
Усім — про все

Чернігівська   обласна   газета

Найцікавіша 
газета 

для кожного 
з вас

Чернігівщина. 
Україна. Світ

№130    5 липня 2018 року Ціна 5 гривеньВиходить з лютого 2012 року

http://svit11.wordpress.com

86514

Триває передплата
на нашу газету
на ІІ півріччя

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. 

Навіть на тлі нашого на-
сиченого, в чомусь і напру-
женого українського сьо-
годення тривожним і не-
безпечним явищем стала 
ціла низка погромів циган. 
Умисне вживаю саме цей 
термін. Хоч останніми рока-
ми в суспільному обігу вко-
рінилася інша назва цьо-
го народу — роми. Більше 
того: термін «цигани» поча-
ли вважати якимось неза-
конним, навіть образливим 
для цих людей. Але про-
сте міркування: 99, якщо 
не 100 відсотків людей, з 
якими я і ви всі спілкуєте-
ся, вживають саме термін 
«цигани». У науці це назива-
ється — етнонім, є ще тер-
мін — екзоетнонім. Деталь-
ніше — читайте на сторінці 
9. Але, повторю, це давно 
узвичаєний термін у Євро-
пі. Дехто вважає, що «роми» 
— самоназва, тобто саме 
так називає себе цей на-
род. І що з того? У багатьох 
народів самоназва дуже 
відрізняється від того, як 
цей народ називають інші. 

Урешті, відома картина 
Тараса Шевченка назива-
ється «Циганка-ворожка», а 
не «ромка». У Чернігівсько-
му академічному театрі іде 
п’єса М. Старицького «Ци-
ганка Аза». Поема Пушкіна 
називається «Цыганы», як  і 
відомий фільм «Циган», зня-
тий за романом Анатолія 
Калініна, де головну роль 
Будулая гарно зіграв мол-
давський актор Міхай Во-
лонтир. Можна ще згадати 
чудовий фільм молдавсько-
го режисера Еміля Лотяну 
«Табір іде в небо» за ранні-
ми оповіданнями Максима 
Горького. В обох фільмах 
поетично й водночас ре-
ально показано циганські 
долі. Згадав ще вірш Ліни 
Костенко про талановиту 
циганську поетесу Папушу, 
цитую: «На вогнищах циган-
ських вже виросли гриби».

До речі, у фільмі «Табір 
іде в небо» є цікавий епі-
зод. Багатий пан закохався 
в циганку Раду і пропонує 
віддати її в дружини за гро-
ші. Рада відмовляє, цигани 
її не примушують. Здивова-
ний пан запитує: «Що ви за 
народ такий? Що вам тре-
ба?» Рада гордо відповідає: 
«Потрібна дорога».

Це багато говорить про 
цей народ — незвичайний, 
утаємничений. Це один з 
двох нинішніх народів, роз-

сіяних по світу. Узагалі в іс-
торії  протягом тисячоліть 
існувало немало таких на-
родів, у долі яких був «від-
хід» з рідної землі. А потім 
ці народи зникали взага-
лі. Але два існують досі — 
цигани та євреї. Однак між 
ними є суттєва різниця. Єв-
реї мають власну держа-
ву — Ізраїль. Євреї глиб-
ше асимілювалися, тобто 
влилися в навколишні сус-
пільства. Цигани ж були і є 
більш відокремлені від со-
ціуму, більш замкнуті. Хоча 
твердження, що вони жи-
вуть за власними закона-
ми й ігнорують закони сво-
їх держав, що вони всуціль 
кочівники, — звичайно, є 
перебільшенням. 

Є ще одне спільне в цих 
двох народів — геноцид 
проти них з боку нацистів у 
роки Другої світової війни. 
Нацисти з їх божевільними 
расовими теоріями, пропо-
відями про «чистоту нації», 
які чомусь приваблюють 
декого донині, нищили не 
лише ці народи — мільйони 
жертв зазнали слов’янські 
народи, серед них українці, 
білоруси. Але ті два народи 
нацисти знищували систе-
матично, тупо — винятко-
во тому, що це були євреї і 
цигани. 

Та перейдімо від істо-
рії до сьогодення. Як мож-
на пояснити в нашій демо-
кратичній державі в цен-
трі Європи геноцид проти 
певного народу — циган? 
Геноцид від української 
нації, яка сама зазнала 
геноциду — Голодомору 
1930-х років, що офіцій-
но визнано нашою держа-

вою та ще десятками дер-
жав світу. 

Що наводять для аргу-
ментації організатори ци-
ганських погромів, де вже 
дійшло до вбивства людей? 
Послухаймо ці аргументи. 
Асоціальний спосіб життя 
багатьох циган, тобто від-
мова від нормальної, за 
нашими мірками, роботи, 
мешкання, навчання. Не-
пропорційно великий, сто-
совно до кількості цих лю-
дей, рівень злочинності, 
особливо шахрайства.

Наскільки це відповідає 
дійсності, можна подиску-
тувати. Поза дискусією має 
бути одне — неприпусти-
мість насилля, самоправ-
ства, беззаконня, якими б 
«благими намірами» це не 
прикривалося. 

Ті, хто вчинив погром і 
знищення циганського та-
бору у квітні в Києві, кива-
ють на те, що влада в осо-
бі поліції була бездіяльна 
й ніяк не могла «прикрити» 
«розсадник антисанітарії», 
як називали це «громадські 
активісти», що прийшли па-
лити і трощити табір. Схо-
жі аргументи й щодо інших 
ексцесів. 

До правоохоронних ор-
ганів дійсно є великі пре-
тензії щодо нормально-
го, законного наведен-
ня порядку. Але це не ви-
правдовує самоправства, 
самосуду. 

І національний аспект. 
Чомусь у цих ексцесах, по-
громах «засвітилася» на-
самперед молодь, найпер-
ше — представники так 
званих патріотичних орга-
нізацій. Чому «так званих»? 

Бо треба ще розібратися 
(оскільки поліція порушила 
кримінальні справи, спо-
діваємося, розбереться), 
хто дійсно чинив погроми. 
Принаймні представники 
«Правого сектора» й «На-
ціонального корпусу» від-
межувалися від цих ексце-
сів. То хто це робить? І чому 
в багатьох погромників по-
мітна неприкрита симпа-
тія до нацизму? Між іншим, 
ідеології, забороненої відо-
мим антитоталітарним за-
коном України від травня 
2015 року. 

