
те на території України, навіть 
якщо є представниками росій-
ських медіа, тому поважайте 
цю державу, не закликайте до 
її розколу, розвалу.

К.: Ви згадали про історич-
ну правду. А вона може пере-
вернути мізки тій частині лю-
дей, які телефонують з істе-
рикою щодо вживання в нас 
терміну «Друга світова війна». 
Мовляв, «на святое покушае-
тесь». Як бути з такою категорі-
єю людей? 

А.: Треба переконувати цих 
людей — потихеньку, поступо-
во. І великий мінус наших ме-
діа, що вони не розкривають 
цієї нашої історії. У тому числі 
на місцевому рівні. Три роки 
минуло після ухвалення пар-
ламентом законів про деко-
мунізацію. Давно треба було 
роз’яснити людям, чиїми імена-
ми тепер названі наші вулиці. 
А також — що то за персонажі, 
пам’ятники яким стояли на Алеї 
Героїв у Чернігові. Це герої то-
талітарного режиму, в яких 
руки по плечі у крові людей. 

К.: Ми ведемо цілий цикл 
таких програм.

А.: Так, до честі нашого об-
ласного радіо. А ось у місце-
вій пресі — абсолютна порож-
неча. Мені незручно говори-
ти про свою газету, але вона 
друкує матеріалів про історію 
більше, ніж усі інші газети об-
ласті. Тож друкуйте, розказуй-
те людям. 

Як це все у Польщі?
К.: Ви нещодавно поверну-

лися з Польщі, де, безумовно, 
цікавилися польськими медіа. 
Яка там ситуація з питання-
ми історичної правди? Кажуть, 
там є свої перекоси? 

А.: Те, що там абсолютна 
свобода слова, — зрозумі-
ло. Як і те, що медіа були роз-
державлені ще понад 25 років 
тому, при початках нової, де-
мократичної Польщі. Тамтешні 
газети не є виданнями влади, 
партій і олігархів, як це було в 
нас усі останні десятиліття та й 
досі також. Там газети є видан-

нями самих журналістів, ко-
лективів редакцій, читачів. Але 
газети мають якусь свою полі-
тичну позицію, підтримують ті 
чи інші політичні сили. І в медіа 
існує велике розмаїття думок, 
поглядів, позицій. 

Останні понад два роки 
в Польщі при владі — право-
консервативна партія «Пра-
во і справедливість», яка сво-
го часу теж зародилася, ви-
йшла із «Солідарності». Безу-
мовно, це партія патріотична, 
антитоталітарна, антикому-
ністична. Але ідеологія в них 
така, що «Польща для Польщі», 
«Польща понад усе». До речі, 
тут вони перегукуються з де-
якими українськими політич-
ними силами в такому супер-
патріотизмі. Звідси й виникає 
в Польщі певна напруга у сто-
сунках з Україною, насампе-
ред щодо питань історії. Хоча 
розумні люди в Польщі гово-
рять: давайте віддамо історію 
історикам, нехай досліджують, 
а займімося сьогоденням. Тим 
паче, у нас є спільний ворог — 
Росія, яка завдала багато лиха 
і Польщі, і Україні. А взагалі в 
нас тут дещо перебільшують, 
що в Польщі, мовляв, якась ан-
тиукраїнська істерія. 

К.: А ось стосовно патріо-
тичної, державницької лінії у 
ЗМІ Польщі. Там ми можемо 
щось запозичити? 

А.: Безумовно. Там зма-
лечку привчають дитину, що 
«єстем поляк», я є поляком. І 
цей патріотизм йде через ме-
діа також. Зараз поляки від-
значають 100-річчя незалеж-
ності, тобто її відновлення у 
1918 році, після більш як сто-
ліття неіснування держави. І 
цей рік 100-річчя вони відзна-
чають цілий рік, у тому числі в 
медіа. А в нас — теж 100-річчя 
незалежності, коли Централь-
на Рада проголосила 22 січня 
1918 року утворення Україн-
ської Народної Республіки. Ну 
й що? Вийшли відповідні ука-
зи, постанови, провели в нас 
на початку року якісь «заходи», 
й далі тиша. Хоч про це треба 
говорити весь рік. І не лише 
один рік. Дуже добре, що об-
ласне радіо торік почало цикл 
програм, присвячених 100-річ-
чю Української революції, на-
ших визвольних змагань. А це 
1917 – 1920 роки. Тож нині 
кілька ювілейних років, і тре-
ба наповнювати цими датами 
наш інформаційний простір.

К.: А проблема фейкової 
журналістики в Польщі існує?

А.: Там це не актуальне, 
тому що при всій свободі сло-
ва журналісти, власники ме-
діа, а там це, як правило, збіга-
ється, розуміють: ось є свобо-
да слова, а ось одночасно від-
повідальність за слово. У нас 
же часто свобода слова пере-
творюється на свободу слово-
говоріння. Там, якщо раптом 
і трапиться в медіа якась не-
точність, її одразу спростову-
ють. Та й узагалі до цього ста-
раються не допустити. А за-
мовних публікацій, так званої 

«джинси», взагалі не практи-
кують. Це те, що дуже популяр-
не в нас, коли йдуть оплачені 
публікації, де той, хто платив, 
розказує, який він хороший і 
який поганий його політичний 
опонент. 

К.: Рівень дискусії там толе-
рантніший, ніж у нас?

А.: Так, більш толерантний. 
Пишуть: «Пан депутат підозрю-
ється, що він щось не так зро-
бив». Але, тим не менше, став-
лять питання принципово. І ми 
знаємо оприлюднені в поль-
ських медіа скандали про ко-
рупцію. До речі, це мікрокоруп-
ція порівняно з нашою, з тим, 
що в нас оприлюднено. Ска-
жімо, там був великий скан-
дал, що в когось із членів уря-
ду був надто дорогий годинник 
чи десь  урядовці розкішно  по-
обідали. Чи запитують: чого це 
пані депутатка полетіла служ-
бовим літаком, а як вона це 
оплатила? Усе фіксується — 
коректно, але чітко. 

Єдність проти 
п’ятої колони

К.: Чи наше суспільство, 
говоримо і про журналістику, 
усвідомлює небезпеку п’ятої 
колони? Стільки журналістів 
у нас загинуло, проти стількох 
вчинено різні злочини. 

А.: Нам, колегам, звичай-
но, боляче за ці злочини, екс-
цеси проти журналістів. Хоча 
слід додати, що й політики, біз-
несмени, інші люди не є в без-
пеці, і тут треба говорити про 
рівень криміналізації в сус-
пільстві. Щодо п’ятої колони, 
то вона завжди була в історії і 
є. Ще дві тисячі років тому дав-
ні римляни говорили: «Сила во-
рога — в нашій слабкості». Кла-
сичний приклад: як маленька 
Монгольська держава у XIII сто-
літті за якісь 20 років створила 
найбільшу за територією імпе-
рію в історії, від Китаю до Чехії. 
Готуючись до нападу на якусь 
державу, вони засилали туди 
лазутчиків, шпигунів, намага-
лися підкупити, розкласти там-
тешню знать, чиновників. Ось і 
п’ята колона. Тому єдність сус-
пільства — надзвичайно важ-
лива. Чим міцнішим воно буде, 
тим менше буде зрадників, по-
тенційних зрадників, готових 
перекинутися до ворога. Це ми 
вже, на жаль, побачили в Кри-
му й на Донбасі. 

Тому суперважливо гово-
рити в наших медіа про дер-
жавність, патріотизм. Це високі 
слова, але насправді це любов 
до свого краю.

К.: За великим рахунком, 
патріотизм, державність — це й 
самозахист. 

А.: Так, це відчуття того, що 
держава, за яку ти стоїш, і тебе 
захистить, раптом щось, захис-
тить і в Україні, і за кордоном. 
Журналіст теж є громадянином 
цієї держави. Але це громадя-
нин з особливими повнова-
женнями: ти виходиш на тисячі, 
а може, й мільйони людей. Тому 
слово журналіста важить дуже 
багато. 
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Бліц-інформ
Діти калічаться й гинуть через 
жахливу необережність
Так зване фото — селфі, коли людина фотографує сама 

себе, вже призводило до загибелі, особливо серед підлітків. 
Адже людина одною рукою тримає на відстані фотоапарат, а 
тримається за щось лише одною рукою, і це на великій висо-
ті. Раптове падіння — і смерть. Такі «розваги» чомусь стали 
надто поширені. 

Небезпечними є й деякі комп’ютерні ігри в Інтернеті, що 
призводять часом і до самогубств. 

А ось ще одне дике захоплення підлітків — так зване «за-
чеперство». Це коли хизуються тим, що, мовляв, не бояться 
проїхати на даху вагона потяга. 

У Києві після ураження струмом на даху електропотяга 
до реанімації доставили 13-річного підлітка. Він 10 червня 
разом зі своїми друзями катався в електропотязі міського 
сполучення. Коли потяг рухався, хлопець між вагонами виліз 
на дах. Потім ухопився за залізну дугу, яка передає електро-
струм, і загорівся.

Дитина отримала тяжку електротравму, опіки другого й 
третього ступенів охопили 55% поверхні тіла. Хлопець у тяж-
кому стані потрапив до реанімаційного відділення лікарні.

Від початку 2018 року у столиці поліцейські зареєстру-
вали 9 фактів таких порушень, 2017 року — 7. У результаті 
цього так званого «зачепінгу» торік у Києві загинуло четве-
ро дітей.

У Німеччині вшанували пам’ять 
жертв народного повстання 
в НДР 
Щороку в Німеччині згадують жертв повстання, яке ста-

лося в Німецькій Демократичній Республіці 17 червня 1953 
року. 

Народне повстання спалахнуло відразу в кількох містах 
країни. Спочатку робітники промислових підприємств ви-
ступали проти збільшення виробничих норм, потім на де-
монстрації з вимогою проведення вільних виборів вийшли 
кілька сотень тисяч східних німців. 

Повстання було придушене розміщеними в НДР радян-
ськими військами. Точна  кількість жертв повстання неві-
дома. Загинули більше 50 осіб, сотні людей отримали пора-
нення. Не менше 15 тисяч осіб були заарештовані.

 

Помер Станіслав Говорухін
Відомий російський режи-

сер і сценарист пішов з життя 
14 червня в Москві. Станіслав 
Говорухін народився 29 берез-
ня 1936 року в місті Березни-
ки Свердловської області. 1958 
року закінчив геологічний фа-
культет і навіть працював гео-
логом. Потім закінчив режисер-
ський факультет Всесоюзного державного інституту кіне-
матографії. Творчість митця була тісно пов’язана з Украї-
ною, де він 20 років, до 1987 року, працював режисером 
на Одеській кіностудії і зняв кращі свої фільми. 

Загалом Говорухін зняв багато художніх, художньо-пу-
бліцистичних і публіцистичних фільмів. Серед найвідоміших 
робіт — «Вертикаль» (1967), «Місце зустрічі змінити не мож-
на» (1979), «Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна» (1981), 
«Десять негренят» (1987, блискуча екранізація роману Агати 
Крісті), «Ворошиловський стрілок» (1999), «Благословіть жін-
ку» (2003), «Пасажирка» (2009), «Weekend» (2013), «Кінець 
прекрасної епохи» (2015).

Також він написав понад двадцять сценаріїв до фільмів, 
серед яких — «Пірати XX століття», «Вторгнення», «У пошуках 
капітана Гранта», «Таємниці мадам Вонг». Знімався в кіно як 
актор, наприклад, у культовому фільмі «Асса». 

Режисер брав активну участь у політичному житті: 2000 
року був кандидатом у президенти Росії. Депутат парламенту 
(Державної Думи Росії) всіх семи скликань. 

Митець однозначно засуджував тоталітаризм, про що 
свідчить його знаменитий документальний фільм часів пере-
будови «Так жити не можна». Але, попри це, як і чимало інших 
російських демократів, на жаль, не сприймав ідею незалеж-
ної України, де так плідно працював, і підтримав російську 
анексію Криму. 

Фільм «Місце зустрічі змінити не можна». Капітан Жеглов — 
остання роль видатного актора і співака Володимира Висоцько-

го, предки якого мають київське коріння. У ролі лейтенанта 
Шарапова — заслужений артист України Володимир Конкін.

За час роботи Верховної Ради VIII 
скликання народні депутати 1471 раз 
зверталися до Апарату ВР із заявами 
про зміну результатів їхніх голосувань. 
Загалом такі звернення оформлюва-
ли 303 народні депутати. Відповідну 
інформацію Комітет виборців України 
отримав у відповідь на запит.

Найчастіше щодо зміни результа-
тів голосувань звертався Юрій Солод 
(«Опозиційний блок») — 69 звернень. 
Також 61 раз із цим питанням звертав-
ся В’ячеслав Богуслаєв («Воля народу»), 
52 рази — Наталія Королевська («Опо-
зиційний блок»), 51 — Олександр Тре-
тьяков (БПП), 40 — Андрій Шипко («Від-
родження»), 38 — Оксана Корчинська 
(РПЛ), 30 — Олександр Дубінін (поза-
фракційний), 29 — Артем Вітко (РПЛ).

Востаннє народні депутати зверта-
лися зі скаргами на роботу кнопки для 
голосування під час ухвалення закону 
про антикорупційний суд. Тоді про по-
милки в роботі системи заявили Муста-
фа Найєм та Ніна Южаніна. 

Як повідомили КВУ в Апараті ВР, 
по кожному з 1471 зверненню фахів-

ці Управління комп’ютеризованих сис-
тем ретельно перевірять працездатність 
електронних пультів системи «Рада» на 
робочих місцях народних депутатів. Жод-
ної технічної несправності, яка могла б 
призвести до помилки при голосуванні, 
виявлено не було.

Відповідно до Закону «Про Регла-
мент Верховної Ради України» проце-
дура зміни результатів голосування на-
родного депутата взагалі не передба-
чена.

«Часто депутати використовують н\
технологію звернень як механізм для 

відбілення репутації. Тобто, свідомо 
проголосувавши «за» чи «проти» зако-
ну, політики намагаються подати це як 
помилку й несправність у роботі систе-
ми. Однак подібні факти трапляються і 
без злого наміру. Наприклад, через не-
уважність депутата. Також часто політи-
ки банально не знають, за що голосу-
ють. Загалом цифра в 1,5 тис. звернень 
про помилки в голосуванні є катастро-
фічною і свідчить про потребу в карди-
нальному оновленні системи «Рада». 
Адже це, в першу чергу, питання довіри 
до ухвалених законів», — зазначив го-
лова КВУ Олексій Кошель.

Від редакції. Восени Верховній Раді 
цього скликання виповниться 4 роки. 
Час би вже депутатам навчитися голо-
сувати. А якщо хтось помилково натис-
кає не на ту кнопку, то треба працювати 
в сесійній залі, а не дрімати або диви-
тися в ноутбуки чи смартфони. І наре-
шті: коли вже припиниться таке безза-
коння, як кнопкодавство? Це коли деякі 
депутати відверто голосують і за інших 
колег. 

Бум на створення нових 
партій минув. Більше того — 
скоро почнеться зворотний 
процес: список, який тепер 
становить понад 350 пар-
тій, після наступних парла-
ментських виборів може 
скоротитися на третину.

Загалом в Україні нині 
354 партії — більше, ніж у 
будь-якій країні світу. Се-
ред них тільки козацьких — 
п’ять штук: політична пар-
тія «Козацька слава», Все-
українська козацька партія, 
«Партія козаків України», 
«Козацька українська пар-
тія», «Козацька народна 
партія». Так що за великим 
рахунком більше комбіна-
цій для створення «козаць-
ких» партій і не залишило-
ся…

Цікаво, що в Україні іс-
нує чимало етнічних партій. 
Дві угорські — Партія угор-
ців України «КМКС» та Де-
мократична партія угорців 
України — на слуху й демон-
струють активність на За-
карпатті. А от про діяльність 
Польської чи Грузинської 
партій узагалі нічого не чут-
но. Ба більше, українські 
«грузини», які зареєструва-
лися в січні 2016 року, мов-
чали під час подій з екстра-
дицією Саакашвілі. Разом із 
Грузинською партією була 
зареєстрована й Циганська 
партія України. Яка чомусь 
не здійняла галасу після не-
щодавнього розгрому ради-
калами ромського табору в 
Києві.

Також в Україні існує чи-
мало регіональних партій. 
Йдеться про такі проекти, як 
«Патріоти Волині», Галицька 
партія, Одеська партія, ВО 
«Черкащани» (до 2015 року 
вона мала назву «Християн-
сько-демократична партія 
України»), деякі з них пред-
ставлені в радах місцевого 
рівня. Також можна згада-
ти про «Кияни передусім!» 
екс-голови Шевченківської 
РДА столиці Віктора Пили-
пишина, діяльність якої дав-
но згорнута, але реєстрація 
збережена.

Є й чимало партій, з 
назв яких, м’яко кажучи, 
непросто визначитися з їх-
ньою ідеологією. Чого лише 
вартує партія «Добрий са-
марянин» — зрозуміло, що 
партія має займатися до-
брими справами, але яки-
ми? Досить відомою є 
«тролінг»-партія «Блок Дар-
та Вейдера». Але ж там хоча 
б є пізнаваний «лідер». А як 
пояснити ідеологію партій 
«Олімп», «Адвокат», «Ми змо-
жемо» (що саме зможемо?), 
«Колос миру», «Україна сла-
ветна», «Важливий кожен». 
А як гарно звучить назва 
— «Партія порядних грома-
дян»…

Навіщо потрібна така 
сила-силенна політичних 
проектів? Бо в першу чер-
гу —  це вигідний бізнес. Не 
є секретом, що партії час-
то використовують для тех-
нічної мети: вони можуть 
передавати власні місця в 
дільничних виборчих комісі-
ях на користь зацікавлених 
кандидатів та партій. Яскра-
вий приклад: парламентські 
вибори 2012 року, коли чо-
тири малоневідомі партії 
— «Союз анархістів Украї-
ни», «Братство», «Русь Єди-
на» (та сама, яка під вибори 
2006 року змінила назву на 
«Партія політики Путіна» й 
набрала лише 0,12%), «Русь-
ка єдність» (діяльність якої 
від 2015 року заборонена 
Мін’юстом) — навіть не ви-
суваючи власних списків 
кандидатів, отримали понад 
20% представників в окруж-
них виборчих комісіях. Тоді у 
ЗМІ писали, що ці політсили 
та деякі інші «партії-неви-
димки» використовувалися 
«під» тодішню владу, а серед 
членів комісій виявилися 
члени Партії регіонів.

Чи можуть цю техноло-
гію використати на наступ-
них виборах? Цілком, але 
схоже, вже зараз партій-
ний «ринок» перенасичений 
і не потребує створення но-
вих політичних сил, уся цін-
ність яких полягає в наяв-
ності печатки та реєстра-

ції Мін’юсту. Для реалізації 
схеми з комісіями абсолют-
но не потрібна наявність 
350 політсил. Для цього ціл-
ком достатньо кількох де-
сятків партій-«пустушок».

Ще однією причиною 
зниження темпів «розмно-
ження» партій стало суттє-
ве зменшення попиту на їх 
купівлю, а також демпінг з 
боку конкурентів. Подейку-
ють, що раніше ціни варію-
валися від 80 до 200 тисяч 
доларів. Нині, як розповіда-
ють у кулуарах, цілком ре-
ально придбати партію за 
30 – 50 тисяч. Але мало хто 
готовий викласти кошти за 
таку «цяцьку».

Водночас згідно зі змі-
нами до Закону «Про полі-
тичні партії в Україні», які 
ухвалили ще 2016 року, у 
статті 24 були чітко пропи-
сані умови анулювання ре-
єстрації партій. Однією з го-
ловних причин для цього є 
«невисування політичною 
партією своїх кандидатів по 
виборах Президента Украї-
ни та виборах народних де-
путатів України протягом 
десяти років». Тут варто за-
значити, що президентські 
вибори відпадають для аб-
солютної більшості партій 
автоматично: застава для 
кандидата становить 2,5 
мільйона гривень. Отже, 
дозволити собі таке задо-
волення зможе лічена кіль-
кість політичних сил.

Що ж до парламент-
ських виборів, то тут є свої 
нюанси. Річ у тому, що згідно 

із Законом «Про вибори на-
родних депутатів України» 
кожна партія перед реєстра-
цією свого передвиборчого 
списку «має внести грошову 
заставу в розмірі однієї ти-
сячі мінімальних заробітних 
плат». Станом на зараз, коли 
мінімальна зарплата складає 
3723 гривні, усе це виллєть-
ся в досить солідну суму — 
3 мільйони 723 тисячі гри-
вень.

Щоправда, є варіант, за-
вдяки якому можна спробу-
вати обійти цю норму: про-
сто висунути одного канди-
дата як представника своєї 
політсили по мажоритарно-
му округу. Адже фактично 
це участь партії, хай і в особі 
однієї-єдиної персони. Тоді 
це обійдеться значно де-
шевше — всього в 12 «міні-
малок» — себто в 50 тисяч 
400 гривень. Та не виключе-
но, що Мін’юст не розцінить 
це як повноцінну участь тієї 
або іншої партії у виборах.