Прикро, що такі «борці 
за чистоту нації» кидають 
тінь на справжніх патріо-
тів України. Хтось скаже, 
що щодня гинуть і українці. 
Але якщо це за національ-
ною ознакою, то треба з 
усією суворістю карати тих, 
хто вбиває українця за те, 
що він українець, поляка чи 
болгарина за те, що він по-
ляк чи болгарин. А борцям 
за націю, щоб бути істинни-
ми борцями, можна б піти 
добровольцями на фронт. 
На Донбас — захищати 
нашу Україну від агресії ро-
сійського фашистського, 
нацистського режиму. А не 
уподібнюватися цьому ре-
жимові. 

…Насилля в нас більш 
ніж досить. Тому час схаме-
нутися, зупинитися. І гро-
мадськості, і державним ін-
ституціям робити все, щоб 
зупинити насилля, задля 
нормального, цивілізова-
ного життя. 

Петро АНТОНЕНКО
Продовження теми — 

на сторінках 6 і 9.

Зупинити насилля

Тільки факти 

Чергове перемир’я знову порушують
Які тільки перемир’я не оголошували на Донбасі за ці 

майже 4 роки війни: новорічні, пасхальні, до початку на-
вчального року і т.д. Але їх одразу ж порушували бойови-
ки-сепаратисти і російські окупаційні війська. 

Чергове перемир’я оголошено від 1 липня на час жнив. 
Воно було порушене вже першого дня, коли бойовики об-
стріляли наші позиції. Між тим, угоди про ці перемир’я 
укладаються в Мінську на переговорах міжнародної гру-
пи, яка діє в рамках Мінських угод. А гарантами цих угод 
є держави Європи. Так чому ж і далі стріляють навіть у дні 
перемир’я?

Дрібні монети поступово зникають, 
а при розрахунках — 

округлення ціни
Правила округлення суми в чеку почали діяти в Україні 

1 липня 2018 року. Адже від 1 липня НБУ припиняє карбу-
вати монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Відтепер суму в чеку при розрахунках готівкою будуть 
округлювати так:

сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, округлюєть-
ся в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується 
на 0;

сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, округлюєть-
ся в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується 
на 0.

Наприклад, якщо сума в чеку становить 28,43 грн, 
вам доведеться заплатити 28,40. Натомість, якщо сума 
становитиме 28,45 грн, — ви заплатите 28,50 грн.

Правила округлення не стосуються безготівкових роз-
рахунків. Якщо ви платите карткою, то сплачуєте суму, яка 
вказана в чеку.

Таким чином, поступово українці зможуть використо-
вувати лише монети номіналом 10 і 50 копійок.

Монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок з обігу поки що 
не вилучатимуть.

Нацбанк поступово вводить в обіг монети номіналом 
1, 2, 5 та 10 гривень замість паперових банкнот. Монети 1 
та 2 гривні вже ввели 27 квітня 2018-го. Монети на 5 і 10 
гривень з’являться в обігу в 2019 – 2020 роках. Нацбанк 
не вилучатиме з обігу відповідні банкноти, проте припи-
нить друкувати їх. Уже через кілька років ці купюри вилу-
чатимуть як зношені.

Після погрому табору під Тернополем.
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Бліц-інформ
В  обласному архіві 
до Дня Конституції 
відкрили виставку 
У Державному архіві Чернігівської об-

ласті розгорнуто виставку до Дня Конститу-
ції. На виставці — 30 документів із фондів 
архівних установ: з центрального держав-
ного історичного архіву, центрального дер-
жавного архіву вищих органів влади, кіно-
фотофоноархіву, а також з науково-довід-
кової бібліотеки нашого обласного архіву.

За словами заступниці директора ар-
хіву Наталії Лобанової, виставка експо-
нує, зокрема, такі рідкісні документи, як 
Конституція Пилипа Орлика (1710 рік). 

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

або коштами на підтримку діяльності Чер-
нігівського  благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
Українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати на карт-
ку «Приватбанку» на ім'я Олександра Ясен-
чука: 4149 6258 1049 1173.

Утворена 
Хмільницька ОТГ
На Чернігівщині створено ще одну 

сільську об’єднану територіальну грома-
ду — Хмільницьку. Вона об’єднала Хміль-
ницьку, Довжицьку та Роїщенську сільські 
ради Чернігівського району.

За прокурорського 
втручання запобігли 
незаконному використанню 
8 га землі вартістю 80 млн грн
Чернігівська місцева прокуратура від-

реагувала на порушення вимог законо-
давства при розпорядженні землями іс-
торико-культурного призначення.

Як встановлено, одне з товариств 
Чернігівського району в загальному ма-
сиві разом з орендованими землями па-
йового фонду самовільно зайняло та ви-
користовує для вирощування озимої сіль-
ськогосподарської культури земельну ді-
лянку історико-культурного призначення 
площею 8,1068 га, що розташована на те-
риторії Кархівської сільської ради.

Шкода, заподіяна внаслідок самовіль-
ного зайняття земельної ділянки, склала 
49612,83 грн.

Реагуючи на порушення вимог закону, 
Чернігівська місцева прокуратура скеру-
вала до господарського суду Чернігівської 
області позов про стягнення шкоди, за-
подіяної самовільним зайняттям земель-
ної ділянки, та зобов’язання товариства 
звільнити й повернути земельну ділянку.

25 червня суд виніс рішення про задо-
волення позовних вимог прокурора в по-
вному обсязі.

Завдяки прокурорському втручанню 
вдалося запобігти незаконному вико-
ристанню земельної ділянки площею 8 
га вартістю 80 млн грн, стягнуто збитки 
в сумі 50 тис. грн та зобов’язано товари-
ство повернути державі землі історико-
культурного призначення.

Шаховий фестиваль 
«Зачарована Десна-2018»
Шахісти з України, Білорусі, Росії і на-

віть з Індії, яка вважається батьківщи-
ною шахів, приїхали в Чернігів на між-
народний шаховий фестиваль. Уже вде-
сяте захід організовують у нашому місті. 
Нині в турнірі беруть участь 120 шахіс-
тів. Турнір відбувається з 1 по 6 липня в 
ресторанно-розважальному комплексі 
  «Градецький». Початок партій — о 10.00.

У суботу внаслідок ін-
тенсивних опадів у Черні-
гові сталося підтоплення 
близько 90 приватних до-
моволодінь на 20 вулицях 
міста. 

Жителів найбільш по-
страждалих будинків, зокре-
ма на вулиці Декабристів, 
8 та на вулиці Текстильни-
ків, 23, загалом приблизно 
50 осіб, довелося  відселяти, 
адже залишатися там було 
небезпечно. Для них терміно-
во знайшли вільні помешкан-
ня в гуртожитку будівельно-
го ліцею на вул. Івана Мазе-
пи,70 та на просп. Перемоги, 
183 в будинку «Чернігівсько-
го навчально-реабілітаційно-
го центру №2» міської ради. 
В останньому організували 
збір необхідних речей для по-
терпілих, адже чимало чер-
нігівців унаслідок затоплен-
ня будинків втратили одяг, 
білизну, документи, технічне 

обладнання та інше. На пері-
од відселення постраждалих 
міська рада організувала їх 
триразове харчування. У під-
топлених і звільнених будин-
ках була забезпечена ціло-
добова охорона порядку си-
лами поліції та муніципальної 
варти на період відновлення 

належного стану цих будин-
ків.

У Чернігові довжина так 
званих «ливнівок», зовнішньої 
зливної каналізації, складає 
приблизно 65 км і покриває 
близько 20% міста, при цьо-
му довжина всіх доріг міста 
— 365 км. Ливневі каналіза-

ції будували 30 і більше років 
тому. Щороку їх чистять, хоча б 
ті, що найбільше цього потре-
бують. Проте пропускна здат-
ність зливної каналізації не 
розрахована на такі катакліз-
ми, коли за ніч випадає місяч-
на норма опадів — понад 70 
мм. Через великий потік до-
щової води «ливнівки» швидко 
забивалися сміттям, піском. 
Найбільше води збиралося 
в найнижчих місцях. Напри-
клад, у Чорториївському яру 
відбувався водозбір дощової 
води з дуже великої частини 
міста.

Ливнева каналізація в міс-
ті давно відпрацювала свій 
термін експлуатації. І така си-
туація — майже в усіх містах 
України.

Але грошей у місцевих бю-
джетах на заміну зливної ка-
налізації немає. Щоб заміни-
ти лише магістральні комуні-
кації, Чернігову потрібно не 
менше 20 млрд грн.

Злива залила Чернігів

26 червня у прес-центрі «Чиста політи-
ка» відбувся круглий стіл «Позитиви отри-
мання вищої освіти в Чернігівському регі-
оні» з нагоди початку вступної кампанії 2 
липня. Участь у заході взяли представники 
чернігівських вишів та абітурієнти.

— Національний університет «Черні-
гівський колегіум» ім. Шевченка та При-
луцький гуманітарно-педагогічний ко-
ледж ім. Франка будуть здійснювати під-
готовку фахівців з інклюзивної освіти, 
коефіцієнт сільської молоді не змінено, 
також вийшла постанова з певними піль-
гами на право здобуття медично-педаго-
гічної освіти від січня 2019 року з подаль-
шим відпрацюванням у сільській місце-
вості, — розповіла головний спеціаліст 
Управління освіти і науки Чернігівської 
ОДА Тетяна Давидова. — При нашому 
Управлінні створено оперативний штаб з 
питань вступної кампанії, телефони якого 

— 95-21-64 і 95-21-56.
— Над новими спеціальностями ми пра-

цюємо, в тому числі й над анонсованим від-
криттям медичної спеціальності, — зазна-
чив проректор з Національного універси-
тету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевчен-
ка Анатолій Тимошенко. — Головне тут, щоб 
молодь зрозуміла: варто їхати до іншого ре-
гіону чи держави на навчання лише в тому 
разі, коли там отримаєш унікальну квалі-
фікацію, якої немає в нас. В іншому випад-
ку краще лишатися вдома і здобути хоча б 
освіту бакалавра, а потім зрозуміти свої 
прагнення.

— З 2004 року ми стали класичним уні-
верситетом, тому значна частина наших 33 
спеціальностей є класичною, хоча і зв'язок 
з педагогічною освітою ми не розірвали, 
останні ж кілька років активно працювали 
над ліцензуванням та акредитацією нових 
спеціальностей. 

Підготовка в наших навчальних за-
кладах нічим не поступається підготовці 
в інших вишах, що підтверджують і при-
зові результати наших студентів на різ-
них олімпіадах та змаганнях, — зазначив 
ректор Ніжинського державного універ-
ситету ім. М. Гоголя Олександр Самой-
ленко. — У наших вишах 73% студентів 
є вихідцями з нашої області, хоча й має-
мо студентів із Сумщини, Житомирщини 
тощо.

Також після виступу представників ви-
шів свої думки висловили й абітурієнти. 
Олексій Максименко розповів, що, пора-
дившись з батьками та знайомими, вирі-
шив вступати до нашого Чернігівського на-
ціонального технологічного університету, 
рейтинг якого є досить високим, на спеці-
альність «комп’ютерна інженерія». Дмитро 
Шульга також обиратиме свою спеціаль-
ність у Чернігові.

Залишки річкового флоту
Щороку в Україні першої неділі липня відзначається профе-

сійне свято — День працівників морського й річкового флоту.
В Україні — 18 морських торгових, 4 рибних і 13 річкових 

портів. Основні морські порти — Іллічівськ, Південний, Маріу-
поль, Одеса, Рені, Херсон, Миколаїв. Основна внутрішня річко-
ва магістраль — річка Дніпро. 

Річковий транспорт останніми десятиліттями різко змен-
шився, основний обсяг перевезень став переміщатися на за-
лізничний і автомобільний транспорт.

Від 1951 року курсували пасажирські теплоходи маршру-
том Чернігів – Київ, а також рейси вгору по Десні. Від середи-
ни 1970-х по маршруту Чернігів – Київ – Чернігів курсували 
судна на підводних крилах «Ракета». Пізніше на приміських 
маршрутах з’явилися теплоходи «Зоря».

Нині в Чернігівському річковому порту працює всього 7 
осіб. Курсують тільки прогулянкові теплоходи «Казбек» і «ПТ-
150». «Казбек» нині не здійснює комерційних рейсів, оскільки 
знаходиться на балансі міського управління освіти й обслуго-
вує прогулянки для дітей.

А на «ПТ-150» (на фото ) можна здійснити годинну прогулян-
ку по Десні щодня, крім понеділка.

Місткість теплохода — до 80 осіб. Швидкість униз за течі-
єю — 15 км на годину, вгору — 12,5.

2018 року засновано нове еко-
логічне свято — День Десни. Відзна-
чатимуть його щороку 8 вересня.

Щоб започаткувати святкуван-
ня, Деснянське басейнове управ-
ління водних ресурсів оголошує такі 
конкурси.

Кращий логотип свята
Робота переможця стане офіцій-

ним логотипом Дня Десни і буде ви-
користовуватися у друкованих мате-
ріалах, фото та відео. Логотип має 
бути виконаний у будь-якому графіч-
ному форматі.

Дизайнерські роботи приймати-
муть до 13 липня. 

Краще фото річки Десни
Від одного учасника приймають 

до п’яти якісних фотографій (формат 
JPEG), для друку на форматі А3.