Тож є надія, що після най-
ближчих виборів почнеть-
ся «відсів» партій, які заре-
єстровані вже понад 10 ро-
ків (а таких нині трохи мен-
ше, аніж 150), але реально 
в політичному процесі вони 
не беруть жодної участі. В 
Україні налічується не біль-
ше трьох десятків реально 
«живих» партій, які справді 
можуть бодай на локально-
му рівні впливати на полі-
тичні процеси в державі.

Дмитро КАЧУРА
Depo.ua 30.05.2018

Депутати бідкаються, що кнопки начебто 
«спотворюють» їхнє голосування

Партії-невидимки: коли українці побачать 
на виборах список «добрих самарян»
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Бліц-інформ Повідомляє Український інститут національної пам'яті

У Харкові вшанували 
пам’ять розстріляних 
у 1940-му офіцерів 
Війська Польського
На Меморіалі жертвам тоталітаризму в 

лісопарку Харкова вшанували пам’ять роз-
стріляних навесні 1940 року польських офі-
церів.

У пам’ятному мітингу взяли участь віце-
прем’єр-міністр Республіки Польща Пйотр 
Глінський, віце-прем’єр-міністр України Пав-
ло Розенко, харківські посадовці, а також 
польські військовослужбовці й близько 80 
представників родин загиблих польських 
офіцерів.

Глінський нагадав про трагічні події вес-
ни 1940 року, назвав імена розстріляних і 
похованих на меморіалі польських офіцерів.

Розенко зазначив, що, крім польських 
військовослужбовців, на цьому місці спо-
чивають тисячі мирних громадян, які стали 
жертвами політичних репресій.

«Це місце окроплене невинною кров’ю 
українців і поляків, воно священне для нас 
і є місцем нашої спільної історичної пам’яті. 
Розстріли польських військовополонених 
проводили без єдиного суду і слідства. По 
суті, події в Харкові навесні 1940 року мож-
на поставити в один ряд зі злочинами спів-
робітників НКВС у Катині. Польща і Україна 
мають однаково важку спадщину тоталітар-
ного комуністичного режиму», — підкреслив 
віце-прем’єр.

На знак пам’яті пролунав триразовий 
залп з автоматів польських вояків. Учасники 
мітингу поклали квіти до меморіалу. Священ-
нослужителі провели молебень у пам’ять про 
жертв політичних репресій.

Фальсифікації на виборах 
президента Путіна
Попри шовіністичну істерію, підтримка Пу-

тіна в Росії не така велика, як це намагається 
показати Кремль. 

Представники російської опозиції прово-
дять нині безпрецедентну акцію — перевірку 
підсумків виборів президента Російської Фе-
дерації, що відбулися в березні.

Авторитетна російська «Нова газета» 3 
червня започаткувала публікації про неспрос-
товні докази масштабних фальсифікацій голо-
сування, взяті з відеокамер, встановлених за 
урядовим розпорядженням на виборчих діль-
ницях. Відеокамерами оснастили в Росії по-
над 46 тисяч дільниць з усіх 97,7 тисяч. Під ві-
деоспостереження потрапили виборчі скринь-
ки, підрахунок голосів, складання й підписан-
ня протоколів.

Громадські активісти взялися порахувати 
дійсну кількість тих людей, які опустили бюле-
тені в урни, порівнявши з даними Центральної 
виборчої комісії РФ.

Проведені дослідження шокували, адже 
справжня явка багато де вдвічі, втричі, навіть 
уп’ятеро нижча за офіційну. У перші дні акції 
переглянуто відеозаписи з півсотні дільниць 
— по десять із п’яти регіонів: Дагестан, Кабар-
дино-Балкарія, Карачаєво-Черкесія, Татар-
стан, Чечня. Встановлено, що на тих дільницях 
дописали понад 31 тисячу фіктивних голосів. 
Укидання, підробки, порушення процедур під-
рахунку бюлетенів мали повсюдний характер. 

Голова Меджлісу кримськотатарського 
народу Рефат Чубаров здобув інсайдерські 
дані про не визнане світом голосування в Кри-
му. Йшлося про 42% явки, 8% недійсних і зіпсо-
ваних бюлетенів. Однак Центральна вибор-
ча комісія Росії показала явку на півострові 
71,5%, а Путіну зарахувала понад 92% голосів.

У почесній варті — польський 
і український воїни.

У келіях, де раніше жили монахи, розміс-
тили в’язнів. А в деяких в’язницях радянська 
влада влаштовувала розстріли.

За незалежної України колишні монастирі 
не змінили своєї долі й продовжують бути тюр-
мами.

Монастир Святої Бригіди — 
Львівський слідчий ізолятор

Найвідомішим з них є будівля монастиря 
бригідок у Львові, що на вул. Городоцькій. Збу-
дований 1614 року для дівчат з благородних 
сімей. У внутрішньому дворі монастиря знахо-
дився костел-каплиця Святого Апостола Петра 
з вівтарем у стилі бароко.

1782 року австрійська влада ліквідувала 
монастир, і за 4 роки його переобладнали під 
в’язницю. У народі дістала назву «в’язниця Бри-
гідки». Під час польської влади в 1918 – 1939 
роках це була одна з найбільших тюрем країни.

Радянська влада продовжила використо-
вувати будівлю як тюрму № 4. У підвалі розстрі-
лювали в’язнів, які отримали смертельний ви-
рок.

Нині слідчий ізолятор продовжує працюва-
ти. Мін’юст виставив його на продаж — за умо-
ви, що новий власник зведе новий ізолятор на 
базі Личаківського виправного центру № 30.

Монастир бернардинів — 
Сокальська виправна колонія № 47

Монастир ордену бернардинів зведений на 
лівому березі Бугу в 1604 – 1619 роках. Сьо-
годні це селище Жвирка Сокальського району 
Львівщини. Монастир оборонного типу за всю іс-
торію свого існування жодного разу не був захо-
плений силою. 1951 року, коли Сокальщина ста-
ла радянською, монастир перетворили на буди-
нок інвалідів, а 1958 року відкрили виправну ко-
лонію максимального рівня безпеки.

У 2012 році костел учетверте згорів. Із 612 
в’язнів ніхто не постраждав. Але будівля нині 
стоїть пусткою та в аварійному стані.

У грудні торік останні в’язні покинули коло-
нію. Залишилася тільки охорона. Місцева вла-
да просить віддати їй територію тюрми, щоб 
сюди зміг зайти інвестор. Також пропонують 
віддати залишки монастиря церкві.

Монастир бернардинів — 
Замкова виправна колонія № 58

Установа розташована в райцентрі Ізясла-
ві Хмельницької області. Монастир був засно-
ваний 1602 року князем Янушем Заславським, 
представником молодшої гілки князів Острозь-

ких. Побудований над річкою Горинь, має обо-
ронну кам’яну стіну. У монастирі були портретна 
галерея та бібліотека з 5 тисяч томів і давніх ру-
кописів.

1921 року храм закрили більшовики. Роз-
містили дитячу трудову колонію на 200 підліт-
ків, що проіснувала до 1960 року. Перебуду-
вали її на колонію суворого режиму, а від 2003 
року — для довічників.

Преображенський 
Курязький монастир — 

Курязька виховна колонія
Преображенський Курязький монастир 

збудували в ХVII cтолітті на базі двох церков у 
сучасному селі Подбірці, що за 10 км від Харко-
ва. Після 1917 року монастир використали для 
розміщення дитячого будинку.

1926 року з Полтави сюди переїхала дитя-
ча колонія на чолі з педагогом Антоном Мака-
ренком. На теперішній час це спеціальна ви-
ховна колонія для тримання неповнолітніх, за-
суджених до позбавлення волі.

Монастир бернардинів — 
Бережанська виховна колонія

Монастир звели в 1630 – 1683 роках на 
пагорбі Сторожисько, що на околиці райцентру 
Бережани Тернопільської області. Центральна 
споруда монастиря — храм Святого Миколая з 
прибудованими до нього келіями — спочатку 
мав аскетичний вигляд. А під час закінчення бу-
дівництва набув рис пізнього бароко.

Колонія для неповнолітніх тут з’явилася 
1947 року. Спершу діяла як дитяча виховна 
колонія для безпритульних дітей-сиріт, батьки 
яких загинули в роки війни. Від 1956 року за-
клад перепрофілювали на спеціальне профе-
сійно-технічне училище неповнолітніх правопо-
рушників.

Від 1993 року в колонії відбувають пока-
рання неповнолітні, засуджені за нетяжкі зло-
чини. Загальноосвітня школа при колонії має 
6 класів, функціонує професійно-технічне учи-
лище.

Гамаліївський 
Харлампіївський монастир — 

Шосткинська виправна колонія № 66
У селі Гамаліївка Шосткинського району 

Сумщини гетьман Іван Скоропадський та його 
дружина Анастасія дали гроші на храм священ-
номученику Харлампію. На місці храму 1702 року 
відкрили жіночий монастир. 1733 року монастир 
був перетворений на чоловічий.

Храм закрили 1921 року, потім тут функціо-
нували будинок престарілих, клуб та зерно-
сховище колгоспу «40 років КПУ». 1961 року тут 
організували виправно-трудову установу поси-
леного режиму. 2011 року будівлю віддали під 
жіночий Харлампіївський монастир УПЦ МП.

Монастир капуцинів — 
Галицька виправна колонія № 128

Знаходиться в селі Маріямполі Галицького 
району Івано-Франківської області. Монастир 
капуцинів був зведений у 1744 – 1746 роках. 
Австрійська влада ліквідувала монастир 1790 
року. Будівлі віддали у власність громади Сес-
тер Милосердя святого Вікентія де Поля.

1945 року радянська влада перетворила 
колишній монастир на будинок для дітей-сиріт. 
Українська влада 2000 року створила на його 
базі колонію мінімального рівня безпеки з по-
легшеними умовами тримання для жінок.

Домницький Різдва Богородиці 
монастир на Чернігівщині  — 

Домницький виправний центр № 135
М о н а с -

тир у селі 
Д о м н и ц я 
Менського 
району Чер-
н і г і в с ь к о ї 
області збу-
дували на-
прикінці XVII 
ст. непода-

лік від села Березна на березі ріки Думниці. У 
1920-х роках радянська влада організувала 
тут дитячий будинок для дітей-інвалідів. Після 
війни на території монастиря було розміщено 
туберкульозний диспансер.

Від 1983 року сюди почали переводити 
в’язнів, які твердо стали на шлях виправлення. 

1995 року в церкві Параскеви П’ятниці по-
чав функціонувати чоловічий Домницький мо-
настир Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ МП.

У Полтавській  обласній бібліотеці ім. Котля-
ревського відбулася презентація нововиданої 
книги «Софія Русова. Мемуари», підготовлена 
Полтавською «Просвітою». На презентацію при-
йшли старшокласники полтавських шкіл, чле-
ни «Союзу українок», ОУН,  студенти Полтавсько-
го педагогічного університету й студенти Луган-
ського національного університету, які тимчасо-
во перебувають у Полтаві.

Спогади Софії Русової передають живий 
образ доби передреволюційного відродження 
України, яка була поділена між різними окупан-
тами,  та Української революції 1917 – 1921 рр. 
Напружена праця української інтелегенції тих ча-
сів у складних умовах призвела до високого про-
яву духу — визвольної боротьби з поневолюва-
чами України. Боротьба не закінчилася успіш-
но, однак подвиг борців назавжди залишився 
прикладом жертовної боротьби за визволення 
України.

Софія Русова, донька француженки і швед-
ського аристократа, все життя віддала для Украї-

ни. І хоч мала великий музичний талант, але при-
святила себе педагогіці та  українському жіно-
чому руху. Вона відкривала перші українські са-
дочки, цікавилася найновішими поглядами на 
виховання, писала про виховання дітей з осо-
бливими потребами. 

Русова глибоко усвідомлювала, що школа і 
виховання мають діяти згідно з особливостями й 
потребами своєї країни та нації. Вона писала: «На-
родові, який не має своєї школи і не дбає про неї, 
призначені економічні злидні і культурна смерть. 

Мова — це 
найголовніша 
основа будь-
якої нації». Ви-
слів  «Найдо-
рожчий скарб у 
кожного наро-
ду — його діти» 
можна бачити 
на книжці Ру-
сової. 

Родина Русових проживала коротко в Пол-
таві, де тепер є провулок,  названий на їхню 
честь. 

Родина постійно перебувала під поліційним 
наглядом через своє українофільство. І хоч Со-
фія Русова пережила чотири арешти й 15 обшу-
ків, вона ніколи не здавалася!

Книжка «Софія Русова. Мемуари» вийшла 
за фінансової підтримки Товариства україн-
ської мови (США).

Віра БОДНАРУК,
професор, голова ТУМ (США)

2018 року, у 85-ті роковини Голо-
домору 1932 – 1933 років, Україна й 
увесь світ вшановують пам’ять міль-
йонів невинних жертв тоталітарного 
режиму СРСР. Інститут відновлює Все-
українську акцію «Людяність у нелюдя-
ний час», яка була започаткована 2009 
року. Мета — вшанувати пам’ять осіб, 
які допомагали вижити постраждалим 
у роки Голодомору та чинили опір гено-
цидній політиці. Зібрані історії увійшли 
до книги «Людяність у нелюдяний час. 
Доброчинці в часи Голодомору», яка 

вийшла друком 2013 року.
Ми відновлюємо пошуки й закли-

каємо всіх, кому відома інформація 
про доброчинців у роки Голодомору, 
надсилати матеріали про це на елек-
тронну (uinp@memory.gov.ua) та по-
штову (01021, м. Київ, вул. Липська, 
16) адресу Українського інституту на-
ціональної пам’яті з темою «Людяність 
у нелюдяний час».

На основі надісланих матеріалів 
УІНП здійснить друге доповнене видан-
ня книги «Людяність у нелюдяний час». 

В Україні тюрми діють у 8 колишніх монастирях

Полтавська «Просвіта» видала мемуари Софії Русової

Місця пам’яті Української революції 
1917 – 1921 років віднайдуть у всіх областях

Оголошено Всеукраїнський науково-пошуковий і просвіт-
ницький проект «Місця пам’яті Української революції 1917 – 1921 
рр.». Це ініціатива Українського інституту національної пам’яті.

У Києві перебіг революційних подій досліджено ледь не по-
денно. Однак не вистачає інформації про революційні події в регі-
онах. Робота істориків та науковців на регіональному рівні допо-
може віднайти місця пам’яті Української революції, що стане ба-
зою, аби створити художні фільми, альбоми, каталоги, путівники, 
енциклопедії, монографії.

УІНП започаткував створення інтерактивної карти «Місця 
пам’яті Української революції 1917 – 1921 років». Вже є карта 
місць пам’яті в Києві, до якої внесено близько 300 точок.

Як людяність у нелюдяний час рятувала 
життя: триває збір свідчень про Голодомор
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Чергова моя поїздка до польського міста Пере-
мишля, як завжди, була насичена і в журналістсько-
му плані, і зустрічами з моїми давніми й добрими дру-
зями — українцями й поляками. Тисячолітнє місто на 
межі весни й літа особливо чарівне. Ось деякі етюди з 
Перемишля другої половини травня. 

Університет Перемишля, розташований на околиці міста, у 
старовинному дворянському парку (головний корпус — у пала-
ці князів Любомирських ХVIII століття), завершував навчальний 
рік. Разом з польськими ровесниками і друзями складали іспи-
ти, готувалися до вакацій і кілька сотень студентів з України, що 
вчаться тут, серед них наші земляки з Чернігівщини.

* * * 
У Південно-Східному науковому інституті, що на цен-

тральній площі міста, як завжди, кипить дослідницька робо-
та. Засновник і беззмінний (уже понад 20 років) директор 
інституту, мій давній товариш, відомий польський історик, 
доктор Станіслав Стемпєнь, він же — і викладач університе-
ту, окрім керівництва закладом,  працює над черговою кни-
гою про польсько-українські стосунки. Це буде  монографія 
про Симона Петлюру, співпрацю очолюваної ним УНР з від-
новленою Польською державою.

Заступник директора Інституту, активний діяч 
Об’єднання українців Польщі, історик Олександр Колянчук, 
попри свої понад 80 років, теж у роботі. Пише книги про 
українців Польщі, піклується разом з побратимами про до-
гляд за похованнями українців на теренах Підкарпатсько-
го воєводства.

У Польщі урочисто відзначають 100-річчя відновлення 
держави. Власне, цій державі — понад тисячоліття. Але під 
час її занепаду, внутрішнього розбрату наприкінці ХVIII сто-
ліття Річ Посполита була ліквідована, поділена трьома імпе-
ріями — Росією, Пруссією, Австро-Угорщиною. І не існувала 
понад 120 років. Лише по завершенні Першої світової війни, 
11 листопада 1918 року, Польську державу відновили. Наці-
ональна еліта зуміла об’єднатися, висунула свого очільника 
— Юзефа Пілсудського і здійснила мрію кількох поколінь по-
ляків про відновлення держави. 

У державі це рік 100-річчя незалежності, тобто її віднов-
лення. 

На ратуші, міській раді Перемишля (і не лише на ній), ви-
сять банери з написом «100 років незалежності Польщі». 
Проводять різні ювілейні заходи, постійно публікують ма-
теріали в засобах інформації. Це варто запозичити і нам, 
адже й у нас цього року відзначали 100-річчя проголошен-
ня Центральною Радою 22 січня 1918 року незалежності 
України. 

Українці Перемишля, як і загалом Польщі, переваж-
но є прихожанами Української греко-католицької церкви. 
Тут обрядовість, церковний календар повністю збігаються 
з православ’ям, мова богослужіння — українська. Кафед-
ральний храм Перемишльської єпархії УГКЦ — велична 
церква Івана Хрестителя на Храмовій горі. Це самісінький 
центр, Старе Місто, де багато різних церков. Того недільно-
го дня, окрім звичайного богослужіння, була й друга акція 

— урочисте перше причастя юних українців. Хлопчики й ді-
вчатка, святково вбрані у вишиванки, зі свічками в руках. 
Переповнений храм — їхні батьки, бабусі й дідусі, інші при-
хожани. Хвилюючий обряд.

Це фото я роблю, стоячи на головному мосту через Сян. 
Так, це ота сама ріка, що згадана в другому куплеті нашого 
Державного Гімну «Ще не вмерла Україна». Офіційно вико-
нують лише перший куплет, але сам вірш Павла Чубинсько-
го довший. У другій строфі — такі рядки: «Станем, браття, в 
бій кривавий, від Сяну до Дону». Україна — цивілізована єв-
ропейська держава, ніхто не вимагає «перекроювати» дер-
жавні кордони, що склалися після Другої світової війни. Це 
лише Росія, вперше за 70 повоєнних років, нахабно їх пере-
кроїла, загарбавши в України Крим. А у вірші поета понад 
сторічної давнини просто згадуються колишні етнічні україн-
ські землі, в тому числі на Підкарпатті й Доні. 

На фото вгорі — це правий (східний) берег Сяну, терито-
рія, прилегла до Львівської  області України. Звідси до кор-
дону — всього з 10 кілометрів. Правобережний Перемишль 
— це старовинна частина міста, центр, Старе Місто, яке я не 
раз показував раніше на фото. А на лівому березі — Засян-
ня, новіша частина міста, втім, теж доволі давня. 

Цікаво, що якраз по цьому мосту, по річці, з вересня 
1939 року проходив новий кордон між Радянським Союзом 
і Німеччиною. Тоді нацистська Німеччина, що 1 вересня по-
чала Другу світову війну саме нападом на Польщу, і комуніс-
тичний СРСР згідно з пактом Молотова – Ріббентропа знову 
розтерзали й поділили Польщу. Дружба і співпраця двох то-
талітарних режимів тривали майже два роки, до 22 червня 
1941 року, коли  між ними почалася війна.

Перемишль — місто-музей. І, звичайно, постійно бере 
участь у традиційній європейській Ночі музеїв. Усі музеї від-
чинені з вечора і до пізньої ночі. Вхід безкоштовний або за 
символічну плату. Участь 
у заході бере й укра-
їнський Народний дім, 
адже цей старовинний 
величний будинок у цен-
трі міста є пам’яткою іс-
торії та архітектури, від-
раховує друге своє сто-
ліття. 

А це фото я зробив 
у недавно споруджено-
му в центрі міста Народ-
ному музеї Перемишль-
ської землі — великому, 
чотириповерховому, з 
дуже цікавими експози-
ціями. На світлині одна 
з воскових фігур, воїн 
західнослов’янського 
племені полян, предків 
нинішніх поляків. 

У музеї архідієце-
зії Перемишля, де пред-

ставлена церковна історія, відбуваються і світські акції. 
Того дня організували відкриття виставки відомого поль-
ського художника Тадеуша Нуцковського, була презентова-
на його графіка за понад 40 років творчості. Пан Тадеуш є й 
викладачем університету Перемишля. На виставці була при-
сутня місцева творча інтелігенція. 

Історія в місті — на кожному кроці. Навіть на рекламі 

продукції вугільного складу (на фото вгорі). Земовіт — це 
напівлегендарний перший князь племені полян (середина 
IX століття). Вважається, що його правнук Мєшко I був пер-
шим королем Польщі. Мєшко, він же Пяст, — засновник цієї 
першої королівської династії. Ян Собєський — один з найви-
датніших королів держави. 