Роботи прийматимуть до 1 серп-
ня. За кращі роботи учасники отри-
мають заохочувальні подарунки. 
Експозиція робіт фіналістів відбу-
деться в рамках святкування Дня 
Десни.

Краща стаття екологічного 
спрямування
Приймають оригінальні публі-

цистичні твори, які привертають 
увагу до захисту Десни, формування 
екологічної свідомості населення. 
Твори подавати до 1 серпня 2018 
року. 

Для участі в цих конкурсах необ-
хідно надіслати на електронну адре-
су dbuvr.zmi@gmail.com конкурсні 
роботи (логотипи, фото, примірники 
публікацій). Указати ПІБ, контактний 
номер телефону й коротку інформа-
цію про себе.

Кращі роботи в усіх номінаціях 
отримають заохочувальні подарунки. 

Свято засноване за ініціативи 
Деснянського басейнового управ-
ління водних ресурсів та ГО «За від-
родження Десни», за підтримки Дер-
жавного агентства водних ресур-
сів України і громадської ради при 
Держводагентстві.

Детальна інформація за теле-
фоном: 093-980-00-93.

Позитиви отримання вищої освіти на Чернігівщині 
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Кримінальна хроніка

«Десна» – «Олімпік» — 
0:1
Готуючись до першого у своїй історії фут-

больного чемпіонату в елітному дивізіоні — 
прем’єр-лізі, чернігівська «Десна» провела 
28 червня  вдома, на стадіоні ім. Гагаріна,  то-
вариський матч із представником цього ди-
візіону — «Олімпіком». Наші мінімально про-
грали. Але такі матчі є просто засобом пе-
ревірити гравців перед чемпіонатом. У двох 
таймах «Десна» зіграла двома різними скла-
дами, так що випробували понад 20 футбо-
лістів. Серед них — і новачки команди, і ті, 
що недавно грали за «Десну», але останній 
сезон виступали в інших клубах, у тому числі 
в оренді від нашої команди. Тепер можливе 
їх повернення до нашого клубу. Ось склад ко-
манди в цьому матчі. Перший тайм: Литовка, 
Гітченко, Братков, Люлька, Фаворов Д., Оги-
ря, Фаворов А. Мостовий, Волков, Філіппов, 
Старенький. Другий тайм: Паст, Слінкін, Голо-
вко, Парамонов, Жук, Єрмаков, Банасевич 
(Мельник, 82), Кисіль, Бовтрук (Ковпак, 77), 
Безбородько, Галенков.

Успіхи чернігівських 
спортсменів
У Тбілісі відбувся ІІ міжнародний турнір 

з боксу за участі команд України, Грузії, РФ, 
Азербайджану, Білорусі та Вірменії. Збірна 
України виборола 14 медалей, серед яких 
п’ять золотих.

Чернігівець Денис Песоцький (ШВСМ, 
тренер П. Примаченко) став бронзовим при-
зером.

* * *
У м. Богуславі відбувся чемпіонат Украї-

ни в індивідуальній велогонці. Серед юніорів 
в індивідуальній гонці на час третє місце на 
дистанції 25,5 км посів наш Андрій Пономар.

* * *
Відкритий чемпіонат України з веслуван-

ня на байдарках і каное серед юнаків від-
бувся у м. Ковелі. Участь у змаганнях узя-
ли близько 700 спортсменів: 33 команди з 
України та збірна Азербайджану.

Представниця Чернігівщини Аліса Ко-
роваєва на дистанціях 1000 та 2000 метрів 
виборола ІІІ місця. Вона вихованка ДЮСШ 
«Україна», тренер — Ірина Баранова.

* * *
Боксери чернігівської спортшколи «Ат-

лет» Данило Андрійченко, Данило Гора і Тимо-
фій Крупко взяли участь у міжнародному тур-
нірі серед юнаків у Польщі. Вони здобули пе-
ремогу в матчі з поляками. Наші спортсмени 
— вихованці тренерів М. Метли, М. Костючка 
та О. Загребельного.

* * *
Ярослава Закотова стала переможни-

цею чемпіонату України з пожежно-приклад-
ного спорту серед жінок. Вона показала кра-
щий результат у підйомі по штурмовій драбині.

Чемпіонку вітали з перемогою в управ-
лінні ДСНС України в області.

Чемпіонат відбувся в місті Вишневому. 
Участь у ньому взяли 27 команд, 500 спорт-
сменів.

* * *
20 – 23 червня в м. Кропивницькому 

відбувся чемпіонат України з легкої атлетики 
серед юніорів. Участь узяли 459 спортсменів 
з 24 областей України. Команду нашої облас-
ті представляли 5 спортсменів.

Вадим Журба виборов І місце в метанні 
диска серед юніорів з результатом 52 м 15 см, 
а у штовханні ядра посів ІІІ місце — 17 м 01 
см. Вадим — вихованець ДЮСШ «Атлет» Чер-
нігівської міської ради (тренер — О. Середа).

Юлія Лобан посіла ІІ місце в семибор-
стві, набравши 5004 очки. Вона вихованка 
ДЮСШ смт Козельця (тренер — О. Шарак).

Велопробіг  у Ніжині на 
честь Дня Конституції
Цей спортивний захід проведено чет-

вертий рік поспіль. Цьогоріч у патріотичній 
фізкультурній акції, незважаючи на дощову 
погоду, взяли участь майже 500 жителів та 
гостей міста різного віку.

Розпочався велопробіг із заїзду вихо-
ванців дитячих садків, які проїхали два кола 
площею Івана Франка. Потім учасники про-
бігу проїхали вулицями міста. По завершенні 
 було вручення дипломів, грамот, подарунків.

Мистецька панорама

Артисти філармонійного центру 
підкорили «Північну фортецю»

24 червня до наметового табору «Північна 
фортеця» в Гончарівському з черговим шеф-
ським концертом завітала творча делегація об-
ласного філармонійного центру.

Поему чернігівського автора Юрія Соколо-
ва «Рубікон» виконали актор Молодіжного теа-
тру, заслужений артист України Олексій Биш та 
артистка філармонійного центру Олена Беле-
ванцева. Зворушливим став виступ автора му-
зики до поеми «Рубікон», композитора Тараса 
Тарасенка (смт Любеч), який є постійним учас-
ником багатьох патріотичних заходів для вій-
ськовослужбовців та членів їхніх родин. Він ви-
конав власні пісні про Україну.

Під час концерту на сцені несподівано 
з’явився сержант 4-ї роти Сергій Пушкар, який 
чудово виконав кілька пісень. 