До речі, польське вугілля на складі просто відбірне. Ціна 
— 760 – 780 злотих за тонну, або 5 – 5,5 тисячі гривень.

Ще одна часточка історії. На центральній площі міс-

та — Плацу Ринок — кілька років тому встановили 
пам’ятник бравому вояку Швейку, герою знаменито-
го роману чеського письменника Ярослава Гашека. По-
руч — провулок Швейка. Річ у тім, що бравий вояк «бу-
вав» у Перемишлі —як солдат армії Австро-Угорщини під 
час Першої світової війни. Під час одної зі своїх числен-
них пригод Швейк потрапив ще й у таку халепу — був ви-
падково арештований і відсидів кілька днів у тюрмі Пе-
ремишля (дійсно існуючій). Хоч це лише літературна, тоб-
то вигадана, історія, що добре розуміють і перемишляни, 
вони додали її до історії свого міста. І тутешні, і приїж-
джі охоче фотографуються разом зі Швейком. А цей ста-
течний пан (на світлині) є його живим двійником. Вбра-
ний у стрій австро-угорської армії, він розповідає турис-
там про пригоди вояка. Ми розговорилися, і пан «Швейк» 
продемонстрував мені відмінне знання геніального 
роману. 

* * *
Охоче читаю афіші по місту, адже в них — усе розмаїт-

тя життя. Ось афіша про футбольний матч. Місцева «Поло-
нія», яка грає в IV лізі чемпіонату Польщі, приймає «Віслок» 
зі Стжижува. Ціна звичайних квитків — 10 злотих, пільго-
вих — 7 злотих. Для жінок і дітей (під опікою дорослих) вхід 
безкоштовний. 

По всій вулиці біля вхідних дверей під’їздів — оголо-
шення: громадська організація «Святелко» проводить збір 
одягу для дітей з дитячих будинків. Вони, звичайно, під по-
вною опікою держави, але ними також опікуються  церк-
ва та громадські організації, тому і таку допомогу прийма-
ють, а збирання її гуртує людей на добрі справи. 

Подібне оголошення — біля одного з найбільших уні-
вермагів міста, це галерея «Сянова». Перемишльський 
відділ Польського товариства допомоги особам з інвалід-
ністю (відсталістю розумового розвитку) як громадська, 
неприбуткова організація закликає всіх добрих людей 
при купівлях товарів пожертвувати 1% суми для своїх підо-
пічних. «Відкриймо їм життя» — заклик на плакаті. 

А це, власне, не оголошення, а інформація. Один зі 
щитів, на якому повідомляють про черговий грант, фінан-
сову допомогу місту від Євросоюзу. Після вступу Польщі 
2004 року до ЄС звідти було надано (та й продовжує над-
ходити) величезну фінансову допомогу для «підтягуван-
ня» бідної, за європейськими мірками, країни хоч до яко-
гось рівня ЄС. Особливо підтримують бідніші східні воє-
водства Польщі, серед них і Підкарпатське. Насамперед 
допомога направлена на розвиток соціальної сфери. На 
щиті — напис, що з європейського фонду «Інфраструкту-
ра середовища» профінансовано проект «Розбудова 
мережі водопроводу і каналізації на терені Пе-
ремишля».

Польські етюди

фраструктуууу
будоваа
Пе-е 8



№129   21 червня 2018 року№129   21 червня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо8 Україна і світ

7

Заккордонне україїннство

 * * *
Якщо вже зайшла мова про 

прозу життя, варто зазначити, що па-
діння останніми роками курсу української 

гривні і традиційна стабільність польсько-
го злотого визначили таке їх співвідношен-
ня: нині 1 злотий — це трохи більше як 7 
гривень. Для зручності ціну товару в злотих 
просто множимо на 7 і маємо її у гривнях. Не 
буду повторювати раніше написане в моїх 
публікаціях з Польщі, що основні продукти 
там коштують приблизно так само, як у нас. 
Не набагато дорожча, а то й дешевша, елек-
троніка — телефони, планшети, частково — 
комп’ютерна техніка. До того ж за умови її 
купівлі не громадянами Євросоюзу магазин 
повертає  їм податок — 20% ціни товару. 

І все це — за дедалі більшої різниці дохо-
дів. Нині середня зарплата в Польщі — 5 ти-
сяч злотих, тобто 35 тисяч гривень. Це вже у 
5 разів більше від української. Причому там 
нема такої величезної різниці в доходах, як 
у нас. Адже при задекларованій у нас серед-
ній зарплаті в 7 тисяч гривень більшість гро-
мадян і близько не отримують такої платні, 
як і «середньої» пенсії. 

Звичайно, є 
в Польщі, як і в 
будь-якій краї-
ні, свої житей-
ські проблеми. 
Одна з останніх 
— подорожчан-
ня пального. 
За польськими 
мірками — зна-
чне, бо на кіль-
ка відсотків. 
Наші українські 
стрибки цін і та-
рифів на десят-
ки відсотків чи 
й кількакрат-

ні для нормальної економіки, як польська, 
звісно, неприпустимі. Але й невелике підви-
щення стурбувало поляків, адже практично 
всі вони — «на колесах», кожна родина має 
авто, часто й не одне. 

Ось фото (вгорі) зі звичайної станції за-
правки пальним. Помножте ціну літра паль-
ного на 7. Що вийшло? 35 – 37 гривень. Чи 
набагато дорожче від нашого? При існуван-
ні, повторю, 5-кратної різниці зарплат. 

У Перемишлі, а це 70-тисячне місто, як 
Ніжин, зовсім нема такого громадського 
транспорту, як маршрутки. Ми до них зви-
кли, а в Європі цей транспорт справедливо 
називають «сміттям вулиць». Тож замість си-
ли-силенної маршруток, що дійсно захара-
щують вулиці, по Перемишлю курсують ось 
такі великі сучасні автобуси. Один автобус 
— замість півдесятка  маршруток. Основний 
перевізник — комунальне міське підприєм-
ство, є й приватні перевізники. Загалом на 
місто — близько 30 маршрутів, доїжджають 
у будь-які райони, охоплюють і довколишні 
ближні містечка й села. На зупинках — гра-
фік руху, і не так звані «інтервали» його, а 
точно вказано, о котрій годині й хвилині при-
буває такий-то номер автобуса. 

Нам, у тому числі в Чернігові, Ніжині, 
поки що неможливо уявити місто без марш-
руток. Але поступовий перехід на великі ав-
тобуси реальний і потрібний. І це вже потро-
ху починається в наших містах і в столиці. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

Польські 
етюдиТрадиційно у світі День вишиванки святку-

ють третього четверга травня. Але організато-
ри свята в Торонто розширили святкування, що 
дозволило поєднати його з головним весняним 
українським фестивалем у місті. Свято почало-
ся 12 травня й закінчилося «Вишиваною ходою» 
26 травня.

Гра «Що? Де? Коли». 12 травня у стінах 
Trident Banquet Hall відбулася «Велика гра» зі 
спортивного «Що? Де? Коли?», яку провів Клуб 
інтелектуальних ігор UbrainE. Участь у заході 
взяли більше 15 команд, які відповідали на ці-
каві запитання історичного, культурного харак-
теру. 

Показ фільму «Спадок нації». 17 травня Ін-
ститут Святого Володимира, Український музей 
Канади й організація «День вишиванки у Торон-
то» влаштували показ фільму «Спадок нації». 
Це перший повнометражний документальний 
фільм про вишиті сорочки й історії їхніх влас-
ників. І це був уже дев’ятий показ фільму в То-
ронто.

«Вишиваний ярмарок». На ньому організува-
ли продаж вишитого одягу, аксесуарів, прикрас, 
посуду й картин.

Фотоконкурс «Вишиване селфі». Традиційно 
всі охочі фотографувалися у вишиванках та пу-
блікували світлини на своїх сторінках у Facebook 
та Instagram. 

«Вишивана хода». Цього року її провели з 
оркестром «Батурин», який заряджав усіх укра-
їнською музикою. Яскравими елементами ста-
ли величезні прапори України й Канади, а також 
вишиванка завдовжки 50 метрів і понад 20 ав-

томобілів, прикрашених вишиванками й синьо-
жовтими прапорами.

Концерт у Гай-парку. Тут українську грома-
ду привітали депутати парламенту Канади, пар-
ламенту Онтаріо, генеральний консул України в 
Торонто та президент Конгресу українців Кана-
ди (відділ Торонто). Були привітання від лідерів 
Асоціації кримських татар і Конгресу білорусів 
Канади. Виступили українські хори «Діброва», 
«Прометей» і «Жайвір», гурт «Отава».

Гостей свята тішили подарунками Україн-
ська кредитова спілка «Лимитед», кредитова 
спілка «Будучність», корпорація «Міст» і «Міжна-
родні авіалінії України». 

Танці у вишиванці. У ресторані «Золотий лев» 
був запальний відпочинок під українські пісні та 
музику.

Флешмоб «Вишивана Канада». У шести про-
вінціях Канади, від Тихоокеанського до Атлан-
тичного берега, громади різних міст сформу-
вали по одній великій літері й спільно утворили 
слово «КАНАДА» континентального розміру. 

Американська прем’єра 
«Українського реквієму»

З нагоди 85-ї річниці Голодомору в 
Україні Генеральне консульство України в 
Чикаго та Фундація Голодомору-геноциду 
(США) виступили спонсорами американ-
ської прем’єри «Українського реквієму» ав-
торства композитора Євгена Станковича, 
вірші Дмитра Павличка. 

Серед виконавців були народна ар-
тистка України Ніна Матвієнко та Євген 
Шафаровський, філармонія та фестиваль-
ний хор ім. Баха (Каламаз), Джордж Уайгіні, 
ансамбль бандуристок Північної Америки. 

Вступне слово виголосив віце-прези-
дент Фундації, доктор філософії о. Мирон 
Панчук з Української католицької церк-
ви Св. Йосифа. Він зазначив, що українці 
Америки вшановували жертв Голодомору в 
Україні ще з повоєнних років. 

Українська молодь 
Франції вшанувала 

пам’ять Симона Петлюри
Члени Спіл-

ки української мо-
лоді в цій країні 
відвідали могилу 
вбитого 25 трав-
ня 1926 року ра-
дянським аген-
том чільного укра-
їнського державного, військового та по-
літичного діяча, котрий знайшов останній 
спочинок на цвинтарі «Монпарнас» у Парижі. 
Поминальну панахиду відправив о. Іван Ра-
дивич, священик Української автокефаль-
ної православної церкви св. Симона в Парижі.

На території для сімейного дозвілля «Михай-
лівка», що належить парафіяльній громаді церк-
ви Святого Архістратига Михаїла в Дженкінтав-
ні поблизу Філадельфії (США), відбувся традицій-
ний щорічний фестиваль «Душа України». 

У п’ятницю організували футбольний турнір 
за участю чотирьох команд. Вечором була моло-
діжна дискотека.

У суботу ознайомилися з новозбудованим 
парафіяльним духовним центром, який має про-

сторі класи, коридори, гарну велику залу. Саме 
там відбувся святковий концерт. У ньому взяли 
участь українські колективи з Філадельфії, ін-
ших округів. Потім було частування українськи-
ми стравами. 

Неділя на «Михайлівці» традиційно розпо-
чинається двома службами Божими. А далі зно-
ву був концерт, лунали мелодії скрипки гостя з 
України, народного артиста Олега Кульчицького 
та музика гурту «Небокрай» з Нью-Йорка. 

У княжому місті Перемишлі існує традиція, 
згідно з якою першої неділі після Зелених свят 
вшановують пам’ять українських воїнів. Цю 
традицію переривала лише комуністична сис-
тема.

Тепер щороку в Перемишлі вшановують 
пам’ять воїнів УГА, УНР, УПА, що поховані на 
українському військовому цвинтарі в Пикули-
чах, поруч з містом. 

Цьогорічне свято національної пам’яті по-
чалося 3 червня молитвою в кафедральному 
соборі Івана Хрестителя УГКЦ. Святу літургію 
очолив владика Михаїл Колтун — єпископ Со-
кальсько-Жовківської єпархії, одночасно капе-
лан Українського віська. У літургії співслужили 
архієпископ Іван Мартиняк та ряд священиків.

На урочистість прибули Микола Ярмолюк 
— радник посла України в Польщі, Василь Пав-
люк — генеральний консул України в Люблі-
ні, Максим Музичко — консул України з Кра-
кова, Олександр Бачик — почесний консул 
України в Перемишлі, Олег Синютка — голова 
Львівської обласної державної адміністрації, 
Олександр Ганущин — голова Львівської об-
ласної ради, Євген Чолій — президент Світо-
вого конгресу українців, Петро Тима — голо-
ва Об’єднання українців Польщі, Володимир 
Середа та Соломія Риботицька (товариство 
«Надсяння»). Були присутні члени українських 
товариств Надсяння, Лемківщини, Любачів-
щини. Польську владу репрезентували: Валь-
демар Шумни — представник маршалка Під-
карпатського воєводства, Малгожата Майка 
Онишкєвіч — представник воєводи Підкар-

патського, Януш Гамрищак — віце-президент 
Перемишля. 

Після завершення святої літургії учасни-
ки урочисто пройшли вулицями Перемишля до 
українського військового цвинтаря (Пикуличі). 

Я довголітній мешканець Перемишля, 
останні майже 40 років живу в Канаді. Для мене 
в демократичній Канаді дивним видається, що 
похід охороняла надзвичайно велика кількість 
поліцейських, щоб не допустити скандальних 
нападів польських націоналістів на процесію. 
Перемишль — місто, в якому від непам’ятних 
часів жили й живуть поляки, українці та євреї. 
Навіть за часів комуністичної Польщі не було 
міжнаціональних конфліктів. Після падіння ко-
мунізму стосунки між поляками та українцями 
були повністю нормалізовані. Польща перша з 
держав вітала Україну з відновленням її дер-
жавності, існувало повне розуміння та політич-
но-культурна співпраця. 

Взаємини між поляками та українцями по-
гіршали, коли в Польщі до влади прийшла пар-
тія «ПіС». Мені пригадуються події, на яких я мав 
змогу також побувати, — 26 червня 2016 р., 
коли група націоналістично налаштованих мо-
лодиків втрутилася в наш похід на Пикуличі: нас 
ображали, провокували бійки. У відчуттях не 
тільки українців, а й у численних розумних по-
ляків, зокрема в мішаних польсько-українських 
родинах, така дорога провадить на манівці. 

Табір для українських воїнів був заснова-
ний сто років тому на території колишніх ав-
стрійських казарм у селі Пикуличі. Польська 
влада влаштувала табір для полонених воя-
ків УГА та УНР — своїх союзників, які допома-
гали Польській державі стати на ноги. Своїми 
грудьми українські воїни захищали Польщу 
від більшовицької агресії. А Польща 30 тисяч 
українських вояків на догоду комуністичній Ро-
сійській імперії роззброїла і запроторила в та-
бори.

У 1920 – 1921 роках Пикуличі стали міс-
цем інтернування вояків Української армії, пе-
реважно 1-ї Запорізької дивізії. У лютому 1921 

р. у таборі було 3317 інтернованих українців: 
805 офіцерів, 2445 солдатів і 77 жінок з дітьми. 
Незважаючи на тяжкі умови життя, тут у груд-
ні 1920 р. зорганізували сатиричний журнал 
«Жало» і спілку піклування за хворими. Українці 
Перемишля й околиць підносили до табору хар-
чі та інше необхідне для життя інтернованим. 
Після епідемій дизентерії й тифу в таборі помер-
ло понад 2000 українців. 

Під час комуністичного режиму територію 
цвинтаря перетворили на сміттєзвалище. 1990 
року українська громада Перемишля віднови-
ла цвинтар. Тоді відновилася й традиція походів 
української громади від кафедрального собору 
до військового цвинтаря в Пикуличах. 

Цвинтар став місцем національно-патріо-
тичних молінь і щорічних маніфестацій україн-
ців. У 2000 році площу цвинтаря розширили, й 
тут поховано останки 47 вояків УПА, що загину-
ли 6 січня 1946 р. у місті Біча на чолі з курінним 
Михайлом Гальо.

На цьогорічному вшануванні зібралося по-
над 2 тисячі українців з Польщі, а також з Укра-
їни. Після відправленої панахиди на цвинтарі 
змістовну проповідь виголосив владика Миха-
їл Колтун, а після нього виступило 9 інших про-
мовців. Було покладено квіти й вінки на могили 
вояків. Завершилося вшанування виконанням 
хором і військовим оркестром Державного Гім-
ну України.

Ярослав СТЕХ,
м. Торонто, Канада 

У Пикуличах українці Польщі відзначили 
100-річчя відновлення Української держави

Канада в українських вишиванках

Фестиваль «Душа України»
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Нині людей з татуюванням, особливо моло-
дих, зустрінеш на кожному кроці. Добре хоч, що 
в наш час його наносять не пожиттєво, тож, коли 
набридне, можна видалити. Але мода дійсно до-
волі поширена. Хоч далеко не всі знають, що ж це 
таке — татуювання, яка його історія. 

Термін «тату» походить від гаїтянського слова 
«тата», що в перекладі означає «малюнок». Поняття 
ввійшло в науковий обіг завдяки британському мо-
реплавцю Джеймсу Куку, котрий вжив його у своє-
му звіті про навколосвітню подорож 1773 року.

Найдавнішими татуюваннями вважаються 
виявлені на тілі мумії, знайденої 1991 року в Ти-
рольських Альпах. Їй близько 5,3 тисячі років.

У британського прем’єр-міністра Уїнстона 
Черчилля також було татуювання — якір. Татую-
вання собі робили навіть члени нинішньої британ-
ської королівської сім’ї, першим з яких був принц 
Едуард. Мав татуювання і принц Чарльз, але він 
видалив його перед весіллям з леді Діаною.

Християнська церква терпимо ставиться до 
татуювань. У XVI – XIX ст. священики-місіонери 
навіть самі наколювали хрести на тілі навернених 
тубільців. Нині віруючі можуть нанести на своє 
тіло цитати зі Святого Письма, портрети святих, 
розп’яття і багато іншого.

Том Леппард, що живе на шотландському 
острові Скай, покрив своє тіло татуюваннями на 
99,3%. Його натільні малюнки є імітацією шкіри 
леопарда. 

Американець Джордж Рейджер наносить на 
своє тіло зображення героїв діснеївських мульт-
фільмів. На животі в нього наколоті Русалочка та 
її друзі, на грудях — Аладдін, а в паху — 101 дал-
матинець. Усього на тілі Рейджера зображено по-
над 500 «мультяшок».

Відомий татуювальник Пікі Тату розповідав, 
що одного разу до нього прийшов батько з до-
чкою, який попросив наколоти на плечі дитини на-
пис: «Того, хто знайшов цю дитину, прошу повер-
нути за адресою... за винагороду», бо дівчинка по-
стійно губилася в місті.

Один з наполеонівських маршалів Жан-
Батист Бернадот став шведським королем. Піс-
ля його смерті, під час підготовки до поховання, 
на руці монарха виявили витатуйований напис 
«Смерть королям!».

У 60-ті роки ХХ століття в багатьох штатах США 
існувала заборона на татуювання. Ця заборона 
з’явилася, щоб хоч якось стримати поширення ге-
патиту серед населення. Тепер татуювання офі-
ційно дозволене у всіх штатах.

Татуювання могли служити засобом гноблен-
ня. У стародавньому Римі татуюваннями мітили до-
машніх рабів. У стародавньому Китаї і в середньо-
вічній Японії їх наносили на обличчя злочинців та 
військовополонених. Іспанські конкістадори нано-
сили малюнки на тіла рабів серед корінного насе-
лення Америки. Під час Першої світової війни тату у 
вигляді латинської літери «D» наколювали британ-
ським дезертирам. У нацистських концтаборах не-
вільникам наносили на тіло особисті номери.

Кожен німецький солдат, що служив у військах 
СС, набивав собі під пахвою татуювання із зазна-
ченням своєї групи крові й резус-фактора. Завдя-
ки цьому союзники легко виявляли есесівців се-
ред загальної маси військовополонених. Наколки 
з групою крові під пахвою були поширені й серед 
радянських солдатів під час війни в Афганістані.

До 500 року в Японії татуювання було відмін-
ною рисою членів імператорської родини. Сам ім-
ператор, як правило, мав на тілі зображення хри-
зантеми. Пізніше мистецтво татуювання стало до-
ступним для нижчих верств японського суспіль-
ства, однак дуже скоро натільні малюнки почали 
вирізняти кримінальників, зокрема якудза. У су-
часній Японії публічна демонстрація представни-
ками якудза власних татуювань карається тюрем-
ним ув’язненням. Проте існує  виняток: якудза до-
зволено показувати свої тату під час релігійних це-
ремоній, в яких вони завжди охоче беруть участь.

Атмосфера Землі складається з кіль-
кох шарів.

Нижній — тропосфера, 10 – 15 км від 
поверхні. У цьому шарі формуються хмари 
та інші природні явища, температура тро-
посфери 40°C – 50°C. 