Свою творчість дарували бійцям солісти фі-
лармонійного центру: заслужений артист Укра-
їни Володимир Гришин, заслужена артистка 
естрадного мистецтва України Ніна Коцур, ла-
уреати всеукраїнських та міжнародних конкур-
сів Тетяна Олійник, Марина Маккей, Макс Пу-
зан, Олена Близнюк, Світлана Примак.

Ніжинський хор «Світич»: 
25-річчя

В актовій залі Ніжинського педуніверсите-
ту ім. М. Гоголя відбувся концерт молодіжного 
університетського хору «Світич», присвячений 
25-річчю заснування колективу. 

Створений 1993 року, хор стрімко влився 
в музичне життя Ніжина, Чернігівщини, Украї-
ни, Європи. У різні часи до складу співаків хору 
приєднувалися студенти багатьох факультетів: 
культури і мистецтв, філологічного, фізико-ма-
тематичного, іноземних мов, психології та соці-
альної роботи, а також молоді вчителі Ніжина.

Привітати колектив завітало багато гостей, 
в тому числі зі столиці України та з Польщі.

Колектив є лауреатом майже 50 всеукра-
їнських і міжнародних конкурсів і фестивалів в 
Австрії, Італії, Греції, Німеччині, Польщі, Франції 
та інших країнах. Понад 80 творів у виконанні 
«Світича» поповнили фонд Українського радіо, 
випущено ліцензійні компакт-диски. Колектив 
є учасником міжнародних науково-практичних 
конференцій, регіональних мистецьких проек-
тів. Очолюють хор «Світич» художні керівники: 
диригенти — заслужені діячі мистецтв Украї-
ни, професори Людмила Шумська та Людмила 
Костенко. Також з хором працюють хормейсте-
ри Тетяна Раструба і  Лілія Мироненко, концерт-
мейстер Галина Брюзгіна.

Виставка Анатолія Шкурка
Анатолій Никифорович Шкурко — патріарх 

мистецтва Сіверського краю. Йому вже 94-ий 
рік, а він і далі у творчому строю. За десятки ро-
ків мистецької праці створив понад тисячу кар-
тин у жанрах портрета, натюрморту, історичних 
полотен. 

У Чернігівському обласному художньому 
музеї імені Григорія Галагана днями відкрилася 
чергова персональна виставка майстра. У му-
зеї нині зберігається більше 50 творів автора. 

Анатолій Никифорович Шкурко народився 
29 жовтня 1924 року в селі Смолині Чернігів-
ського району. Учасник Другої світової війни, 
солдатом пройшов від Любеча до Берліна. По 
війні закінчив Ленінградський інститут живопи-
су, скульптури та архітектури ім. І. Рєпіна. 1953 
року Анатолій Шкурко повернувся до Черніго-
ва, де продовжив свій творчий шлях. 

Мав причетність до створення будинку твор-
чості Спілки художників України в Седневі, бага-
то й охоче працював у цьому древньому селищі. 

Лауреат обласної премії імені М. Коцюбин-
ського 1996 року. Удостоєний найвищого для 
митця звання — народний художник України. 
Також Анатолій Никифорович — почесний гро-
мадянин Чернігова.

Виставка Ядвіги Белявської
В обласній бібліотеці ім. В. Короленка від-

крилася виставка картин «Коли душа у барвах 
оживає…» чернігівської художниці Ядвіги Бе-
лявської. Представлено 30 робіт у жанрі пейза-
жу та натюрморту.

За професією конструктор-модельєр швей-
ного виробництва, пані Ядвіга близько 14 років 
працювала художником-оформлювачем, дизай-
нером, бутафором. Мала більше 10 персональних 
виставок у Чернігові. Багато робіт знаходяться в 
приватних колекціях, у тому числі за кордоном.

Афіша
Чернігівський 

філармонійний центр
8 липня, неділя, 19.00:
Концерт симфонічної та хорової музики. 
Камерний хор «Цуроумі» (м. Осака, Японія).
Академічний камерний хор ім. Д. Бортнян-

ського.
Академічний симфонічний оркестр «Філар-

монія». 
Диригент — Міцунобу Такая. Солісти — 

Йоко Канеко (фортепіано, Японія), Дарій Анто-
нюк (скрипка, Львів). 

У програмі: Ф. Мендельсон, концерт для 
скрипки з оркестром; японські хорові твори; 
Л. Бетховен, фантазія для фортепіано, оркестру 
та хору.

13 липня, п’ятниця, 19.00:
Концерт академічного симфонічного 
оркестру «Філармонія». 
У програмі: Л. Бетховен, симфонія № 4 

сі-бемоль мажор;
Л. Бетховен, симфонія № 5 до мінор, ч. 1, 2; 

Й. Брамс, симфонія № 3 фа мажор.
14 липня, субота, 18.00:
Творчий проект «JAZZ КУЛІСА»
Вечір сучасного камерного джазу.

 Свято Івана Купала 
в Чернігові  6 липня

Центральний парк культури і відпочинку анон-
сує програму до народного свята Івана Купала.

19.00 — концертна програма оркестру на-
родних інструментів «Граймо».

20.00 — концертна програма вокального 
ансамблю «Сузір’я».

21.00 — купальське обрядове дійство від 
Чернігівського відділу «Союзу українок».

23.00 — фаєр-шоу.

У Чернігові в культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» розпочався 
збір підписів українських громадян на підтримку звернення до уряду та біз-
несменів Республіки Білорусь щодо захисту місця пам’яті жертв комуністич-
них репресій 1932 – 1941 років — урочища Куропати біля Мінська.

9 червня 2018 року в обласному молодіжному центрі під час відкрит-
тя документально-мистецької виставки «Правда про Куропати. Факти, доку-
менти, свідчення» було озвучено пропозицію про необхідність збору підпи-
сів на підтримку активістів білоруського громадянського суспільства — за-
хисників Куропат від недобросовісних бізнесменів і чиновників, причетних 
до будівництва й відкриття ресторану «Поїдемо поїмо» в охоронній зоні на-
ціонального некрополя.

Місце збору підписів — культурно-мистецький центр «Інтермеццо», вул. 
Шевченка, 9, м. Чернігів, 14000.

Олександр ЯСЕНЧУК, 
координатор громадської організації 

«Чернігівський осередок мережі «Вільні люди»

Звернення
До всіх тих, від кого залежить доля Куропат!
До вас звертаються громадяни України, в тому числі українці білорусь-

кого походження.
Ми з тривогою дізналися про ситуацію навколо Куропат, пов’язану з від-

криттям біля цього місця загибелі тисяч жертв сталінізму ресторану «Поїде-
мо поїмо». Це неприйнятно для нас — людей, чиї предки були знищені в роки 
сталінізму або пройшли через ГУЛАГ.

Закликаємо білоруську громаду захищати Куропати від цієї наруги.
Закликаємо бізнесменів і чиновників, що мають стосунок до побудови та 

відкриття ресторану біля Куропат, піти з цього місця, священного для кожної 
чесної людини.

Закликаємо уряд Білорусі припинити наругу над пам’яттю невинних жертв.
Упевнені, що нас підтримає весь український народ.
Живе Білорусь!
Слава Україні!

27 червня в Ніжині кримінальна 
поліція виявила й вилучила в місцевої 
жительки згорток фольги з амфетамі-
ном вагою близько 0,5 г.

Відкрито кримінальне проваджен-
ня за частиною 1 статті 309 Криміналь-
ного кодексу України (незаконне збе-
рігання наркотичних засобів без мети 
збуту) — карається штрафом або ви-
правними роботами на строк до двох 
років, або арештом на строк до шести 
місяців, або обмеженням волі на строк 
до трьох років, або позбавленням волі 
на той самий строк.

Того самого дня поліція затрима-
ла в Ніжині мешканку, яка збула гро-
мадянину амфетамін вагою близько 1 
г. Відкрито кримінальне провадження 
за частиною 1 статті 307 Криміналь-

ного кодексу України (незаконний збут 
наркотичних засобів) — карається по-
збавленням волі на строк від чотирьох 
до восьми років.

27 червня під час санкціоновано-
го обшуку в садибі мешканця Короп-
ського району поліція виявила й вилу-
чила подрібнену речовину рослинного 
походження (канабіс) вагою майже 5 
г. Відкрито кримінальне провадження 
за частиною 2 статті 307 Криміналь-
ного кодексу України (незаконне ви-
робництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилан-
ня чи збут наркотичних засобів, психо-
тропних речовин або їх аналогів) — ка-
рається позбавленням волі на строк 
від шести до десяти років з конфіска-
цією майна.

На Чернігівщині співробітники СБУ 
викрили на хабарі завідувачку 

відділу райвійськкомату
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі 

завідувачку відділу військового обліку військкомату одного з ра-
йонів Чернігівської області.

Правоохоронці встановили, що держслужбовець нала-
годила злочинну схему вимагання неправомірної вигоди з 
військовозобов’язаних за зняття з військового обліку та подаль-
шого звільнення від військової служби.

Оперативники спецслужби затримали зловмисницю непо-
далік військкомату під час одержання чергового хабара в роз-
мірі двісті доларів США.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 
368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слід-
чі дії. Встановлюють інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Операцію з викриття протиправних дій держслужбовця про-
водили спільно з працівниками управління захисту економіки 
Головного управління Національної поліції під процесуальним 
керівництвом військової прокуратури.

Прес-центр СБ України

Поліція викрила трьох осіб 
за незаконні операції з наркотиками

В «Інтермеццо» збирають підписи на захист Куропат
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Бліц-інформ
Населення області 
Чисельність постійного населен-

ня області впродовж 2017 року змен-
шилася на 1,3% й на 1 січня 2018 року 
становила 1011,5 тис. осіб.

Відбулося незначне зменшення чи-
сельності в наймолодшій віковій групі 
(0 – 14 років), яка, за розрахунками, 
становила 138 тис. осіб, або 14% по-
стійного населення області.

Чисельність населення віком 15 
– 64 роки за рік скоротилася на 2% й 
становила близько 677 тис. осіб, або 
67%. 

Найстарша вікова група (65 років і 
старше) налічує 196 тис. осіб, або 19%. 
У цьому віці перебуває кожен шостий 
житель у міських поселеннях та кожен 
четвертий — у сільській місцевості.

Чернігівські лікарні: 
впроваджується 
енергоефективність 
Як зробити будівлі чернігівських лі-

карень комфортними для пацієнтів та 
енергоефективними, щоб узимку в них 
було тепло, влітку — не спекотно, а до 
рахунків за комунальні послуги не вхо-
дили непотрібні енерговитрати? Аби 
вирішити ці питання, в Чернігові другий 
рік поспіль діє німецький проект «Парт-
нерство заради модернізації: енерго-
ефективність у лікарнях».

Грегор Брьомлінг, директор про-
екту: «Ми вже провели торік перший 
аудит, і дуже раді, що в міста виникло 
бажання разом з нами провести енер-
гоаудити інших 8 лікарень, щоб обчисли-
ти потенціал для енергозаощадження».

Загалом у Чернігові проаналізу-
вали 46 будівель, які належать лікар-
ням. Це корпуси й технічні приміщен-
ня. Щодо кожної лікарні спеціалісти 
складають план заходів з енергоза-
ощадження, прораховують потенцій-
не зменшення енерговтрат та еконо-
мію коштів, а також вартість необхід-
них для модернізації робіт і термін їх 
окупності.

Наприклад, для будівлі 4-ї міської 
лікарні економія після впровадження 
енергоефективних заходів може скла-
дати 62% на теплоенергії і 24% — на 
електроенергії. Інвестувати потрібно 
близько 340 тисяч євро. Термін окуп-
ності — 12 років.

На участь у проекті заявки подава-
ли 15 міст України. Серед них для ре-
алізації програми обрали Суми й Чер-
нігів. За словами німецьких партне-
рів, наше місто отримало перевагу, 
оскільки тут уже працювали програми 
з енергоефективності. Програма спів-
праці розрахована на 3 роки.

Волонтери з Америки 
та Англії допомагають 
дітям з Центру 
«Відродження» 
Завершилася вже п’ята волон-

терська місія студентів і викладачів 
«Anglia Ruskin University». 5 років по-
спіль делегації університету відвідують 
Чернігівський центр медико-соціаль-
ної реабілітації дітей-інвалідів «Відро-
дження».

Цьогоріч місіонери займалися з ді-
тьми в групах, допомагали реабілітоло-
гам, учителям, а ще розмалювали стіни 
яскравими малюнками.

Волонтери, які неодноразово при-
їздили до центру, помічають, що тут 
кожного разу щось змінюється на кра-
ще. А головне — змінюються діти. Вони 
приходять до центру «Відродження» з 
важкими діагнозами, інколи не можуть 
ні рухатися, ні говорити. А після кур-
сів реабілітації починають співати й 
 танцювати, вчаться готувати, прати.

Володимир Левін в 
інтерв’ю Sport Arena розповів 
про перший сезон президент-
ства, підвищення в класі «Дес-
ни» та вихід Чернігова до Укра-
їнської прем’єр-ліги. 