Вище розташована стратосфера, яка 
містить газ озон. Він поглинає хвилі соняч-
ної радіації, під впливом яких у стратосфе-
рі температура підвищується до + 15 °C. 

Ще вище — іоносфера, де температура 
знижується до -90°C.

Кисень на Землі, некритична темпе-
ратура на поверхні та інші властивості 
дали сприятливу можливість для існуван-
ня рослинного, тваринного світу та життя 
людини.

Наша планета унікальна в Сонячній 
системі, адже вона єдина, на якій є життя. 
Розташувалася Земля дуже вдало. Вона 
подорожує по орбіті на відстані майже 150 
000 000 кілометрів від Сонця, а це озна-
чає, що на Землі досить тепло, аби вода 
зберігалася в рідкому вигляді. За висо-
кої температури вода б просто випарову-
валася, а в холоді перетворювалася б на 
лід. Тільки на Землі присутня атмосфера, 
в якій може дихати людина і всі живі орга-
нізми.

Під атмосферою нашої планети розта-
шувалася тверда поверхня, яка назива-
ється земною корою. Вона має товщину 
від 10 до 50 кілометрів. Кора «плаває» на 
рідкій земній мантії, маса якої становить 
67% маси всієї Землі та простягається за-
вглибшки на 2890 кілометрів.

За мантією слідує зовнішнє рідке ядро, 
яке тягнеться ще на 2260 кілометрів зав-
глибшки. Цей шар також  рухомий і здат-
ний видавати електричні струми, які ство-
рюють магнітне поле планети.

У самому центрі Землі знаходиться 

внутрішнє ядро. Воно дуже тверде й міс-
тить безліч заліза.

Земля розташована на третьому місці 
за віддаленістю від Сонця і на п’ятому — 
серед усіх планет Сонячної системи за роз-
міром. 

Вік планети — 4,54 млрд років. Серед-
ній радіус — 6 378,2 км. Середнє коло — 
40 030,2 км. Площа — 510 072 млн км  
(29,1% суші й 70,9% води). 

Материків — 6: Євразія, Африка, Пів-
нічна Америка, Південна Америка, Австра-
лія й Антарктида. 

Океанів — 4: Атлантичний, Тихий, Індій-
ський, Північний Льодовитий. 

Населення — 7,3 млрд осіб (50,4% чо-
ловіків, 49,6% жінок). 

Кількість країн: усього 252, незалеж-
них — 195. 

Кількість мов — близько 6 000. 
Кількість офіційних мов — 95; найпо-

ширеніші — англійська (56 країн), фран-
цузька (29 країн) та арабська (24 країни). 

Кількість національностей — близько 
2 000. 

Кліматичні пояси: екваторіальний, тро-
пічний, помірний і арктичний (основні), 
суб екваторіальний, субтропічний і субарк-
тичний (перехідні). 

Джордж Буш-старший 
у 94 роки побив

рекорд довголіття 
серед президентів 

США
Б у ш 

відзначив 
12 червня 
день наро-
дження в 
колі сім’ї 
в Кенне-
банкпорті 
(штат Мен). 
Він уже не 
з д і й с н ю -
вав стрибків з парашутом, як на 
святкуваннях 80-го, 85-го, 90-го 
днів народження.

Попередній рекорд належав 
Джеральду Форду й Рональду Рей-
гану. Форд помер у 2006 році у віці 
93 років. Рейгану також було 93 
роки, коли він помер 2004 року, 
проте Форд пережив його на понад 
місяць.

1 жовтня свій 94-ий день на-
родження відсвяткує інший колиш-
ній американський президент — 
Джиммі Картер. 

Джордж Буш-старший — 41-ий 
президент США. На посаді він пе-
ребував з 1989 по 1993 роки, об-
раний від Республіканської партії. 
Під час Другої світової війни був вій-
ськовим льотчиком, воював на Ти-
хому океані. 

Перед обранням на найвищу по-
саду був віце-президентом за пре-
зидентства Рейгана. 

18 квітня у віці 92 роки помер-
ла дружина Буша-старшого Барбара 
Буш. Вони — батьки 43-го президен-
та США Джорджа Буша-молодшого. 

Ще один штат США 
визнав Голодомор 

геноцидом 
українського народу

Штат Міссурі приєднався до ви-
знання Голодомору в Україні 1932 – 
1933 років геноцидом українсько-
го народу. Отже, станом на сьогод-
ні Голодомор визнали геноцидом 11 
американських штатів.

Мода на татуювання: 
а що воно таке?

Цікаві факти про Землю

Євросоюз оголосив 
війну пластику

У Європарламенті вирішили не замовляти в офіси 
воду в пластиковій тарі — таким є внесок у боротьбу із 
забрудненням довкілля пластиковими відходами.

Нові умови запровадять з літа наступного року, 
коли закінчаться чинні контракти з постачальниками 
води в пластиковій тарі.

У майбутньому в приміщеннях парламенту встанов-
лять питні фонтанчики. Одноразові пластикові стакан-
чики мають бути замінені тарою багаторазового вико-
ристання. 

У травні Єврокомісія презентувала план заходів 
із заборони низки одноразових продуктів з пластику. 
Йдеться, зокрема, про одноразові посуд і столове при-
ладдя, трубочки для напоїв, палички для вати і пласти-
кові кріплення для повітряних кульок. Крім того, перед-
бачається обмеження використання пластикових упа-
ковок для їжі, яку продають на винос, кришок, інших 
продуктів з пластику.

Єврокомісія вимагає, щоб до 2025 року країни-чле-
ни ЄС забезпечили на 90 відсотків використання плас-
тикових пляшок, які підлягають переробці.

У Німеччині навчилися робити 
пластик із цикорного салату
Він міцніший за звичайний, але головне — його лег-

ко переробляти. Після трьох тижнів у цілковитій темря-
ві в прохолодному приміщенні цей цикорний салат го-
товий для продажу. Люди споживають лише блідо-зеле-
не листя салату. Натомість товсте коріння викидають у 
смітник. Але німецький науковець Домінік Вюст та його 
колеги встановили, що коріння цикорію — важливий 
компонент для виробництва біопластику, набагато міц-
нішого за звичайний. І він повністю підлягає переробці 
на безпечну сировину. 

У Нью-Йорку біля 
зруйнованих веж-

близнюків відкрили 
80-поверховий хмарочос

На Манхеттені офіційно відкри-
ли п’ятий за висотою в Нью-Йорку 
хмарочос заввишки близько 329 
метрів. Він розташований поруч з 
меморіалом на місці знищених у ре-
зультаті теракту 11 вересня 2001 
року двох веж-близнюків Всесвіт-
нього торгового центру.

Хмарочос став символом онов-
лення центральної частини Нью-
Йорка.

Новий 80-поверховий хмарочос 
вартістю $2,7 млрд, що одержав по-
значення WTC-3 (третя вежа Все-
світнього торгового центру), був за-
кладений 2010 року, і на його будів-
ництві працювали близько 4 тисяч 
людей. Загальна площа приміщень 
— 232,2 тис. кв. м, хмарочос обслу-
говують 44 ліфти. На п’яти нижніх по-
верхах будівлі розмістяться магази-
ни. Загалом у хмарочосі працювати-
ме близько 6 тисяч людей.

6 червня померла відома українська ре-
жисерка Кіра Муратова.

Вона народилася 1934 року в м. Сороки в 
Румунії (нині це Молдова). Навчалася в Мос-
ковському державному університеті та Всесо-
юзному державному інституті кінематографії. 
1961 року Кіра Муратова стала режисеркою 
на Одеській кіностудії.

Славу здобула завдяки своїм першим 
фільмам — «Короткі зустрічі» (1967) і «Довгі 
проводи» (1971).

Фільм Муратової «Астенічний синдром» 
1990 року отримав гран-прі Берлінського кі-
нофестивалю. Трагікомедію «Настроювач» по-
казували на фестивалі у Венеції. Останніми 
роботами стали драми «Мелодія для шарман-
ки» і «Вічне повернення. Кастинг».

2012 року режисерка заявила про завер-
шення кар’єри.

Кіра Муратова жила й працювала в Одесі.

Прізвище Муратова вона взяла від пер-
шого чоловіка Олександра, однак шлюб роз-
пався в 1970-х роках. Пізніше вийшла заміж 
за Євгена Голубенка (на фото — разом з ним).

Пам’яті режисерки Кіри Муратової
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Антиалкогольна кампанія Горбачова: 
причини, здобутки, втрати

Проблема зловживання алкого-
лем та боротьби із «зеленим змієм» 
стоїть перед людством від прадавніх 
часів. 

Горбачовська антиалкогольна 
кампанія — одна з найбільш супе-
речливих акцій часів «перебудови», 
яка має доволі значну історіографію.

Більшість учених-суспільство-
знавців оцінює горбачовські заходи 
здебільшого негативно, наголошу-
ючи перш за все на значних фінан-
сових збитках, яких зазнав бюджет. 
Низка дослідників вважає, що про-
вал антиалкогольної кампанії дис-
кредитував весь курс на перебудову. 
Серед її позитивних рис відзначають 
зростання демографічних показни-
ків, рівня та безпеки життя.

Алкогольна ситуація в СРСР піс-
ля Другої світової війни характери-
зується такими тенденціями: зрос-
танням споживання алкогольних на-
поїв; зростанням асоціальної пове-
дінки на ґрунті вживання спиртного; 
розширенням контингенту спожива-
чів спиртного, поширенням пияцтва 
серед жінок; перетворенням пияцтва 
на масове явище; зниженням «віко-
вого цензу» алкогольного споживан-
ня; зростанням захворюваності на 
хронічний алкоголізм, психічні та інші 
хвороби на ґрунті пияцтва; зростан-
ням травматизму та нещасних випад-
ків унаслідок зловживання спирт-
ним; зростанням економічних втрат.

Головною причиною розквіту пи-
яцтва та алкоголізму в індустріально-
му суспільстві є часті стреси, що су-
проводжують людське життя. А осно-
вними передумовами появи цього 
лиха в СРСР стали зростання дохо-
дів і підвищення життєвого рівня на-
селення. Вживанням спиртних на-
поїв компенсувалася диспропорція 
між зростаючими резервами віль-
ного часу (перехід на п’ятиденний ро-
бочий тиждень, скорочення обсягів 
громадських доручень) та можливос-
тями його розумного використання 
(відсутність психологічного розван-
таження, традицій та інфраструктури 
дозвілля і повноцінної рекреації). До 

того ж п’яні посиденьки «на кухнях» 
часто компенсували нестачу свободи 
слова. У західній історіографії сфор-
мувалася думка про глибоку мораль-
ну кризу радянського суспільства, 
яка нагадувала Абдурахману Автор-
ханову кризу Римської імперії, — зди-
чавіння звичаїв, масові пиятики, ор-
гії, наркоманія, проституція.

Влада намагалася всіляко при-
ховувати алкогольну проблему. По-
ширювали декларативні заяви, що 
алкоголізм та пияцтво не властиві 
соціалізму та класовій природі про-
летаріату. Зловживання алкоголем 
трактували як пережитки минуло-
го, недоліки окремих осіб, інозем-
ний вплив. Прогнозований прогрес 
у галузі освіти і плановане зростання 
рівня доходів мали призвести до ско-

рочення споживання й викорінення 
зловживання спиртним.

Насправді алкоголь був однією з 
основних дохідних статей радянсько-
го бюджету. З 1964 по 1984 роки до-
ходи від продажу горілки й дешевих 
вин зросли в 4 рази. У 1980 – 1984 
роках бюджет щороку отримував 
від продажу алкогольної продукції 
близько 70 млрд крб. Академік Мико-
ла Петраков зазначає, що алкоголь 
приносив до 30% доходів радянсько-
го бюджету у вигляді податку з обігу. 
На селі горілка давала понад полови-
ну обсягу торгівлі.

У 1983 році населення придбало 
алкогольних напоїв на суму не менше 
ніж 50 млрд крб. У той час як реалі-
зація м’яса та м’ясопродуктів склала 
22,5 млрд крб., а хліба й хлібобулоч-
них виробів — 8,8 млрд крб.

В Україні станом на 1986 рік пи-
тома вага алкогольних напоїв скла-
дала 11,9% загального обсягу роз-
дрібного товарообігу і 25,6% обся-
гу продовольчих товарів. Натомість 
питома вага м’яса становила 7,6% і 
16,4%; хліба й хлібобулочних виробів 
— 3,3% і 6,9% відповідно; одягу й бі-
лизни — 9,6%, взуття — 4,7%.

Значно зросло споживання алко-
голю. Упродовж 1959 – 1979 років 
продаж спиртного на душу населення 
зріс у 2,3 разу й, за офіційними дани-
ми, 1980 року досяг 8,7 л абсолютно-
го (100-градусного) алкоголю на лю-
дину (1960 року — 3,9 л). Поза ува-
гою статистики залишалося спожи-
вання спиртних напоїв домашнього 
виробництва. За експертними оцін-
ками, реальне споживання за той са-
мий час зросло з 9,8 до 14 л.

Щоб приховати ці факти, на по-
чатку 1960-х років Центральне ста-
тистичне управління СРСР вилучи-
ло зі щорічників «Народне господар-
ство в СРСР» статтю «Алкогольні та 
безалкогольні напої». Алкоголь було 
віднесено до графи «Інші продоволь-
чі продукти» разом з перцем, лавро-
вим листом, кавою тощо. Наприкін-
ці 1970-х – на початку 1980-х років 
у роздрібному товарообігу ця стаття 

складала 1/3 виторгу від продажу 
продовольчих товарів та 1/6 всього 
роздрібного товарообігу. 

На основі уривчастих статистич-
них даних і за допомогою статистич-
них методів американський профе-
сор Владімір Тремл встановив, що 
на початку 1970-х років Радянський 
Союз посідав четверте місце (після 
Португалії, Франції та Італії) за спожи-
ванням алкоголю на душу населення, 
а за споживанням міцних напоїв ліди-
рував. За радянськими даними, 1983 
року на долю кожного мешканця Со-
юзу припадало 4,1 л міцних напоїв (в 
Угорщині — 4,8, США — 2,9, Франції 
— 2, Австрії — 1,6, Італії — 1,2 л).

Однак обсяг споживання спирт-
ного не завжди об’єктивно відобра-
жає рівень пияцтва та алкоголізму. 

Причини катастрофічної ситуації кри-
лися не лише в державній політиці, а 
й в особливостях радянської моделі 
споживання алкоголю. Вона характе-
ризувалася поєднанням споживання 
великих доз спиртного, притаманних 
північній (нордичній) культурі пиття, 
та регулярністю вживання, власти-
вою для південної (середземномор-
ської, винної) культури. Більшість 
радянських республік тяжіли до пів-
нічного типу культури пиття, де алко-
голь не інтегрований у повсякденне 
життя, а пов’язаний зі святкуванням, 
причому сп’яніння часто розглядаєть-
ся як головна мета вживання спирт-
ного. Його споживання не стало 
частиною культури харчування (як у 
Франції чи Італії). Шанувальники «зе-
леного змія» часто збиралися в анти-
санітарних умовах (біля магазинів, у 
дворах, парках, скверах), спожива-
ли низькоякісні напої, сурогати, пили 
великими дозами й без закуски.

За підрахунками окремих радян-
ських учених (Станіслава Струміліна, 
Юрія Ткачевського, Бориса Урлані-
са), прямі матеріальні збитки від пи-
яцтва у вигляді втрат робочого часу 
та зниження продуктивності праці 
не окуповувалися доходами від про-
дажу спиртних напоїв. За даними Ми-
хайла та Бориса Левіних, у середині 
1980-х років через пияцтво СРСР що-
року втрачав від 60 до 80 млрд крб.

На початку 1980-х років 32% за-
гальної кількості смертей на рік у 
СРСР прямо чи опосередковано були 
пов’язані з алкоголем. В окремих ре-
гіонах пияцтво та алкоголізм стали 
головною причиною смертності. Осо-
бливо катастрофічною була ситуація 
в районах Крайньої Півночі. Невпин-
но зростала захворюваність на ал-
коголізм та алкогольні психози. Кіль-
кість зареєстрованих алкоголіків у 
СРСР 1986 року складала близько 4 
млн, або 15 осіб на 1 тис., у витверез-
никах було обслуговано 9 млн, або 
кожного 33-го з 1 тис. осіб. Зростан-
ня жіночого й підліткового пияцтва 
та алкоголізму призводило до підри-
ву інституту сім’ї. За даними опиту-
вань 1984 року, стан алкогольного 
сп’яніння відчули серед старшоклас-
ників 27,8% хлопців і 19,2% дівчат; 
серед учнів ПТУ — 65,1% і 48,2%; се-
ред учнів технікумів — 55,3% і 53,2% 
відповідно.

Алкоголь перетворився на один 
з найважливіших чинників зростан-
ня злочинності. Щороку росла кіль-
кість випадків хуліганства, зґвалту-
вань, убивств, грабежів, розбійних 
нападів, завдання важких тілесних 
ушкоджень, ДТП, скоєних особами у 
стані алкогольного сп’яніння. У сере-
дині 1980-х років понад 50% злочинів 
було скоєно нетверезими особами.

На рубежі 1970-х – 1980-х років 
сформувалася відчутна залежність ра-
дянського суспільства від алкоголю. 

Це стосувалося всіх сфер життя: від 
бюджету країни, який усе більше за-
лежав від «п’яних» грошей, до повсяк-
денного побуту, де алкоголь перетво-
рився на тверду валюту. Без «пляшки» 
неможливо було вирішити будь-яке по-
бутове питання. Навіть з’явилася при-
казка: «Кесарю — кесареве, а слюса-
рю — слюсареве». Уміння багато випи-
ти вважалося доблестю («Чим більше 
вип’є комсомолець, тим менше вип’є 
хуліган»). Натомість пропаганду твере-
зості висміювали («Якщо п’єш горілку й 
пиво — ти пособник Тель-Авіва»).

Необхідність боротьби з пияцтвом 
та алкоголізмом стала очевидною для 
радянського керівництва задовго до 
початку «перебудови». Спроби проти-
дії цьому лихові здійснювали в 1958 
та 1972 роках. Розробка нової анти-
алкогольної програми почалася ще 
за життя Леоніда Брежнєва. Помітну 
роль в ініціюванні цих процесів зігра-
ли академік Станіслав Струмілін та Ан-
дрій Громико. При Політбюро ЦК КПРС 
було створено комісію для розробки 
заходів проти алкоголізму та пияцтва. 
Її очолював Арвід Пельше, а після його 
смерті — Михайло Соломенцев.

Незважаючи на те, що переваж-
на частина населення байдуже або 
терпимо ставилася до пияцтва, по-
ступово формувалося незадоволен-
ня пануванням «зеленого змія». В 
авангарді цього руху стояли дружи-
ни й родичі алкоголіків, які засипали 
листами партійні та державні органи, 
ЗМІ. У 1970-х роках почали стихійно 
виникати клуби тверезості. 

У грудні 1981 року в м. Дзержин-
ську Горьківської області було скли-
кано першу загальносоюзну конфе-
ренцію щодо боротьби з пияцтвом. 
Відомий хірург, академік Федір Углов 
виступив з доповіддю «Екзогенні 
чинники раннього старіння та ран-
ньої смерті», звинувативши держа-
ву у споюванні народу. На войовни-
чого поборника тверезості організу-
вали гоніння, його статті й книги за-
боронили. Але опального академіка 
підтримали молоді вчені Новосибір-
ського академмістечка. 1984 року в 
Новосибірському університеті ство-
рили Добровільне товариство твере-
зості. Зрештою, Юрій Андропов при-
йняв Федора Углова й доручив ви-
вчити ситуацію.

Перші кроки з боротьби з пия-
цтвом були досить обережними. Це 
можна побачити на прикладі України. 
1978 року заборонили торгівлю ви-
ном домашнього виробництва. Вла-
да прагнула наситити полиці магази-
нів пиво-безалкогольними напоями, 
про що свідчить відповідна постано-
ва Ради Міністрів УРСР від 17 берез-
ня 1982 року.

У 1983 році в Тувинській АРСР на 
багатьох сільських сходах ухвалили 
рішення про припинення торгівлі го-
рілкою. За півтора року до початку ан-

тиалкогольної кампанії розгорнулася 
боротьба із «зеленим змієм» в Улья-
новській області. За ініціативи ново-
обраного першого секретаря обкому 
Геннадія Колбіна було зачинено бен-
кетні зали при ресторанах, припине-
но різноманітні прийоми, ліквідова-
но так звані «гостьові будинки», роз-
горнулася боротьба з пияцтвом на 
транспорті й виробництві. На почат-
ку 1985 року, ще до обрання Михайла 
Горбачова Генеральним секретарем 
ЦК КПРС, у Марківському районі Во-
рошиловградської області було про-
ведено експеримент з обмеження 
часу реалізації спиртних напоїв.