Депутат Київради Левін очо-
лив ФК «Десна» восени 2017 року. 
Його прихід відбувся в непростий, 
але дуже цікавий період розвитку 
клубу: з одного боку, «сіверяни» 
досягали найвищих в історії ре-
зультатів, з іншого — нелегко пе-
режили розчарування минулого 
літа, коли срібних медалей і спор-
тивного принципу не вистачило 
для підвищення в класі.

Нині Левін та його клуб тріум-
фують: після бронзових медалей 
та переконливої перемоги у сти-
кових матчах із «Зіркою» черні-
гівська «Десна» вперше в історії 
здобула право виступати в най-
вищому футбольному дивізіоні. 
Ба, більше: після яскравих успі-
хів попередників (а інші новач-
ки з Першої ліги — донецький 
«Олімпік», «Олександрія», «Маріу-
поль» — досягали й виходу в єв-
рокубки), на цей клуб дивляться 
з великим інтересом і прогнозу-
ють йому яскравий старт в УПЛ.

«Після минулорічного 
досвіду заздалегідь 
провели роботу…»

— «Десна» успішно пройшла 
процедуру атестації і стала чле-
ном УПЛ. Що було важче — ви-
грати третє місце та плей-оф чи 
пройти цю атестацію? 

— Після минулорічного успіху 
та срібних нагород чемпіонату, а 
потім недопуску до участі в УПЛ 
нам було важко, в першу чергу 
психологічно, налаштуватися на 
сезон. Але, на щастя, ми не опус-
тили руки — ні керівництво, ні 
тренери, ні гравці. Ми провели 
точкове підсилення і стали най-
кращою командою весни, ну а 
результати свідчать самі за себе. 

Що стосується атестації, то тут 
теж не все так просто. Враховуючи 
досвід минулого сезону, ми зазда-
легідь провели роботу з виправ-
лення зауважень, і, як результат 
— команда отримала атестат на 
участь у змаганнях УПЛ.

— Кожен клуб, який підви-
щується у класі, стикається з 
вибором: дати шанс проявити 
себе тим, хто здобував путівку, 
чи довіритися перевіреним бій-
цям серед титулованих новач-
ків. Наскільки великими будуть 
зміни у складі й штабі?

— Наша команда заслужила 
участь в УПЛ, тому кардинальних 
змін не буде. Більше того, ми навіть 
спробуємо повернути деяких грав-
ців, які вибороли срібні нагороди в 
минулому сезоні. Але без новачків 

теж не обійдеться, ми вже підписа-
ли Євгена Паста й Андрія Гітченка, 
а до старту сезону ви почуєте ще 
кілька цікавих імен. Тренерський 
штаб, звісно, залишається пра-
цювати — Олександр Рябоконь з 
помічниками вивів цю команду в 
УПЛ, тому буде її розвивати й далі.

— Зізнайтеся, протягом 
минулого сезону Вам бувало 
страшно за його підсумок? Чи 
витримували нерви, щоб не 
вдаватися до суттєвих кадро-
вих рішень?

— Приховувати не буду, певна 
тривога була: і втрата очок у матчі 
з «Арсеналом», і прикра поразка 
в Черкасах могли посіяти паніку. 
Але добре, що ми чітко трималися 
обраного курсу, не втручалися в 
тренувальний та ігровий процес, 
а намагалися лише допомагати. 
Результат ви бачите — «Десна» 
буде грати в УПЛ. 

«Завдання «Десни» — 
перша п’ятірка в 

дебютному сезоні УПЛ»
— Яким був бюджет ФК 

«Десна» в минулому чемпіона-
ті, й на скільки відсотків він змі-
ниться в УПЛ?

— У минулому сезоні бюджет 
«Десни» був найвищим серед усіх 
клубів Першої ліги, а з виходом 
до УПЛ бюджет збільшиться при-
близно в 10 разів.

— Що у вас із пролонгацією 
контрактів? Окрім Арвеладзе, 
будуть втрати?

— Леван Арвеладзе — вже 
гравець «Зорі», ми йому бажає-
мо успіху в новому клубі. Приєм-
но, що наш гравець спробує свої 
сили в єврокубках. Закінчилися 
контракти в Мостового, Філіппо-
ва й Литовки, але всі троє будуть 
продовжувати угоди з клубом. І 
ми, як керівництво «Десни», ними 
задоволені, і вони, як гравці, за-
доволені клубом. Що стосується 
інших втрат, то, можливо, декіль-
ка гравців будуть віддані в орен-
ду до нових клубів, але в будь-
якому випадку це прерогатива 
головного тренера. 

— Чого очікуєте від коман-
ди в УПЛ?

— Ми — команда максима-
лістів, тому, відповідно, і завдан-
ня будуть високими. У дебютно-

му сезоні перед командою стоя-
тиме завдання потрапити до пер-
шої п’ятірки чемпіонату України. 

«Будемо приймати 
і «Шахтар», й інших 
суперників по УПЛ 
саме в Чернігові»
— Матчі УПЛ відбудуться в 

Чернігові? Чи є шанс, що місь-
кий стадіон вдасться підтягнути 
за основними пунктами заува-
жень від атестаторів?

— Наш стадіон уже отримав 
атестат на проведення матчів 
УПЛ, тому 25 липня чернігівські 
вболівальники побачать «Шах-
тар» у Чернігові. 

У першу чергу ми граємо для 
вболівальників, котрі чекають 
нас на стадіоні імені Гагаріна. І 
ми успішно здійснимо цей старт 
саме на рідному стадіоні. Обо-
лонь-Арена заявлена як наш ре-
зервний стадіон, але ніяких ін-
ших варіантів ми навіть і не роз-
глядаємо — будемо приймати су-
перників у Чернігові.

«Десну» очолив через 
любов до Чернігова, 

виявлену до клубу несправедливість 
та харизму «сіверян»

— За яких обставин Вам на-
дійшла пропозиція очолити фут-
больний клуб? 

— Спорт із самого дитинства 
зіграв важливу роль у формуван-
ні мене як особистості. Завдяки 
ньому я отримав ті якості, які до-
помогли мені досягти успіху в 
бізнесі й політиці. Тепер мій про-
фесійний досвід допоможе від-
дати борг спорту, продовживши 
ланцюжок добрих справ.

Чернігівську «Десну» я вибрав 
не випадково. Я вже досить дав-
но придивлявся до кількох клубів, 
але тут збіглося кілька чинників: 
моя любов до Чернігова, виявле-
на до «Десни» несправедливість і 
харизма, яка є в цього клубу. Мене 
з Черніговом багато що пов’язує 
протягом довгих років. Уже більше 
10 років мої компанії представле-
ні в Чернігівській області. Власне, 
тому мене й зацікавив футболь-
ний клуб «Десна», адже Чернігів 
для мене по суті став рідним міс-
том. Після тривалих переговорів 
з попередніми власниками клубу, 
які для мене закінчилися з успі-
хом, у мене вийшло очолити фут-
больний клуб «Десна».