За спогадами Михайла Соломен-
цева, в добу Юрія Андропова плану-
вали припинення продажу дешевих 
кріплених вин («бормотухи») і скоро-
чення продажу горілки на 20 млн де-
калітрів щороку. Скорочення виробни-
цтва й продажу коньяку, шампансько-
го, сухих вин і пива не планували. За 
умов утілення цих заходів у життя пе-
редбачалося до 2000 року скоротити 
споживання алкоголю до 1,5 л на лю-
дину. Але водночас за Юрія Андропова 
горілка подешевшала на 30 коп. На її 
етикетці був простий напис — «Водка», 
який любителі випити одразу розшиф-
рували: «Вот Он Добрый КАкой». За 
правління Костянтина Черненка про-
екти антиалкогольних заходів було ро-
зіслано членам і кандидатам у члени 
Політбюро, але загального схвален-
ня вони не отримали. Тоді обережний 
Генсек сказав: «Поспішати не будемо».

З приходом до влади Михайла 
Горбачова заходи Юрія Андропова 
та Костянтина Черненка (зменшення 
споживання алкоголю шляхом сані-
тарної освіти населення, заохочення 
помірного споживання, заміщення 
горілки вином і пивом, зростання не-
терпимості до пияцтва на робочому 
місці та до керування автомобілем у 
нетверезому стані) були відкинуті як 
нерішучі. Домінувало наївне уявлен-
ня, що прийняття державних рішень 
неминуче призведе до розв’язання 
проблеми. При цьому ніхто не згадав, 
що ще 1965 року професор антропо-
логії Каліфорнійського університету 
в Берклі Девід Мендельбаум напи-
сав статтю «Алкоголь і культура», в 
якій пророче задекларував, що зміна 
алкогольних звичаїв може спричини-
ти фундаментальні соціальні зміни.

7 травня 1985 року ухвалили по-
станову ЦК КПРС «Про заходи з подо-
лання пияцтва та алкоголізму» і по-
станову Ради Міністрів СРСР «Про за-
ходи з подолання пияцтва та алкого-
лізму, викорінення самогоноваріння», 
в яких йшлося про необхідність усім 
партійним, державним та адміністра-
тивним органам рішуче посилити бо-
ротьбу з пияцтвом, причому перед-
бачалося значне скорочення вироб-
ництва алкогольних напоїв, кількос-
ті місць їх продажу та часу реалізації.

16 травня 1985 року вийшов 
указ Президії Верховної Ради СРСР 
«Про посилення боротьби з пияцтвом 
та алкоголізмом, викорінення само-
гоноваріння», який підкріплював ви-
щезгадані заходи адміністративними 
і кримінальними покараннями. У по-
станові «Про хід виконання постано-
ви ЦК КПРС «Про заходи з подолання 
пияцтва та алкоголізму» від 8 верес-
ня 1985 року ЦК закликав посилити 
антиалкогольну кампанію. Аналогічні 
документи ухвалювали державні та 
партійні органи союзних республік.

Юрій ЛАТИШ, 
кандидат історичних наук, доцент 

Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка 

Сайт Historians 25.07.2016
Закінчення – в наступному номері
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Команда Громадського руху «Рідна краї-
на» починає низку публікацій «Українські та-
ємниці Другої світової» про правдиві факти 
нашої історії під час війни та участі в ній укра-
їнського народу.

Нині неправдива історія Другої світової ві-
йни стала для московських владців складовою 
маніпулювання свідомістю росіян, плекання 
агресії й протиставлення цивілізованому сві-
тові.

Чимало з того, що відбувалося на україн-
ській землі під час Другої світової війни, за-
мовчували або й офіційно засекречували. 
Лише віднедавна почали розвіюватися міфи 
(далеко не всі й не доконечно), і на світло Боже 
виринули трагічні українські сторінки найкри-
вавішої з воєн.

Хто підірвав ДніпроГЕС? Чому замовчу-
валося знищення нацистами понад 7 тисяч 
мешканців Корюківки? Хто висадив у пові-
тря окрасу української столиці Хрещатик та 
Успенський кафедральний собор Лаври?

Спробуймо дати відповіді на ці питання.
Отже, радянські історики стверджували (а 

їхні послідовники досі повторюють це облудне 
твердження), що центр Києва та Успенський 
собор підірвали нацистські окупанти.

Насправді Хрещатик, центральні житлові 
райони Києва та Успенський собор Києво-Пе-
черської лаври висадили в повітря радянські 
спецслужби. Унаслідок «операції» загинули, 
були поранені, втратили житла тисячі мирних 
мешканців столиці.

3 липня 1941 р. Сталін в одній зі своїх про-
мов оголосив «тактику випаленої землі». Згід-
но з нею перед відступом червоноармійців му-
сили знищувати все, що неможливо було ви-
везти, аби нічого не дісталося загарбникам.

Під час таких знищень загинули сотні тисяч 
людей. Через вивезення збіжжя, харчів, пере-
гін худоби на окупованих нацистами територі-
ях восени 1941 р. – узимку 1941 – 1942 рр. 
лютував масовий голод. Згідно з нормами між-
народного права втілення «тактики випаленої 
землі» є воєнним злочином.

Та повернімося до висадження в повітря 
центральної частини Києва. Червона армія 
залишила Київ 19 вересня 1941 р. Перед тим 
за наказом комуністичної влади було знище-
но все, що давало змогу вижити мирному на-
селенню української столиці. Усі запаси про-
довольства на київських складах вивезли або 
знищили. Люди залишилися без води та їжі, 
без електрики та каналізації.

Мінувала Київ інженерна частина 37-ї ар-
мії під командуванням генерал-лейтенанта Ан-
дрія Власова (саме того майбутнього коман-
дувача Російської визвольної армії — РОА, що 
воювала на боці нацистів) та спецпідрозділи 
НКВС-НКДБ. Роботи провадили таємно, проте 
кияни дізналися, що відбувається. Вибухівку 
нагромаджували в підвалах «будинку Гінзбур-
га» на вулиці Інститутській (нині тут розташо-
ваний готель «Україна»). Енкаведисти носили 
вибухівку в дерев’яних ящиках зі своєї катівні 
(Жовтневий палац) під виглядом переховуван-
ня архівів. Мінуванням безпосередньо керу-

вав полковник інженерних військ Олександр 
Голдович. 

Заміновані були всі електростанції, мости 
через Дніпро, водогін, каналізаційна мережа, 
поштамт, адмінспоруди — Раднарком, Верхо-
вна Рада, ЦК КП(б)У, НКДБ. Крім того — Успен-
ський собор, Оперний театр, музей Леніна, всі 
великі житлові будинки в центрі міста. Мали 
замінувати Софійський собор, уже й вибухівку 
підвезли, щоб закласти в «підвали собору», але 
тодішній директор заповідника Олекса Пов-
стенко сказав прибульцям, що в соборі немає 
підвалів, і ті забралися геть.

18 вересня злетів у повітря Ланцюговий 
міст — разом з червоноармійцями, що відсту-
пали. 19 вересня — обидва залізничні та ав-
тогужовий мости. Наводницький просто підпа-
лили.

Того самого дня до Києва з двох боків — 
від Бессарабки та з Подолу — увійшли німець-
кі війська.

Підпільники поширювали чутки, що тільки-
но буде ввімкнена електрика, як у повітря зле-
тить ціле місто. Окупаційне командування на-
казало шукати свідків, які б надали інформа-
цію про заміновані об’єкти. Так були розмі-
новані Оперний театр, музей Леніна (будинок 
Центральної Ради), урядові будівлі. Лише з при-
міщення музею Леніна видобули понад 3 тонни 
вибухової речовини та радіокеровані пристрої 
— це «добро» гітлерівці виклали на загальний 
огляд.

24 вересня о 16.00 пролунав потужний ви-
бух, яким розкололо навпіл унікальний 4-по-
верховий будинок, споруджений за проектом 
В. Городецького. Безліч уламків скла посипа-
лася на людей, багатьох травмувало. Але це 
був лише початок. Страшенної сили вибух зді-
йняв у повітря «дім Гінзбурга» на Інститутській, 
16-18 — перший київський «хмарочос» на 12 
поверхів, у якому були розташовані 90 найпре-
стижніших помешкань, загалом на 500 кімнат. 
Підірвали будівлю найбільшого в Європі цир-
ку Крутикова, готель «Континенталь»… Вибухи 
раз у раз стрясали центр столиці, лунали то в 
одному, то в іншому місці.

Німці проклали ґумові рукави до Дніпра, 
насосами почали качати воду, але радянські 
підпільники перерізали шланги. (До речі, тоді 
в місті діяла диверсійна група НКВС-НКДБ у 
складі І. Кудрі, Р. Окіпної та інших, головним за-
вданням якої було перешкодити розмінуванню 
міста. Вулиці Києва носять їхні імена дотепер).

Грандіозні пожежі охопили центр столиці 
й тривали мало не два тижні. Тільки в районі 
Хрещатика було знищено 324 будівлі.

І Хрещатик, і прилеглі вулиці (нинішні Горо-
децького, Заньковецької, Б.Хмельницького; 
більші частини Інститутської, Лютеранської, 
Прорізної, Пушкінської, Ольгинської, бульвару 
Т.Шевченка, Великої Васильківської, теперіш-
нього Майдану Незалежності) перетворилися 
на звалища цегли та обгорілі кістяки будівель. 
Усього зруйнували 940 великих житлових та 
адміністративних споруд.

«Випалений Хрещатик» мав моторошний 
вигляд. Залишені без даху над головою, люди 
знетямлено блукали парками, Володимир-

ською гіркою, стадіоном. Дуже багато було 
обгорілих і поранених. Понад 50 тисяч людей 
втратили домівки. Скільки тисяч загинуло — 
невідомо досі.

Ось як писала про ті події газета «Україн-
ське слово» 21 жовтня 1941 р.: «…Перший 
вибух хмарою диму затьмарив ясний день. 
Полум’я охопило крамницю «Дитячий світ», яка 
містилася на розі Прорізної та Хрещатика. З 
цього почалося. Вибух чергувався за вибухом. 
Пожежа поширювалася уверх по Прорізній ву-
лиці і перекинулася на обидва боки Хрещати-
ка… Згоріло 5 кращих кінотеатрів, театр юно-
го глядача, театр КОВО, радіотеатр, консерва-
торія та музична школа, центральний поштамт, 
будинок міськради, 2 найбільші універмаги, 
5 найкращих ресторанів та кафе, цирк, місь-

кий ломбард, 5 найбільших готелів («Конти-
ненталь», «Савой», «Гранд-готель» та інші), цен-
тральна міська залізнична станція (квиткові 
каси), будинок архітектора та вчених, 2 пасажі, 
друкарня, 8-а взуттєва фабрика, середня шко-
ла, понад 100 найкращих крамниць. Загинуло 
багато бібліотек, цікавих документів, коштов-
них речей. Наприклад, в Київській консерва-
торії згорів великий орган і щось 200 роялів і 
піаніно. Навіть важко собі уявити і підрахува-
ти величезні розміри цього нечуваного злочи-
ну совєтів!»

Окупанти намагалися підштовхнути насе-
лення до звинувачення євреїв у трагедії, спро-
вокувати єврейські погроми, однак кияни на 
провокацію не піддалися. Більше того, коли на-
прикінці вересня нацисти заходилися винищу-
вати євреїв, тисячі киян, під загрозою смерті, 
рятували їх у своїх оселях.

Для підривання Хрещатика радянські сили 
вперше застосували радіокеровані пристрої, 
що діяли на відстані 400 метрів. Уперше ар-
мія, що відступала, знищила центр величезно-
го міста разом з його мешканцями — своїми 
співвітчизниками.

Радянські інформаційні засоби зарясні-
ли повідомленнями про «варварство німець-
ких окупантів». По війні у пресі з’явилося гас-
ло «Відбудуймо Хрещатик — гордість столиці 
України, знищений фашистськими загарбни-
ками!»

Кияни знали правду. Як знали й те, що за 
її озвучення, навіть пошепки, можна заплати-
ти життям.

Жертвою «тактики випаленої землі» став 
також унікальний Успенський собор Києво-Пе-
черської лаври, підірваний 3 листопада 1941 р.

Радянська «Надзвичайна державна комі-
сія з розслідування та встановлення злочи-
нів німецько-фашистських загарбників» по-
відомляла: «За наказом німецького коман-
дування військові частини (німецькі — ред.) 
пограбували, підірвали і зруйнували найдав-
ніший пам’ятник культури — Києво-Печерську 
лавру».

(Принагідно зазначимо, що вже тут є «різ-
нотлумачення»: за твердженням тодішніх лавр-
ських ченців, святиню розграбували, відступа-
ючи, таки радянські частини — зникло зага-
лом понад 2 тисячі цінних предметів).

На світанку 3 листопада 1941 р. німці на-
казали цивільному населенню будинків, при-
леглих до лаври, залишити свої помешкання. 
Затим солдати оточили її подвійним колом. О 
12.30 очікувався візит до Києво-Печерської 
лаври Йозефа Тісо — президента союзної на-
цистам Словаччини, якого, вочевидь, мало 
намір знищити радянське командування. Це 
мусила здійснити підривна група 18-ї дивізії 
НКВС, що чекала на умовний сигнал для радіо-
керованого вибуху. Утім, сигнал був, та вибух 
не відбувся: вибухотехніки вважають, що під-
вели акумулятори фугасів, вони за сорок діб 
розряджались, а від 19 вересня часу минуло 
вже більше.

О 13.30 Тісо вирушив з Лаври, і подвійне 
оточення зняли.

О 14.30 пролунало чотири вибухи. Унаслі-
док останнього, найпотужнішого, Успенський 
собор злетів у повітря.

Досі обговорюють дві версії цієї драматич-
ної події. За однією — Успенський кафедраль-
ний собор замінували водночас із Хрещатиком 
радянські підривники, а німці, не спромігшися 
розмінувати, вирішили, що простіше висадити 
святиню в повітря.

Однак більшість фахівців поділяє іншу вер-
сію. І на її користь свідчить повідомлення ні-
мецької розвідки, що було оприлюднене у Ве-
ликій Британії лише 1977 р. Згідно з ним спер-
шу стався невеликий вибух усередині собору. 
Коли він пролунав, із собору вибігло троє лю-
дей, один — у червоноармійській формі. Вар-
товий почав стріляти, вбив усіх трьох. А вже за 
кілька хвилин страхітливої сили вибух висадив 
святиню в повітря. Зрештою, такий перебіг по-
дій цілком вкладається у «світоглядну концеп-
цію» більшовиків, які, захопивши владу, най-
перше заповзялися руйнувати храми.

Олена БОНДАРЕНКО,
Громадський рух Миколи Томенка 

«Рідна країна»

Колись величний палац-резиденція та урядовий 
центр волинських володінь князів Сангушків може 
бути зруйнований повністю. Останніми роками спору-
да перебуває в особливо катастрофічному стані. 

На сполох забили представники місцевої громадської 
організації «Товариство культурної спадщини «Заслав’є», 
створеної торік. Саме вона згуртувала небайдужих містян, 
які фактично самотужки нині опікуються долею пам’ятки.

«Хоч палацовий комплекс в Ізяславі — унікальна споруда, 
яка перебуває під охороною держави, жодних реальних кро-
ків щодо реставрації чи хоча б належних протиаварійних робіт 
не зроблено, — каже голова організації Володимир Федотов. 
— Унікальний палац поріс чагарниками. Знаю лише, що 2006 
року були виділені бюджетні кошти на протиаварійні роботи 
та розчищення завалів. На практиці тоді на першому поверсі 
лише забрали будівельні завали та висипали їх на купу перед 
головним фасадом. Жодних протиаварійних робіт так і не про-
вели. А пам’ятка руйнується. От-от повністю обвалиться одна 
зі стін палацу. Ще позаминулоріч обвалився південно-східний 
кут будівлі».

Другий рік поспіль громадські активісти оголошують у 
місті акцію «До Сангушків на толоку». «На сьогодні, коли ми 
вирізали чагарники, якими заріс східний фасад північного 

палацу, бачимо, що стіна по всій довжині другого поверху 
нахилилася під кутом. Сумніваюся, що вона вистоїть хоча б 
до кінця року. Якщо вона завалиться — вважайте, півпалацу 
нема», — каже Володимир Федотов.

Саме в цій унікальній у плані архітектури частині комп-
лексу, частина котрої вже обвалилася, мешкав колись ар-
хітектор Паоло Фонтана, який збудував головний кор-
пус палацу. Також він автор унікальної композиції двору 
Pаславського замку — патіо, що є єдиним подібним рішен-
ням не лише на Волині, а й в архітектурі цілої Речі Посполи-
тої. Крім того, П. Фонтана — автор проекту костелу, розташо-
ваного неподалік резиденції.

«Ще цей корпус пов’язаний з польським королем Ав-
густом ІІІ, який відвідував Заслав у 1746 році та відновив 
для міста Магдебурзьке право, втрачене внаслідок воєн-
них конфліктів, — розповідає Федотов. — Він пов’язаний 
з ім’ям Павла Карла Сангушка, який першим з родини 
став власником Заслава на початку ХVІІІ століття. Саме 
він розпочав відбудову нашого міста, що тоді занепада-
ло. Пов’язаний з ім’ям Крістофа Шафрата — відомого ком-
позитора доби пізнього бароко, який був учителем у дітей 
Сангушків».

Нині активісти закликають усіх небайдужих допомогти 
зберегти унікальну пам’ятку національного значення.

В Ізяславі на межі знищення палац Сангушків

Українські таємниці Другої світової. 
Хто насправді руйнував Київ?

Руїни Хрещатика.

Зруйнований Успенський собор.
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Олександер ШОКАЛО

Геній математики з українським серцем
Фундаментальна математична теорія Георгія Вороного 
в контексті української морально-світоглядної традиції 21 червня

1948 — фірма грамзапису «Columbia Records» ви-
пустила на ринок довгогральні платівки, на кожному 
боці яких можна було записати 23 хвилини музики. На 
зміну колишнім важким і крихким дискам з однією пі-
сенькою прийшли вінілові альбоми.

22 червня 
1889 — Німеччина першою в Європі запровадила 

пенсії за старістю. 
1910 — у Німеччині відкрили першу в Європі по-

вітряну пасажирську лінію Фрідріхсхафен – Дюссель-
дорф, якою курсував дирижабль «Німеччина». 

1940 — у Комп’єні Франція підписала капітуляцію 
перед Німеччиною (в тому самому вагоні, в якому 1918 
р. підписувала капітуляцію Німеччина).

23 червня 
1868 — американець Крістофер Шоулз зі штату Ві-

сконсин запатентував друкарську машинку. Вона була 
завбільшки з великий стіл, друкувала лише великими 
літерами, причому друкар не бачив результату своєї ро-
боти, бо папір перебував усередині машини. 

1889 — в Одесі народилася Анна Ахматова (Горен-
ко), російська поетеса. 

24 червня 
1812 — армія Наполеона, перейшовши річку Німан, 

увійшла до Росії. Почалася Вітчизняна війна 1812 р.
1934 — столицю радянської України повернули з 

Харкова до Києва.
25 червня 
1886 — народився Іван Крип’якевич, український 

історик. 
1892 — київський електричний трамвай (перший у 

Російській імперії) запрацював для пасажирів, на лінії з 
Подолу на Хрещатик. 

26 червня 
1856 — народився Бернард Шоу, британський дра-

матург.
27 червня 
1663 — у Ніжині відбулася козацька чорна рада, на 

якій гетьманом Лівобережної України за підтримки Мо-
скви обрано Івана Брюховецького.

1834 — відкрито Київський університет св. Володи-
мира (нині — Національний університет ім. Т. Шевчен-
ка). 

1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав 
патент на винахід першого гелікоптера.

1954 — почала працювати перша у світі атом-
на електростанція  у м. Обнінську (Калузька область, 
РРФСР). 

28 червня
1569 — укладено Люблінську унію, яка об’єднала 

Королівство Польське і Велике князівство Литовське.
1919 — підписано Версальський мирний договір, 

який завершив Першу світову війну. Німеччина втрати-
ла близько 14 відсотків території, зокрема всі замор-
ські колонії. Німецька армія була сильно скорочена, 
озброєння, включно із флотом, у Німеччини  конфіску-
вали. 

29 червня 
1849 — народилася Олена Пчілка (Ольга Косач), 

українська письменниця,  етнограф і перекладачка, 
мати Лесі Українки. 

1900 — народився Антуан де Сент-Екзюпері, фран-
цузький льотчик і письменник.

30 червня 
1908 — у Східному Сибіру (Росія) в басейні річки 

Підкам’яна Тунгуска впав і вибухнув, спричинивши зна-
чні руйнування, так званий «Тунгуський метеорит».

1 липня 
1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Та-

расові Шевченку.
2 липня 
1776 — Другий Континентальний конгрес у Філа-

дельфії ухвалив рішення про відділення Америки від 
Великої Британії. 4 липня конгрес  ухвалив Декларацію 
незалежності.   4 липня — День Незалежності США. 

3 липня 
964  —  Київська Русь здобула перемогу у війні з Хо-

зарським каганатом.
1940  —  Бессарабія та Північна Буковина увійшли 

до складу СPСР. 
4 липня 
1903  —  президент США  Рузвельт урочисто ого-

лосив про відкриття тихоокеанської лінії зв'язку, розі-
славши по кабелю, прокладеному по дну Тихого океану, 
повідомлення по всьому світу.

5 липня 
1811  —  Венесуела першою з іспанських колоній 

в Південній Америці проголосила свою незалежність.
1954  —  вийшов перший випуск телевізійних но-

вин Бі-Бі-Сі. 
1971  — у США виборчі права надано особам від 18 

років (раніше  —  від 21 року).

Сковородинська освіт-
ня система самовиховання, 
саморозвитку заснована на 
принципові моральної зрілос-
ті в триєдності істинного ду-
мання, справедливого діяння 
й правдивого висловлення, 
на «другому, духовному, наро-
дженні» та на культурному са-
морозвиткові.

На засаді моральної зрі-
лості й духовного народження 
людини послідовник Г.С. Ско-
вороди, український глибин-
ний педагог і філософ Памфіл 
Данилович Юркевич (1826 – 
1874) розвинув «сакральну 
педагогіку серця» — «вихов-
ну систему, яка пробуджує в 
серці у вихованця любов до 
вищого й ідеального, до за-
повітного й духовного». Мис-
тецтво виховання, за П. Юр-
кевичем, полягає в тому, щоб 
привести учня до такого стану 
спокою, в якому він, засвою-
ючи враження од світу, міг би 
думати над тим, що відбува-
ється в ньому самому та поза 
ним. Це є необхідною умовою 
здійснення Сковородиного 
принципу самопізнання. Най-
вищий результат, мета само-
пізнання й виховного процесу 
в сакральній педагогіці серця 
— «друге, духовне, народжен-
ня» людини, тобто її особис-
та культура. За П. Юркевичем: 
«…У серці зачинається й заро-
джується рішучість людини на 
ті чи ті вчинки; …воно є вміс-
тище волі та її жадань. Серце 
є вмістище всіх пізнавальних 
дій душі». На духовній суті «вну-
трішньої гідності» людини й на-
роду, на основі моральності й 
національного духу П. Юрке-
вич ґрунтує свою філософію 
утаємниченого серця людини 
й філософію права. За П. Юр-
кевичем, основою національ-
ного права є національний дух: 
«Право — явище національ-
ного духу», а основополож-
ними чинниками українсько-
го права є ідея справедливої 
відплати й принцип волі. Воля 
духу — всеосяжна першоос-
нова самоладованого жит-
тя людини й народу, джерело 
особистої й національної гід-
ності. За П. Юркевичем, сер-
це людське — «центр духу», а 
в збірному серці народу зріє 
воля — внутрішній моральний 
закон, який діє через совість. 
В українському моральному 
світогляді воля — самовияв 
внутрішньої сили особистого 
й національного духу. В укра-
їнській правосвідомості воля 
— основоположний мораль-
ний принцип-закон, дієвий 
чинник традиційного природ-
но-морального права й пер-
винне правове поняття. Волю 
ухвалює одностайним волеви-
явом (консенсусом) усенарод-
не віче (від старослов’янських 
віт — рада, віщати — виголо-
шувати) — зібрання людей для 
вирішення суспільних справ. 
Волю-закон ухвалюють усі й 
дотримується кожен, воля — 
вияв зрілого людського духу: 
«Де дух, там і воля» (П. Юрке-
вич). За П. Юркевичем, наці-
ональний дух породжує волю 
— дієвий моральний закон, 
на основі якого народ з на-

ціональною ідентичністю ор-
ганізовує свою національ-
ну державу, яка пройнята ду-
хом моральності, людяності; а 
в імперіях навпаки: держава 
штучними законами формує 
підневільну, вірнопіддану сус-
пільну масу з громадянською 
ідентичністю. Нині постімпер-
ський український соціум існує 
в узаконеному беззаконні, бо 
при безлічі штучних законів не 
діє основоположний мораль-
ний закон.

У практичному педаго-
гічному вченні послідовника 
Г.С. Сковороди, українського 
педагога, основоположника 
народної школи й нової педа-
гогіки як мистецтва виховання 
Костянтина Дмитровича Ушин-
ського (1824 – 1871) провід-
ною моральною засадою є ви-
ховання особистої волі люди-
ни, завдяки якій формується 
її внутрішнє моральне осердя 
— характер: «Теоретичне жит-
тя розуму утворює розум; але 
тільки практичне життя сер-
ця й волі утворює характер. 
…Щоб у дитини утворювався 
характер або принаймні на-
копичувалися для нього вели-
кі матеріали, слід, щоб дитина 
жила серцем і діяла волею...». 
Та передусім, на переконання 
Ушинського, дитину необхід-
но навчити серцем розрізняти 
«прагнення душі жити» й «по-
треби організму бути», тобто 
відрізняти усвідомлену життє-
ву програму своєї душі од без-
тямного існування через не-
зрілий, прагматичний розум. 
За Сковородою, серцю него-
же переймати на себе здога-
ди незрілого, блудливого ро-
зумування — «плазуючого ро-
зуму», коли «всяка думка ницо, 
як змій по землі, плазує»; сер-
цю належить просвітлювати 
розум світлом Істини й спря-
мовувати волею мудрості, не-
зважаючи на його погордливу 
незрілість: «Розум завжди лю-
бить до чогось братися, і коли 
він не матиме доброго, тоді 
звертатиметься до поганого»; 
«У тих, хто душею низький, най-
краще з написаного й сказано-
го стає найгіршим». На основі 
Сковородиного філософсько-
мистецького синкретизму 
К. Ушинський сформулю-
вав засадничий педагогічний 
принцип усебічного й гармо-
нійного розвитку нової люди-
ни: «Дітей необхідно навчати 
буквою, цифрою й нотою». На 
цій неподільній основі визрі-
ває цілісне людське єство в 
триєдності душі, серця й розу-
му, поєднаних волею духу. 

Істинність цього педаго-
гічного принципу підтвердив 
Г. Вороний своїми феноме-
нальними математичними зді-
бностями, володінням словом 
та любов’ю до музики й співу. 
Георгій сам захоплено грав на 
фортепіано й співав у гурті. Від-
давна в українській освіті по-
ряд з поетикою обов’язковим 
було вивчення арифметики й 
хорового співу, бо спів зміц-
нює пам’ять. Цього освітнього 
принципу, що забезпечує ціліс-
ність людського єства, дотри-
мувався у власній педагогічній 
практиці Г. Сковорода. 

Згідно з освітнім принци-
пом Сковороди, для культур-
ного саморозвитку людині 
мало знати й розуміти. Необ-
хідно явити дієвий чинник волі 
духу в чистому серці. Воля осо-
бистого духу в серці — осердя 
характеру, ознака моральної 
зрілості людини. Воля націо-
нального духу в серці — гео-
культурний чинник, бо серцем 
людина тяжіє до рідного, розу-
мом тягнеться у світ. 

Традиція української мо-
ральної освіти на засаді вну-
трішньої волі духу стала основ-
ним педагогічним принципом 
Феодосія Вороного, який на 
цій засаді виховував своїх ді-
тей і закладав основи мораль-
ного виховання в суспільстві. 
Цей моральний принцип волі 
духу перейняв од батька й Ге-
оргій і дотримувався його в 
житті й науково-педагогічній 
праці — у своєму духовному, 
культурному подвижництві.

Український 
духовний тип
«Воля дужча за всяку не-

волю» — цією українською на-
родною мудрістю Г. Сковоро-
да стверджує традиційні за-
сади морального світогляду й 
правосвідомості свого наро-
ду. Воля як фундаментальний 
принцип-закон українського 
морального світогляду й при-
родно-морального права діє 
в триєдності права, обов’язку 
й відповідальності людини в 
збірній цілісності народу. П. Ку-
ліш означив збірну цілісність 
народу як «збірну особу укра-
їнського народу» й провістив 
про необхідність його самоор-
ганізації самостійною силою — 
волею національного духу для 
здійснення своєї національ-
ної ідеї — життєвої програми 
збірної душі народу. Слідом за 
П.О. Кулішем мислитель Іван 
Якович Франко (1856 – 1916) 
поставив перед українцями 
«величезну дійову задачу — 
витворити з величезної етніч-
ної маси українського народу 
українську націю, суцільний 
культурний організм, здібний 
до самостійного культурного й 
політичного життя…». 

Отже, нація — це переду-
сім культура. Позанаціональ-
них культур не буває. Культура 

— явище й функція національ-
ного духу. Проникливо озна-
чив духовну, культурну суть на-
ції український геній світово-
го письменства Микола Васи-
льович Гоголь (1809 – 1852): 
«Справжня національність пе-
ребуває в самому духові наро-
ду». Так Гоголь сам однозначно 
відповів на питання про свою 
національну належність. Вну-
трішнім чинником національної 
самоідентифікації та культур-
ної самоорганізації, самороз-
витку, самореалізації людини 
й народу є воля духу в серці 
— вияв моральної зрілості й 
мірило самостійної сили лю-
дини й народу. Серце як «осер-
дя духовного життя людини й 
джерело її моральних почуттів» 
(П. Юркевич) породжує унікаль-
ність особистості — її духов-
ний тип, який визріває як плід 
сакральної педагогіки серця в 
процесі моральної зрілості й 
«другого, духовного, народжен-
ня» людини. Отже, результатом 
моральної зрілості, духовного 
народження та мірилом куль-
турного саморозвитку особис-
тості й «збірної особи народу» є 
духовний тип — незмінна вну-
трішня морально-світоглядна 
сутність людського єства, зако-
рінена в серці. 

Проникливо охарактеризу-
вав сутність українського ду-
ховного типу історіософ, на-
родознавець Володимир Бо-
ніфатійович Антонович (1834 
– 1908): «...Ніякими силами не 
можна змінити духовного типу 
людини — на це ми маємо чи-
мало доказів з минулої й сьо-
годнішньої історії. Нарід може 
під сильним натиском зміни-
ти зверхні ознаки своєї наці-
ональності, але ніколи не змі-
нить ознак внутрішніх, духов-
них. Можна говорити різними 
мовами світу, визнавати себе 
громадянами різних держав, 
служити різним культурам, але 
духовно змінитися не можна». 

Цю істину ствердили своїм 
українським духовним типом і 
подвижницьким життям: «гро-
мадянин всесвітній» з україн-
ським серцем, мудрець Григо-
рій Сковорода, геній світово-
го письменства з українським 
серцем Микола Гоголь і світо-
вий геній математики з україн-
ським серцем Георгій Вороний.

Далі буде. 

Георгій Вороний з моделлю n-вимірного простору 
вдома в Журавці. Літо 1908 р.
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Батурин — гетьманська столиця

2 червня виповнилося 100 років від дня, 
коли перший посол Німеччини в Україні Аль-
фонс Мумм фон Шварценштайн та Австро-
Угорщини Йоганн Форгач вручили вірчі грамо-
ти гетьману Української Держави Павлу Ско-
ропадському, що означало юридичне встанов-
лення дипломатичних, отже — міждержавних 
взаємин. 

У Дипломатичній академії Міністерства 
закордонних справ України відкрилася між-
народна конференція «Україна та Німеччина: 
міждержавні відносини в 1918 – 1924 рр.». 
Далі конференція продовжила роботу в Чер-
нігові й Тростянці. Узяли участь понад 50 істо-
риків та дипломатів з України, Білорусі, Австрії, 
Німеччини, Туреччини. Йшлося про визнання 
прав української делегації на участь у мирних 

переговорах у Бресті, зближення Німеччини та 
Української Народної Республіки в січні – лю-
тому 1918 р., підходи до визначення кордо-
нів України в 1918 р. (від Криму до Стародуба 
й Рильська), взаємини Української Держави з 
Білоруською Народною Республікою. 

Під час конференції було презентовано 
виставку архівних документів «Україна та Ні-
меччина: до 100-ліття ювілею встановлення 
дипломатичних відносин». Тут, серед іншого, 
представлено діяльність українських диплома-
тичних представництв у Німеччині після 1918 р. 

Завершальна сесія конференції проходи-
ла 2 червня в Тростянецькому дендропарку, 
що колись належав діду Павла Скоропадсько-
го Івану, де минули дитячі роки майбутнього 
гетьмана. 

Україна та Німеччина: 100 років міждержавних взаємин

Учасники конференції в Тростянці на Ічнянщині.

Незважаючи на значну 
кількість досліджень та публі-
кацій, залишається чимало 
нез’ясованих питань щодо ви-
світлення долі козацько-геть-
манських старожитностей.

У 1912 р. у Санкт-Петербурзі 
відбулася виставка, приуроче-
на до 200-ої річниці від дня на-
родження М. В. Ломоносова, — 
«Ломоносов и Елизаветинское 
время».

Організатором виставки ста-
ла Імператорська академія наук, 
також були залучені провідні му-
зейні заклади й відомі мисте-
цтвознавці — Б. Модзалевський, 
М. Врангель, А. Бенуа, Г. Нарбут 
та приватні колекціонери. 

До виставки долучився і 
правнук гетьмана Каміл Львович 
Розумовський, який надав речі зі 
своєї приватної колекції: портрет 
Кирила Розумовського роботи 
І. Аргунова, скляну табакерку ні-
мецької роботи зі вставленою в 
неї медаллю імператриці Єлиза-
вети Петрівни, портрет Олексія 
Розумовського.

Виставка мала 17 відділів, у 
кожному з яких були презентова-
ні речі, пов’язані з життям, роди-
ною та діяльністю К.Г. Розумов-
ського як видатної особистості 
ХVІІІ ст. У відділі «Мистецтво» були 
представлені мініатюрні портре-
ти Катерини Іванівни й Кирила 
Григоровича Розумовських робо-
ти Сампсуа та мініатюрний пор-

трет Олексія Григоровича Розу-
мовського із зібрання Великого 
князя Миколи Михайловича.

У «Військово-історичному» 
відділі були представлені дві три-
фунтові гармати з гербом графа 
К. Розумовського 1753 та 1759 
рр. із зібрання Історичного Арти-
лерійського музею, до якого вони 
потрапили 1879 року. Гармати 
гетьмана до нашого часу збері-
гаються у музеї, який нині має 
назву Санкт-Петербурзький вій-
ськово-історичний музей арти-
лерії, інженерних військ та військ 
зв’язку. Також Артилерійський 
музей надав на виставку дві сріб-
ні литаври, подаровані гетьману 
імператрицею Єлизаветою. Сьо-
годні вони знаходяться в зібран-
ні Краснодарського державного 
історико-археологічного музею-
заповідника ім. Є. Д. Феліцина.

Найбільш широко особис-
тість К. Розумовського була ви-
світлена у відділі «Малоросія». 
Експозиція виставки, яка роз-
кривала історію України, була 
влаштована за ескізами Г. Нар-
бута. Митець оформив залу в дусі 
українських орнаментів, прикра-
сив гербами міста Батурина й ро-
дини Розумовських.

Основну частину цього відді-
лу складали речі, надані Харків-
ським історичним архівом та Му-
зеєм Чернігівського губернсько-
го земства. Було представлено 
78 документів: на ордени гетьма-

на, його листування, грамоти та 
укази імператриці на пожалуван-
ня володінь. Також зустрічаються 
документи, пов’язані з будівни-
цтвом гетьманської резиденції 
— Батурина.

Видатні діячі доби Гетьман-
щини були представлені портре-
тами, наданими колегією Павла 
Галагана, — портрет О. Г. Розу-
мовського та силуетний портрет 
К. Г. Розумовського; зібранням 
Імператорського Харківсько-
го університету — два портрети 
К. Г. Розумовського; зібранням 
Федора Олександровича Віт-
берга — два графічні портрети 
О. Г. Розумовського 1879 р.; 
графічне зображення К. Розу-
мовського, Г. Шмідта; портрет 
К. Г. Розумовського — літографія 
М. Тюлева; дві гравюри із зобра-
женням Наталії Дем’янівни Розу-
мовської 1879 р.

Особисті речі К. Розумовсько-
го та архітектурні пам’ятки їхньої 
родини були представлені світли-
нами, наданими Московським ар-
хеологічним товариством. 

На виставці експонувалися 
речі з палацу К. Розумовсько-
го в Батурині: «бокал стекляный, 
большой, с резьбой и резным 
вензелем вязью «Г. Р.», из двор-
ца гетьмана Разумовского в Ба-
турине» та «кровать гетьмана 
графа Кирилла Разумовского, 
складная, дорожная, деревян-
ная, отделаная бронзой, из Бату-

ринского дворца гетьмана».
Цікаві світлини палацу К. Ро-

зумовського та Воскресенської 
церкви в Батурині були надані на 
виставку Московським археоло-
гічним товариством: «План пер-
вого и второго этажей дворца»; 
«Гетьманский дворец Кирилла 
Григорьевича Разумовского в Ба-
турине — сохранившаяся обра-
ботка полукруглой залы 2 этажа», 
«Левый флигель дворца и остат-
ки ограды», «Портик с площадки 
2-го этажа дворца», «Вид дворца 
с сада», «Вид дворца со стороны 
площади», «Образ св. Ап. Петра с 
Вознесенской церкви в Батури-
не», «Вознесенская церковь в Ба-
турине, иконостас церкви».

Серед світлин було представ-
лено й іншу, не менш відому архі-
тектурну пам’ятку родини Розу-
мовських — собор Різдва Бого-
родиці в м.Козельці.

Проведення виставки дало зна-
чний поштовх для дослідження осо-
бистості К. Розумовського та Бату-
рина часів його гетьманування. 

Матеріали виставки — ка-
талоги, світлини, статті — нині 
знаходяться у фонді Санкт-
Петербурзького філіалу архіву 
Російської академії наук. 

Юлія ФУРСОВА

Матеріали підготували 
наукові співробітники 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

28 — 30 червня: 
Всеукраїнський 

фестиваль «Шабля» 
й Козацьке свято

Запрошуємо на триденний Батурин-фест «Ша-
бля», який відбудеться 28, 29, 30 червня в Батурині, 
столиці України-Гетьманщини. На теренах унікаль-
них пам’яток історії українського державотворен-
ня по-особливому прозвучить головна ідея фесту — 
«Же през шаблю маєм право», проголошена гетьма-
ном Іваном Мазепою в Батурині 300 років тому, але 
актуальна й сьогодні.

«Шабля» стане продовжувачем кращих традицій 
Козацького свята в Батурині, проте буде концепту-
ально новим заходом. 

28 червня, четвер, день перший — «Конститу-
ція». Палац К. Розумовського.

Відкриття фестивалю; виступи відомих укра-
їнських поетів і художників; кобзарсько-лірницькі 
сцени; молодіжні дебати; концерт гурту «Хорея Ко-
зацька»; вуличні вистави театрів.

29 червня, п’ятниця, день другий — «Визволь-
ні змагання». Цитадель Батуринської фортеці.

Вишколи для молоді з різних регіонів України; тур-
нір зі спортивного орієнтування; військово-історична 
реконструкція; кобзарські та бардівські сцени; квест 
«Стежками Конституції»; концерт на рок-сцені: «Тінь 
Сонця», «Коралі»; презентація фільму «Міф».

30 червня, субота, день третій — «Же през 
шаблю маєм право». Цитадель, Співоче поле, 
Кочубеїв ський парк.

Панахида біля пам’ятника жертвам Батурин-
ської трагедії 1708 року; відкриття виставки «В’язні 
сумління»; виступ гурту «Сіверські клейноди»; пока-
зові козацькі змаги із залученням гостей та учасни-
ків фестивалю; концерт на великій рок-сцені: «Kozak 
System», «Варйон», «Телері»; українська дискотека 
DJ-UA; вулична вистава театру; нічний кінозал з фес-
тивалем «Відкрита ніч».

Упродовж трьох днів (на різних локаціях): ви-
ставки — майстрів мистецтва, національно-патрі-
отичної літератури, сучасної військової техніки та 
стрілецького озброєння, світлин воїнів-учасників 
бойових дій.

Екскурсії об’єктами НІКЗ «Гетьманська столиця».
Польоти на повітряній кулі, атракціони для дітей, 

майстер-класи, ярмарок сувенірів і видавництв, 
зони смачних українських страв та багато іншого.

Організатори фестивалю — Батуринська місь-
ка рада ОТГ, Національний історико-культурний за-
повідник «Гетьманська столиця».

Партнери: Міністерство молоді та спорту, Де-
партамент культури і туризму, національностей та 
релігій Чернігівської ОДА, Департамент сім’ї, моло-
ді та спорту Чернігівської обласної ОДА, Мистецьке 
об’єднання «Глечик» (Київ), Благодійний фонд «Вели-
ка родина» (Київ), ГО «Вогонь Відродження» (Бахмач).

Контактні особи для ЗМІ: Людмила Пендюх 
(063) 889-43-76, (067) 270-72-59, Ольга Сем’янова 
(067) 429-20-79.

Серед регіонального різнома-
ніття українських рушників кроле-
вецькі вирізняються особливістю 
колористики, ритмікою узорів, ба-
гатством орнаментів, самобутніс-
тю форм. 

Для кролевецького рушника 
стало традиційним поєднання бі-
лого й червоного кольорів, оздо-
блення багатим орнаментом. Ста-
ровинні рушники суцільно затка-
ні візерунками, які слугували тлом 
виробу, а орнамент на ньому ство-
рювали незаткані білі прямокутни-
ки, розташовані то ланцюжком, то 
врозсип, то зірчасто. Ткачі переда-
вали власні уявлення про навко-
лишній світ за допомогою умовних 
знаків: прямою горизонталлю — 
землю, хвилястою — воду, хрес-
том — вогонь. Головний орнамент 
майстрів Кролевця — мотив дере-
ва-квітки («дерева життя») у вигляді 
гілки з квітами або фігурками. Не-
рідко зустрічаються стилізовані зо-
браження людських постатей, буді-
вель, тварин, птахів. 

Фондова колекція НІКЗ «Геть-
манська столиця» нараховує понад 
50 кролевецьких рушників — це 
яскраві зразки майстерності уміль-
ців нашого краю. Наприкінці 2017 

року фондова збірка поповнила-
ся ще одним виробом кролевець-
ких майстрів кінця ХІХ – початку ХХ 
ст. Його виявили в родині жителя 
с. Атюша Коропського району 
М. Баранця. Рушник виконаний у 
техніці перебірного ткацтва поєд-
нанням широких червоних і значно 
вужчих білих горизонтальних смуг. 

На полотнах ХІХ ст. поширене 
зображення двоголових орлів. До-
слідник А. Карась стверджує, що 
це пов’язано з територіальною на-
лежністю Кролевецького повіту до 
Чернігівської губернії, на гербі якої 
були зображені орли. Інша версія 
свідчить, що майстрині таким зо-
браженням підтверджували свою 
грамотність і засвідчували, що ро-
зуміються на царських грошах. На 
рушниках, як і на монетах, орел 
мав специфічне зображення, яке 
в нумізматиці називається «орел з 
розпростертими крилами». Іноді на 
рушниках зустрічаються й орли з 
опущеними крилами як знак сми-
рення. 

Ромбоподібна композиція з чо-
тирьох орлів зосереджена ближче 
до нижньої частини рушника. Ром-
би є найбільш поширеним видом 
орнаменту у вишивці слов’янських 

народів і були сильним оберегом, 
приносили удачу. Ромбічні символи 
означають плодючість землі. Осо-
блива енергетика сконцентрована 
у восьмипелюстковій розетці-квіт-
ці чи то зірці — знаку сонця, який 
асоціюється з материнським сим-
волом. Навколо символічно роз-
містилася гірлянда у вигляді білих 
прямокутників, що символізують 
прославляння матері-берегині, її 
основної ролі у продовженні й збе-
реженні сім’ї та роду. Парна орна-
ментальна композиція є символом 
подружнього життя, родини як сим-
волу продовження роду людського. 

Червоний колір символізує сон-
це, а також вогонь, що очищає від 
злих сил. 

Кролевецькі рушники набули 
широкого застосування у весільній 
обрядовості І половини ХХ ст. Ним 
підперізували наречену та дружок 
(подруг нареченої), що засвідчува-
ло цнотливість. На кролевецькому 
рушнику подавали весільний коро-
вай. Його клали під ноги нарече-
ним. З рушником підіймали балки 
при будівництві нового житла. Зго-
дом ці рушники зберігали в родині, 
прикрашаючи ними оселю. 

Тамара МІСЕЧКО

Батуринські старожитності на виставці 
«Ломоносов и Елизаветинское время» 

Рушник: у нім любов і воля 
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Панорама

Календар
1 червня 1870 р. у с. Мадіївка Стародубського повіту 

Чернігівської губернії народився Андрій Случановський, пол-
ковник Армії УНР. 

13 червня 1917 р. у м. Прилуках вийшов у світ перший в 
Україні українсько-московський словник.

15 червня 1876 р. у с. Турівка Прилуцького повіту наро-
дився Василь Совачів, полковник Армії УНР, громадський діяч. 

17 червня 1992 року одна з найстаріших церков Украї-
ни — П’ятницька (Чернігів) — була офіційно передана УАПЦ. 

18 червня 1869 р. на Чернігівщині народився Сергій 
Кульжинський, командир 1-ї окремої кінної бригади, генерал-
хорунжий Армії УНР. 

21 червня 1920 р. у с. Хаєнках Прилуцького повіту селяни 
відмовилися видавати продовольчому загону розкладку, на-
пали на загін і роззброїли.

28 червня 1893 р. у с. Кладьківка Борзенського повіту 
народився Петро Бордоніс, підполковник Армії УНР. 

28 червня 1919 р. повстанці отамана Ангела почали обо-
рону містечка Ічня від московських окупантів та їхніх місце-
вих прислужників.

1 липня 1892 р. у м. Носівці народився Сергій Захвалин-
ський, майор Армії УНР, учасник бою під Крутами. 

3 липня 1921 р. московський агент убив отамана Івана 
Галаку (Васильчикова).

Вшановують пам’ять патріотів
У селі Роїще Чернігівського району в рамках відзна-

чення 100-річчя Української революції відбулося урочисте 
відкриття меморіальної дошки на честь земляка, поручи-
ка Армії УНР Михайла Зінченка з нагоди 125-річчя від дня 
його народження.

 Життєвий шлях Зінченка відновив Олександр Ляшев — 
крає знавець, автор ряду цікавих видань про історію села Роїще. 

На відкриття меморіальної дошки, виготовленої за кошти 
небайдужих уродженців Роїща, приїхала двоюрідна правнуч-
ка Зінченка — чернігівка Лариса Губко. А донька українського 
патріота, що нині мешкає в Парижі, котру дослідник розшукав 
лише місяць тому, надіслала селянам теплого листа й обіцяла 
приїхати в Роїще найближчим часом.

Нині дослідники активно вивчають життєвий шлях сотника 
УНР, уродженця сусіднього з Роїщем села Хмільниці Олександра 
Миколайовича Гайманівського та готуються до відкриття мемо-
ріальної дошки на його честь. А в селищі Михайло-Коцюбин-
ському мають намір вшанувати Максима Загривного.

Як об’єднати музеї Гомель-
ської та Чернігівської облас-
тей туристичним маршрутом 
та залучити до закладів від-
відувачів, говорили 11 – 12 
червня в Чернігові близько 70 
профільних експертів з Украї-
ни та Республіки Білорусь. Тут 
відбувся міжнародний музей-
ний форум «Місцеві музеї: нові 
форми та інновації».

Виконується проект «Від 
партнерства місцевих музе-
їв до широкого транскордон-
ного співробітництва», який 
називають «Дніпровським 
поромом» і завдяки якому 
об’єднаються заклади Чер-

нігівщини й Гомельщини.
На форумі дискутували з 

приводу збереження культур-
ної спадщини, нових форм му-
зейної роботи.

Восени минулого року 
між Чернігівською обласною 
державною адміністрацією та 
Гомельським обласним вико-
навчим комітетом підписано 

Угоду про співробітництво у 
сфері туризму.

«Дніпровський пором» ре-
алізується Гомельською фі-
лією громадської організації 
«Білоруський зелений хрест» 
у співпраці з Національним 
університетом «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевчен-
ка та Історико-археологічним 
музейним комплексом «Древ-
ній Любеч». Проект фінан-
сується спільно з Європей-
ським Союзом у рамках Про-
грами територіального спів-
робітництва країн Східного 
партнерства ЕаPTC Білорусь 
– Україна.

Новітня історія України
У Чернігівському культурно-мистецькому центрі 

«Інтермеццо» відбулася презентація монографії Ана-
толія Русначенка «Нариси новітньої історії України».

Видання у п’яти книгах відтворює українську іс-
торію від початку ХХ століття до сучасності. Автор 
вказує на витоки комунізму й більшовизму в Росії та 
спроби перенести їх на український ґрунт, які при-
звели до жахливих наслідків у вигляді російсько-
українських війн, голодоморів, колективізацій і де-
портацій населення. 

Анатолій Русначенко — доктор історичних наук, 
викладач, автор 10 монографій з історії України, 
української політичної думки, історії визвольного 
руху у Східній Європі. Фулбрайтівський стипендіат у 
Колумбійському університеті США (2001 – 2002 рр.). 

Видання можна придбати в КМЦ «Інтермеццо».

У Новгороді-Сіверському 
створили музей-кімнату 

Святослава Воїнова 
Вона відкрилася при міській бібліотеці. Тут міс-

тяться експонати з колекції кандидата філологічних 
наук, історика, краєзнавця Святослава Воїнова. 
Ці речі поєднує одна тема — пам’ятка давньорусь-
кої літератури «Слово о полку Ігоревім». До відкрит-
тя експозиції Святослав Святославович не дожив 3 
роки. Після смерті вченого матеріали зберігались у 
сина Ігоря, а тепер виставлені на широкий загал.

Загалом тут більше двохсот коробок з книжка-
ми, гравюрами, газетними вирізками, фотографія-
ми, архівними матеріалами. Це найбільша колекція 
у світі, присвячена пам’ятці давньоруської літерату-
ри — «Слову о полку Ігоревім». Поки що на загал ви-
ставлено приблизно 5% колекції.

У № 123 нашої газети ми роз-
повіли, як 1935 року старший на-
уковий співробітник Інституту істо-
рії матеріальної культури, прилуча-
нин Василь Маслов був направле-
ний у наукову експедицію на північ 
Чернігівщини — до Семенівського 
району. 

Під час цієї експедиції Маслов 
зробив чимало цікавих фотознім-
ків. Їх надіслав нашій редакції відо-
мий дослідник із Прилук, автор чис-
ленних книг на історичну тематику 
Віктор Моренець. Деякі з цих фото 
були надруковані в тому номері га-
зети. А ось ще світлини В. Маслова з 
вищезгаданої експедиції. 

Міжнародний музейний форум

Микола Ґе останні роки свого 
життя прожив на Чернігівщині. Тут 
він помер і був похований на хуто-
рі Іванівському (село Шевченка) на 
перетині Бахмацького й Борзнян-
ського районів. Від маєтку генія за-
лишилися руїни. Уціліли тільки дві 
могили — Миколи Ґе і його дружи-
ни. Утім, деякі місцеві жителі пере-
конують, що могила видатного ху-
дожника знаходиться не поряд зі 
встановленим пам’ятником, а на-
справді в іншому місці. Зважаючи 
на це, активісти вирішили дослідити 
це питання, про що на своїй сторінці 
у Facebook повідомив громадський 
активіст Владислав Попович.

«1 червня 1894 року помер Ми-
кола Миколайович Ґе. 4 червня тіло 
генія було поховано в українську 
землю на відкритому просторі захід-
ної частини хутора Шевченкове біля 
одинокої могили його дружини Анни 

Петрівни Ґе, яка померла в листопа-
ді 1891 року. Саме на цьому хуторі 
пройшли останні 18 років життя жи-
вописця. За нашою інформацією, мо-
гила подружжя Ґе після становлення 
радянської влади в 20-х роках була 
забута й знищена, і тільки до 150-річ-
чя від дня народження великого укра-
їнця була спущена вказівка встано-
вити пам’ятник на місці могили. Що 
й було зроблено, але вже з урахуван-
ням архітектури й тогочасного ланд-
шафту. Припускаємо, що таким чином 
пам’ятник міг бути встановлений в ін-
шому місці, яке здавалося партійним 
функціонерам більш зручним. 

Як нащадки вдячних українців, 
маючи інформацію про можливе точ-
не місце могили, розташоване на 
відстані 50 метрів від встановленого 
«совєтами» монумента, не маємо ін-
шого варіанту, як перевірити наведе-
ні факти! 

Тож за ініціативи ГІ «Почесна 
варта», видавництва «Стикс», ГО «Ні-
жинське археологічне товариство 
при НДУ ім. Миколи Гоголя» та кар-
тинної галереї НДУ ім. Миколи Гоголя 
оголошуємо експедицію 30.06.2018 
року на місце поховання генія укра-
їнського живопису та його дружини, 
де за допомогою георадара буде об-
стежено місцевість, аби встановити 
точне місцезнаходження могили», — 
зазначив Владислав Попович.

Шукають могилу видатного 
художника Миколи Ґе

Семенівщина 1930-х років

Михайло Львович Зін-
ченко народився 22 травня 
(4 червня) 1893 р. у с. Роїще. 
Учасник Першої світової ві-
йни. Поручик. Мав кульове 
поранення в ногу. За бойові 
заслуги нагороджений орде-
нами Святої Анни ІV ступеня 
з написом «За хоробрість» та 
Святого Станіслава ІІІ ступеня 
з мечами та бантом.

Навесні 1918 р. організу-
вав у Роїщі вибори делегатів 
на Всеукраїнський з’їзд хлі-
боробів і разом з делегацією 
села був присутній на обран-
ні Гетьмана України П. Скоро-
падського. 

У червні 1920 р. «как со-
учасник съезда Хлеборобов 
апреля месяца 1918 года» 
був заарештований радян-
ською владою. 15 липня 1920 
р. Чернігівська губернська 
ЧК постановила відправити 
його до концентраційного та-
бору до закінчення громадян-
ської війни.

У жовтні 1920 р. Михай-
ло Зінченко перебрався на 
Хмельниччину-Вінниччину в 
район дії Армії УНР і добро-
вільно вступив до українсько-
го війська. Був зарахований 
до кінної сотні штабу 2-ї стрі-
лецької Запорізької бригади 
1-ї Запорізької дивізії. Брав 
участь у боях. 21 листопа-
да 1920 р. з частиною пере-
йшов ріку Збруч на польську 
територію. Був інтернований 
до табору Пикуличі під Пере-
мишлем, а з березня 1921 р. 
перебував у таборі в м. Вадо-
вице. 

У вересні 1921 р. як сту-
дент Михайло Львович був 
звільнений з армії для продо-
вження навчання. Навчався 
в Сільськогосподарській ака-

демії в Берліні, в Українській 
господарській академії в Че-
хословаччині на агрономічно-
лісовому відділі та в Чеській 
високій школі у Празі, де ви-
вчав сільськогосподарське 
інженерство. Навчання закін-
чив 17 червня 1926 р.

Подальше життя М. Зін-
ченка було пов’язане зі Сло-
ваччиною. 

З приходом до Словаччи-
ни німців за те, що перехову-
вав євреїв, був заарештова-
ний. Але друзі врятували Ми-
хайла з ув’язнення, і разом з 
дружиною він утік. 

У 1953 р. Зінченко пере-
селився до м. Дубниця-над-
Вагом, де помер 12 березня 
1963 р. Похований на місько-
му цвинтарі. 

Поручик Михайло Зінчен-
ко на сьогодні є одним з неба-
гатьох учасників Української 
революції 1917 – 1921 рр., 
вихідців з нинішнього Черні-
гівського району, біографії 
яких відомі досить докладно. І 
він є єдиним вояком Армії УНР, 
чиє поховання на сьогодні ві-
доме у Словацькій Республіці.

Олександр ЛЯШЕВ, 
краєзнавець

Воїн Армії УНР 
Михайло Зінченко
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Україннські сатираа й ггумморр

— Ну й колективчик! Знахаб-
нів — далі нікуди! Наче в нас не 
м’ясокомбінат, а ріг достатку. От 
працює зі мною в цеху Животен-
ко. Виразка шлунка в нього. Тра-
ви п’є. М’ясного — ні крихти не 
можна. А глянеш — увечері аж 
крекче до прохідної, ковбасами 
під пальтом обвішаний. Невже 
ото так на нього трави діють?..

Або візьміть Бебеху. Той, прав-
да, ковбаси більше однієї палич-
ки не бере. І не тому, що здоров’я 
не дозволяє. Йому печінку пода-
вай. Целофановий мішечок — на 
пузо, на всі ґудзики застебнувся 
— і черево вперед до виходу. Раз 
на прохідній мішечок тріснув, так 
вахтер аж знепритомнів. Поду-
мав, що в Бебехи післяоперацій-
ний шов розійшовся. Викликали 
«швидку допомогу». Санітар узяв 
до рук теляче серце, те, що Бебеха 
поцупив, і каже:

— Ех, якби на п’ять хвилин ра-
ніше приїхали, то ще б жив...

А тут Бебеха одне око роз-
плющує й грізно шепоче:

— Поклади, де взяв!..
Санітар на ноші сам беркиць-

нувся. Уся бригада — в шоці. До-
велося ще одну «швидку» викли-
кати...

А Нищеглот? Той тягне все 
без розбору. Аби побільше. Йому 
в торбинку хлопці, було, дві пудо-
ві гирі до м’яса вкинули. Виніс, 
навіть не спітнів.

Любощенко звихнувся на 
мозку. Йому, здається, окрім 

мозку, нічого не треба. Він десь 
вичитав, що від споживання цієї 
сірої речовини розумнішають. 
Може, й розумнішають. Я не за-
перечую. Але Любощенко цупить 
із м’ясокомбінату стільки мозку, 
що складається враження, ніби 
в його черепній коробці зовсім 
порожньо. Бо якби там було хоч 
кількасот клітин, то він уже давно 
став би генієм.

Матусяк — любитель ковби-
ків і домашніх ковбас. Ті ковбаси, 
які називаються домашніми, тяг-
не додому.

Старостенко — гурман. Окрім 
язиків, нічого не визнає. Його на 
тих язиках так рознесло, що сво-
їм ледве повертає.

Вернигора виріс у селі. Для 
нього найкращий делікатес — 
поросячі хвости. Задурює колек-
тиву голову. На хвостах таку шию 
не наїси.

У сімействі Водних полюбля-
ють відбивні з кісточкою. Навіть 
їхній пінчер Дупель, крім відбив-
них, нічого не визнає.

Тягнуть, бач, хто що хоче. І ні-
чого на них не діє. Розперезали-
ся — далі нікуди. Совість зовсім 
утратили. Ще коли з комбіна-
ту тягнули, я мовчав. А тепер не 
можу. Бо куди це годиться: сьо-
годні я стегенце за столом для 
себе приховав. Приходжу за ним 
увечері. А його немає. Поцупили! 
Хапуги нещасні!!! І це вже втре-
тє доводиться порожняком тюпа-
ти... Ні, з цим треба кінчати...

Разом з Пуаро я брав участь 
у розслідуванні багатьох дивних 
злочинів, але жоден з них, вва-
жаю, не зрівняється із серією ди-
вовижних подій, які ми згадували 
упродовж довгих років і які в ре-
зультаті створили ту проблему, яку 
Пуаро належало розв’язати. 

Усе почалося з того, що якось 
увечері, під час війни, ми почули 
сімейну історію роду Лемезюр’є, 
і вона відразу привернула нашу 
увагу. Ми з Пуаро тільки нещодав-
но зустрілися, відновивши добрі 
дружні стосунки, що почалися ще 
в Бельгії. 

Він розслідував маленьку 
справу для військового міністер-
ства, успішно впорався з нею. Ми 
обідали в «Карлтоні» з одним штаб-
ним офіцером, який обдаровував 
Пуаро вагомими компліментами в 
перервах між подачею страв. 

Коли виходили із залу, хтось 
покликав мене, голос видався  
знайомим, і, озирнувшись, я поба-
чив капітана Вінсента Лемезюр’є, 
молодого хлопця, з яким я позна-
йомився у Франції. Він був у ком-
панії зі старшим чоловіком, ко-
трий, зважаючи на зовнішню схо-
жість, доводився родичем Він-
сенту. Так і виявилось, оскільки 
представили нам його як місте-
ра Х’юго Лемезюр’є, дядька мого 
юного приятеля. 

Я не дуже добре знав капітана 
Лемезюр’є, але він був приємним 
хлопцем, можливо, дещо мрійли-
вим за вдачею, і я згадав розмо-
ви про те, що Вінсент належав до 
давнього аристократичного роду, 
який володів маєтками в Нортум-
берленді ще до часів Реформації. 
Ми з Пуаро нікуди не поспішали і, 
прийнявши запрошення молодої 
людини, сіли за їхній столик і до-
сить мило поговорили з нашими 
новими знайомими. 

Старшому Лемезюр’є можна 
було дати років сорок, невели-
ка сутулість видавала його при-
страсть до наукової праці; як 
з’ясувалося, в той час він дійсно 
проводив якісь хімічні досліджен-
ня на замовлення уряду. 

Наша розмова перервалася 
через появу високого темново-
лосого молодого чоловіка, що рі-
шуче підійшов до нашого столика, 
очевидно, відчуваючи певне хви-
лювання або навіть тривогу. 

— Слава Богу, що я знайшов 
вас обох! — вигукнув він. 

— Що сталося, Роджере? 
— Ваш батько, Вінсенте, силь-

но розбився. Молодий норовли-
вий кінь. 

Кінця фрази ми не розчули, 
оскільки молодий чоловік відвер-
нувся до своїх співрозмовників. 

За мить обидва наших зна-
йомих спішно попрощалися і по-
лишили нас. Батько Вінсента 
Лемезюр’є серйозно постраждав, 
об’їжджаючи нового коня, й ні-
хто вже не сподівався, що він до-
живе до ранку. Вінсент смертель-
но зблід і, здавалося, був приго-
ломшений цією звісткою. Чесно 
кажучи, я здивувався такій реак-
ції, оскільки з його небагатослів-
них розмов у Франції зрозумів, що 
вони з батьком не вельми лади-
ли, тому зараз такий прояв синів-
ських почуттів трохи вразив мене. 

Темноволосий молодий чо-
ловік, котрого нам представи-
ли як кузена, містера Родже-
ра Лемезюр’є, затримався, і ми 
втрьох вийшли на вулицю. 

— Це досить цікава історія, 
— зауважив кузен. — Можливо, 
вона зацікавить мосьє Пуаро. Я 
чув про вас, мосьє Пуаро, від Хіг-
гінсона. Він каже, ви майстер пси-
хології. 

— Так, я вивчав психологію, — 
обережно визнав мій друг. 

— Ви помітили вираз обличчя 
мого кузена? Він був приголомше-
ний, чи не так? А знаєте, чому? 
Стародавнє родинне прокляття! 
Не бажаєте почути цю історію? 

— Було б дуже люб’язно з ва-
шого боку розповісти мені її. 

Роджер Лемезюр’є поглянув 
на свій годинник: 

— Часу ще багато. Я зустріча-
юся з ними на вокзалі Кінгз-крос. 
Отже, мосьє Пуаро, рід Лемезюр’є 
дуже давній. У далекі часи Серед-
ньовіччя один з Лемезюр’є став 
підозрювати свою дружину в зра-
ді. Він виявив цю леді в ситуації, 
яка компрометувала її. Вона при-
сягалася, що безневинна, але ста-
рий барон Х’юго не слухав дружи-
ну. Вона мала одну дитину — сина, 
і барон стверджував, що це не 
його дитина й що він ніколи не ви-
знає сина своїм спадкоємцем. 

Я забув, що саме він зробив. 
Деякі, захоплюючись середньовіч-
ними уявленнями, вважають, що 
замурував матір і сина живцем; 
хай там як, але він убив їх обох, і 
жінка, помираючи, наполягала на 
своїй безневинності та прокляла 
весь рід Лемезюр’є. Прокляття по-
лягало в тому, що жоден первісток 
чоловічої статі, який народився 
в сім’ї Лемезюр’є, ніколи не буде 
спадкоємцем. У результаті зго-
дом безневинність тієї пані була 
повністю доведена. Я вважаю, що 
старий Х’юго надів волосяницю і 
доживав віку в постах і молитві. 

Але дивина полягає в тому, що 
відтоді жоден первісток чоловічої 
статі не наслідував титулу барона. 
Титул переходив до братів, до пле-
мінників, до молодших синів, але 
тільки не до старшого сина. Бать-
ко Вінсента був другим з п’яти си-
нів, його старший брат помер у ди-
тинстві. Звичайно, всю війну Він-
сент був упевнений: якщо комусь 
і судилося померти, то саме йому. 
Але, що досить дивно, його два 
молодші брати були вбиті, а сам 
він пройшов війну й залишився ці-
лим і неушкодженим. 

— Цікава сімейна історія, — 
задумливо сказав Пуаро. — Але 
зараз помирає його батько, а він 
як старший син стає спадкоєм-
цем? 

— Саме так. Прокляття, ма-
буть, видихалося, не в змозі про-
тистояти напруженості сучасного 
життя. 

Пуаро похитав головою, нена-
че засуджуючи жартівливий тон 

свого співрозмовника. Роджер 
Лемезюр’є знову глянув на годин-
ник і заявив, що йому час бігти. 

Продовження цієї історії ста-
ло відоме наступного дня, коли 
ми дізналися про трагічну смерть 
капітана Вінсента Лемезюр’є. Він 
їхав поштовим поїздом на північ, 
у Шотландію, і поночі, мабуть, від-
чинив двері вагона й викинувся 
на повній швидкості. Потрясіння, 
викликане нещасним випадком 
з його батьком, ймовірно, викли-
кало деяке тимчасове запаморо-
чення. 

Дивний забобон, що панував 
у сім’ї Лемезюр’є, був згаданий 
у зв’язку з новим спадкоємцем, 
братом його батька, чий єдиний 
син, Рональд Лемезюр’є, згодом 
потонув у річці Соммі. 

Я вважаю, що наша випад-
кова зустріч з молодим Вінсен-
том в останній вечір його життя 
викликала інтерес до всього, що 
мало стосунок до сім’ї Лемезюр’є, 
оскільки через два роки ми з пев-
ною зацікавленістю дізналися 
про смерть Рональда Лемезюр’є, 
який до часу його спадкоємства 
родинного маєтку був уже хроніч-
ним хворим. Наступником став 
його брат Джон, здоровий і бадьо-
рий чоловік, у якого був син — сту-
дент Ітону. 

Безперечно, певна лиха 
доля затьмарювала життя роду 
Лемезюр’є. Приїхавши на черго-
ві канікули, цей юнак примудрив-
ся застрелити себе. Смерть його 
батька сталася несподівано, в ре-
зультаті укусу оси, й титул у спадок 
перейшов до молодшого п’ятого 
брата — Х’юго, з яким ми зустрі-
чалися того трагічного вечора в 
«Карлтоні». 

Не маючи жодних пояснень 
цієї виняткової серії нещасть, що 
випали на долю роду Лемезюр’є, 
ми не були особисто зацікавлені 
в цій справі, але вже наближався 
той час, коли належало виявляти 
активнішу позицію. 

Якось уранці нам доповіли про 
прихід місіс Лемезюр’є. Це була 
висока енергійна жінка років 
тридцяти, що справляла вражен-
ня на рідкість рішучої та розсудли-
вої особи. У вимові її чувся слаб-
кий американський акцент. 

— Мосьє Пуаро? Я рада по-
знайомитися з вами. Мій чоло-
вік, Х’юго Лемезюр’є, зустрічався 
з вами одного разу багато років 
тому, але ви навряд чи пам’ятаєте 
той випадок. 

— Я пам’ятаю його чудово, ма-
дам. Це сталося в «Карлтоні». 

— У вас просто відмінна 
пам’ять. Мосьє Пуаро, я дуже 
стурбована. 

— Що ж вас турбує, мадам? 
— Мій старший син. Ви знаєте, 

в мене двоє синів. Рональду — ві-
сім, а Джеральду — шість років. 

— Продовжуйте, мадам. Чому 
ви турбуєтеся за малюка Рональда? 

— Мосьє Пуаро, за останні 
шість місяців він тричі був на во-
лосину від смерті: спочатку мало 
не потонув цього літа, коли ми від-
почивали в Корнуоллі; потім ви-
пав з вікна дитячої кімнати, а за-
тим трохи не помер, отруївшись. 

Закінчення — 
в наступному номері

І знову в нашій газеті — королева детективу, англійська письменниця Агата Кріс-
ті (1890 – 1976). Ми вже друкували ряд її оповідань. Це «Свідок звинувачення» (№№ 
5 – 7), «Котедж «Соловей» (№№ 39 – 41), «Стадо Геріона» (№ 81), «Таємниця іспанської 
шалі» (№ 93), «Корнуольська таємниця» (№№ 105 – 106). Ви можете прочитати ці захо-
пливі оповідання в гарних українських перекладах на сайті нашої газети у вказаних її 
номерах. 

А зараз — нова таємнича історія, яку розслідує улюблений герой письменниці, зна-
менитий детектив Еркюль Пуаро, а оповідь веде його друг і помічник, капітан Гастінгс. 

Агата КРІСТІ

Спадок 
Лемезюр’є 

— Товариші! — бадьоро ви-
гукнув у натовп завідувач відділу 
культури. — Ми з вами присутні 
на мистецькому святі — закритті 
персональної виставки видатно-
го художника Мазила.

Натовп хвацько заплескав 
у долоні, фотокореспондент міс-
цевої газети знезнямки осві-
тив штучною блискавкою поці-
новувачів малярства, блискучу з 
трьома волосинами лисину Ма-
зила, а найбільше — завідувача 
культури, котрий аж ножиці впус-
тив від несподіванки.

— Характерним є те, — про-
вадив, оговтавшись, промовець, 
— що ми закриваємо виставку, 
яка й не відкривалася. Її не огля-
нув жоден цінитель прекрасного 
чи дилетант. Вистачить нам і того, 
що ще в майстерні кілька творів 
побачив один столичний мисте-
цтвознавець, від чого йому ро-
зум повернуло набакир, тепер 
найкращі психіатри мудрують, як 
його поставити на місце. Це свід-
чить про дуже глибокий вплив 
творів Мазила на глядача, але не 
так уже в нас тих глядачів багато, 
щоб ми ними ризикували.

Присутні ствердно закивали 
головами.

— Основною рисою творчої 
натури нашого шановного худож-
ника, — мовив без передишки 
шеф культури, — є безкорисли-
вість. Він уже задарував своїми 
картинами в золочених рамах дит-
садки, школи та державні устано-
ви нашого району, націлився і на 
сусідні. Щоправда, подаровані 
ним твори зникають звідти швид-
ше, ніж шедеври епохи Відроджен-
ня з Лувру, а золочені рами вико-
ристовують для інших потреб.

Якщо спробувати докопати-

ся до кореня творчості Мазила, 
то це не що інше, як вдала втеча 
від дійсності у світ фантазій. По-
гляньмо на картину ліворуч за 
мною! Образом дистрофічної до-
ярки, яка ніби щойно вилізла із 
забою, художник наголошує, по-
перше, що на фермах уже механі-
зовано всі ручні процеси й комп-
лекція ролі не грає, по-друге, що 
наші доярки свіжовидоєного ко-
лективного молока не п’ють. Об-
разами корів митець хоче нас 
переконати, ніби він мав творче 
відрядження в Африку і малював 
їх з тамтешніх гіпопотамів.

Або ось натюрморт із гарбу-
зоподібними ананасами й ви-
рячкуватими лососями. Я спеці-
ально дізнавався: за всю історію 
нашого міста в гастроном жод-
ного разу не завозили ні першо-
го, ні другого. Питається, хто по-
зував художнику? Такі ілюзорні 
картини негативно діють на емо-
ції. Їх не рекомендується дивити-
ся довгожителям, дітям дошкіль-
ного віку, а також хворим на ви-
разку шлунка. І якщо вже вони 
створені, якщо від них нікуди не 
дінешся, то я з приємністю пові-
домляю, що автор вирішив пода-
рувати їх народам півдня Африки, 
які й не таке бачили.

Присутні знову запрацюва-
ли долонями. Завідувач крутив 
на пальці ножиці, які так і не зна-
добилися. Дівчата в українсько-
му вбранні закріпили від стіни до 
стіни нерозрізану червону стріч-
ку. Розцвіченому передчуттям 
визнання в Африці Мазилу вдяч-
ні за невідкритий вернісаж гля-
дачі піднесли не менш розцвіче-
ний букет квітів. Свято скінчило-
ся пожвавленням у передчутті 
фуршету.

Микола БОСАК

Вернісаж навиворіт

Михайло ПРУДНИК 

Урвався терпець
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Як видалити іржу 

Спиці, голки та шпильки не будуть іржавіти, якщо в коробку, 
в якій вони лежать, насипати трошки борошна. Якщо коричневі 
цятки все-таки з’явилися, застроміть голки в мило — вони ста-
нуть чистими.

Пляму від іржі можна видалити і з тканини — покласти на 
забруднену ділянку шматочок лимона, загорнутого в марлю, 
притиснувши його теплою праскою.

Залізні листи для випікання відчистить сира картоплина з 
річковим піском.

Нікельовані предмети від іржі очистить жир, який необхід-
но нанести на забруднені ділянки. За кілька днів предмети слід 
протерти ганчіркою, змоченою в нашатирному спирті.

Ключі й залізні замки, покриті іржею, потрібно потримати 
цілу ніч у гасі. Потім протерти піском або деревним попелом.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр ПЕРЛЮК
Перлюкізми

 Мати на плечах свою 
голову — це так обтяжливо!

 Господь прощає гріш-
них, гірше — безгрішним.

 Якщо знайшли, до 
чого причепитися, значить, 
було за що.

 Усе починається з по-
хмілля.

 Мало підкорити вер-
шину, треба ще з неї спус-
титися.

 Щоб жити приспіву-
ючи, треба знати, кому під-
співувати. 

Було колись...
Видатні люди теж мали 

свої труднощі, перш ніж на-
бути славу.
* Томас Едісон був ви-

ключений зі школи після 
чотирьох місяців навчання. 
Учитель казав, що хлопчик 
розумово відсталий.
* Через брак ідей з газети 

був звільнений Уолт Дісней.
* Учитель Бетховена 

вважав свого учня абсо-
лютно бездарним.
* Ейнштейн не міг гово-

рити до 4 років.
* Видатний скульптор Ро-

ден тричі вступав до школи 
мистецтв і жодного разу не 
вступив.
* Менделєєв мав оцінку 

«три» з хімії.
* Творець автомобіля 

«Форд» Генрі Форд майже 
не вмів ні читати, ні писати. 
І перш ніж досягти фінан-
сового успіху, кілька разів 
оголошував себе банкру-
том.
* Коли італієць Марконі 

поділився з друзями своєю 
ідеєю про радіо і сказав, що 
слова будуть передавати-
ся по повітрю, вони визна-
ли його божевільним і від-
вели до психіатра. Але че-
рез пару місяців винайдене 
Марконі радіо врятувало 
життя багатьом морякам.

Куточок 
гумору
Одеські жарти

— Софочко, і шо пока-
зало УЗД?

— Воно показало, шо 
таки буде весілля!

☺ ☺ ☺
В одеській аптеці:
— У вас є засіб для ви-

рощування волосся?
— Є! І чудовий! Бачите 

за касою жінку з вусами? 
Так це моя Сара! Вона на-
магалася відкрити пляшеч-
ку зубами.

☺ ☺ ☺
— Рабиновичу, вчора в 

театрі я бачив вашу дружи-
ну. Вона так кашляла, що 
всі на неї озиралися. У неї 
грип?

— Ні, в неї нове плаття!
☺ ☺ ☺

— Фімо, нащо ти взяв 
новий пакетик чаю?

— На старому вже ни-
точка обірвалася.

— І шо таке? Рук нема, 
шоб пришити?

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Ці дивовижні мурашки
Учені давно підмітили, що світ 

мурашок нагадує за устроєм світ 
людей. Тут також діють свої зако-
ни, звичаї. 

У мурашнику діє певна система покарань. Наприклад, 
якщо здоровий мураха-фуражир (займається пошуком їжі) 
кілька разів поспіль повертається в мурашник ні з чим, його 
вбивають і самого пускають на фураж. Зовсім інакше вчиня-
ють мурахи з тими, хто втратив працездатність унаслідок ка-
ліцтва. Їх годують, допоки ті здатні просити їжу — постукувати 
вусиками по певних ділянках голови здорового мурахи.

Комаха з найбільшим мозком по відношенню до тіла — 
мураха.

Мурашки майже всеїдні й нападають на будь-яку здобич, 
з якою можуть упоратися.

У світі майже стільки видів мурах (8800), скільки видів 
птахів (9000).

Мурахи ніколи не сплять.

 Виявляється, 
можна і без хро-
нологічних запи-

сів встановити, 
якою була погода 

певного року кілька 
століть тому. Цей метод називається 

дендропалеокліматичним, його вперше 
застосували вчені О. Бекетов та Ф. Шве-
дов у ХІХ столітті. Було встановлено тіс-
ний зв’язок між річними кільцями дерев 
і кліматичними факторами — температу-
рою повітря, атмосферними опадами. Такі 

дані не лише допомагають встановити клі-
мат минулого, а й зробити певні прогнози 
на майбутнє. 

 Перший географічний атлас ство-
рив ще давньогрецький учений Птолемей 
у 150 році. А надрукований він був лише 
через 1327 років у Болоньї. 

 Англієць Фредерік Віндзор запро-
понував використати для освітлення ву-
лиць газ, що утворюється при нагріван-
ні кам’яного вугілля без доступу повітря. 
1807 року перші газові ліхтарі почали 
функціонувати на вулицях Лондона. 

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.

Золотий фонд української естради

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

За цей час кількість його відвідувачів перевищила 
17400. 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

Мур

Неправильно Правильно
Відносно мало Порівняно мало

Відношення до людей Ставлення до людей

Відняло мову Відібрало мову

Відпала необхідність Немає потреби

Відповідно з наказом Відповідно до наказу

Відправитися в похід Вирушити в похід

Відомий український 
композитор народився 17 
травня 1951 р. у м. Сніжно-
му Донецької області. Піс-
ля музичної школи вступив 
до консерваторії, грав на 
ритм-гітарі й співав у гурті 
«Еней». 1975 року став гі-
таристом ВІА «Кобза». Та-
кож певний час працю-
вав у першому складі ВІА 
«Мальви».

Перший успіх як компо-
зитора прийшов 1984 року 
з піснею «Полісяночка», яку 
заспівав Назарій Ярем-
чук. Валерій Леонтьєв ви-
вів пісні композитора-по-
чатківця на всесоюзну ау-
диторію. Спочатку був «Ми-
раж», 1986 року — «Арена», 
а за рік — знаменита «Бе-
лая ворона». Ще три пісні 
Татарченка зробила хіта-
ми Софія Ротару: «Музыка 
капели», «Смешной дранду-
лет» та «Білі нарциси».

На деякий час компо-

зитор відійшов від напи-
сання шлягерів: закінчу-
вав навчання в консерва-
торії та працював з Юрієм 
Рибчинським над гранді-
озним проектом — рок-
оперою «Біла ворона». 
Оперу записували естрад-
ні виконавці. У головних 
ролях: Тамара Гвердците-
лі, Олександр Малінін, Ми-
кола Караченцов. 

1990 року Г. Татарчен-
ко відновив активну ком-
позиторську діяльність — 
записав з Русею альбом 
«Попелюшка», а його пісня 
«Україночка» стала візитів-
кою Оксани Білозір.

Геннадій Татарченко 
створив продюсерський 
центр і працював з моло-
дими співачками — Стел-
лою Гомолякою та Оленою 
Петровою (сценічне ім’я 
Астрая). Результатом робо-
ти з Петровою стали відео-
альбоми «Страчене кохан-
ня» (1993) та «Це загадкове 
ім’я — Астрая» (1994). По 
тому, як Астрая стала дру-
жиною Татарченка, вони 
записали ще один альбом 
— «Аура кохання» (1995). 
У 1998 р. вийшов другий 
аудіоальбом тандему Та-

тарченко-Петрова — «Ау! 
Ромашка», а 2000-го тре-
тій — «Качумай».

Деякі пісні Геннадія 
Татарченка (вказані ав-
тори слів і виконавці): 

«Берег любові» (В. Кри-
щенко) — І. Бобул та Л. Сан-
дулеса;

«Біла ворона» (Ю. Риб-
чинський) — Ю. Яцика;

«Білі нарциси» (В. Кри-
щенко) — С. Ротару; Л. Сан-
дулеса;

«Виват, король!» (Ю. Риб-
чинський) — Т. Гвердцителі;

«Гей ви, козаченьки» 
(В. Крищенко) — Н. Ярем-
чук; 

«Дай, Боже, радості» 
(А. Демиденко) — Н. Ярем-
чук;

«Дівчинка русява» 
(К. Осауленко і Г. Татарчен-
ко) — Руся; 

«Золоте весілля» 
(Ю. Рибчинський) — Л. Сан-
дулеса;

«Коні вороні» (В. Кри-
щенко) — Л. Артеменко;

«Пилигримы» (Ю. Риб-
чинський) — О. Малінін; 

«Україно-мати» (В. Кри-
щенко) — Я.Євдо кимов;

«Україночка» (А. Деми-
денко) — О.Білозір. 

Просвітницький проект під такою назвою наша газета почала понад 2 роки тому. За 
цей час ми представили читачам десятки композиторів, поетів, співаків, ансамблів, а та-
кож тексти десятків пісень, у тому числі народних. Уся ця багатюща інформація зібрана на 
сайті «Українська естрада» (uaestrada. org), який радимо подивитися нашим читачам. Адже 
там — не лише розповіді про українську пісенну естраду, а й десятки відеозаписів за учас-
тю популярних співаків та ансамблів.

Берег любові
Слова Вадима Крищенка

Стрілися двоє, що долею схожі,
Може, десь тут або, може, десь там.
Дивляться в очі, чи вірити можна
Теплій руці і привітним словам?
Приспів:
Берег любові в далекім тумані,
А допливеш, коли тільки удвох,
А допливеш, коли спільне бажання,
Берег любові та хвилі тривог.

Стрілися двоє, як човники в морі,
Може, сьогодні, а може, колись.
Серце питається — іти далі поруч?
Чи, постоявши, навік розійтись?
Приспів.

Стрілися двоє, так просто і звично,
Хочеться радісне слово сказать.
Чом же у нього печаль на обличчі?
Чом на щоці в неї тиха сльоза?
Приспів.

Україночка
Слова Андрія Демиденка

Не одні хани у полон мене брали,
Били-вбивали, на чужину гнали,
Били-вбивали, на чужину гнали.
А я не скорилася, із сльози відродилася,
Українкою ж я народилася.

Приспів:
Кажуть люди, я сама, наче квіточка,
Що пливуть мої слова, як та річечка,
Що душа моя співає, мов сопілочка.
А я просто українка, україночка,
А я просто українка, україночка.

А я не скорилася, із сльози відродилася,
Українкою ж я народилася.
Приспів.

Геннадій Татарченко