— Дивлячись з боку на «Дес-
ну», Вам подобається те, що ба-
чите? А що б змінили?

— Мені як президенту клу-
бу подобається напрям, в якому 
розвивається «Десна». Звісно, є 
речі, які треба змінювати й удо-
сконалювати, але їх на публіку 
ми не будемо виносити, все вирі-
шуємо в робочому процесі.

«Було б прекрасно, 
якби Ярмоленко грав 

за рідну команду»
— Для Вас це дебютний се-

зон у футболі. Що найбільше 
здивувало — як зі знаком «+», 
так і знаком «-»?

— Дуже приємно здивувала 
підтримка вболівальників — у 
Чернігові дійсно люблять футбол. 
У день гри в місті лише й розмов, 
що про футбол, і це ми були в 
Першій лізі, а ви уявіть, що буде 
в УПЛ. Футбольний клуб — це пі-
раміда, яка складається не з 11 
гравців на полі, а з тисяч контак-
тів з гравцями, співробітниками, 
вболівальниками, мешканцями 
міста й області.

Футбол є найбільш масовим 
видом спорту, і його учасниками 
по суті стають ледь не всі — бу-
дівництво спортивної та турис-
тичної інфраструктури, нові ро-
бочі місця, люди, пов’язані з під-
готовкою та обслуговуванням 
різних процесів. Футбол дає по-
штовх для розвитку й іншим ви-
дам спорту: атлети, які тренують-
ся разом з нами на стадіоні, — 
яскравий приклад. Тому вважаю, 
що всі мають об’єднатися: інвес-
тори, спонсори, представни-
ки влади, вболівальники. Тепер 
Чернігів у багатьох асоціюється 
саме з «Десною», і це після май-
же 60 років, коли футбол у регіо-
ні був навіть не на другому плані.

Що стосується негативу, то 
дивує відсутність інтересу до фут-
болу з боку спонсорів та пред-
ставників влади. Мені здається, 
загальними зусиллями можна 
зробити велику справу. Ми го-
тові до співпраці, й у нас є ціка-
ві пропозиції для спонсорів та 
представників влади.

— Назвіть гравця, якого Ви 
— не лише як президент, а як і 
вболівальник — хотіли б бачити 
в Десні?

— Якщо з позиції вболіваль-
ника і трішки пофантазувати, то 
на першому місці однозначно 
Андрій Ярмоленко. Він є вихо-
ванцем чернігівського футболу, 
і було б прекрасно, якби грав у 
рідній команді.

— Як Ви працюєте в мар-
кетингу, роботі з фанами, піарі 
клубу?

— У нас є план, який втілю-
ють молоді ентузіасти, — кон-
церти, фестивалі, співпраця з 
різними закладами міста, попу-
ляризація клубу в регіоні і т.д. На 
жаль, на даному етапі ми змо-
жемо розміщувати на трибунах 
стадіону лише 5000 глядачів, 
але я вам гарантую, що на кож-
ному матчі вони будуть заповне-
ні вщерть, лише на абонементи 
вже подано майже 1000 заявок. 

Sport Arena

Президент «Десни»: «Наш бюджет був найбільшим 
у Першій лізі, а в УПЛ зросте в 10 разів»

Колись у Сосниці щозміни приймали по-
над 300 дітей. Проте кілька років тому фінан-
сування припинили, й тепер оздоровниця сто-
їть практично порожньою. 

Володимир Ткаченко, директор санато-
рію: «У нас була човникова станція, де було 15 
човнів і 5 катамаранів. Більше немає нічого. У 
санаторії працювало до 90 осіб. А зараз у нас 
4,5 особи працюють».

Володимир Антонович керує закладом по-
над 30 років. Місцеві кажуть: якби не дирек-
тор, що отримує зарплатню раз на чотири мі-
сяці, все майно давно б розібрали.

У 2011 році Фонд державного майна відсу-
див санаторій в Укрпрофоздоровниці. Відтоді 

фінансування майже немає. Місцева громада 
весь цей час вимагає передати санаторій їй у 
комунальну власність.

Андрій Портний, селищний голова Сосни-
ці: «З 2015 року ми порушуємо питання про 
передачу цього санаторію в комунальну влас-
ність об’єднаної громади. На жаль, довгий час 
нам не вдається отримати відповідне рішення 
про передачу цього об’єкта. З яких причин? Я 
це називаю — державний футбол».

Навіть зараз активісти своїм коштом об-
лаштовують тут літній патріотичний табір і по-
троху відновлюють будівлі, які вже давно по-
требують не косметичного, а капітального ре-
монту.

Чому так довго громада не може отримати 
санаторію, запитали у Фонді державного май-
на. У відповідь на запит нам повідомили: до-
кументацію про те, що Фонд не проти переда-
чі, вже затвердили і скерували в Міністерство 
регіонального розвитку. Примітно, що це зро-
били саме того дня, коли ми надіслали запит.

Тепер рішення про передачу санаторію в 
комунальну власність має ухвалити урядова 
комісія, потім подати його до Кабміну, коли 
ж і там затвердять, заклад перейде у влас-
ність Чернігівської області. І лише тоді Со-
сницька громада нарешті отримає свій са-
наторій.

Телеканал «Інтер»

Занепадає дитячий санаторій
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Бліц-інформ
В Україні — близько 
25 тисяч потенційно 
небезпечних об’єктів
Про це під час міжнародного семінару 

щодо контролю значних аварій повідомив на-
чальник управління техногенної безпеки Де-
партаменту запобігання надзвичайним ситуа-
ціям ДСНС України Тарас Поліщук.

Обмеження для боржників 
з виплати аліментів
Міністерство юстиції України від початку 

дії законодавчої ініціативи «Чужих дітей не бу-
ває» обмежило у виїзді за кордон майже 120 
тис. боржників з виплати аліментів.

Завдяки нововведенням від початку року 
державні виконавці стягнули 1,6 млрд грн на 
користь 500 тисяч дітей. Стягнена сума на 70% 
більша, ніж за цей час торік. Майже 120 тисяч 
боржників з виплати аліментів було обмежено 
у праві виїзду за кордон, в управлінні автомо-
білем, користуванні зброєю та полюванні.

Банкноти і монети: 
скільки грошей припадає 
на одного українця
Станом на 1 січня 2018 року на одно-

го мешканця України припадало 70 банкнот і 
293 монети. У готівковому обігу перебувало 
банкнот і монет на загальну суму 361,5 млрд 
грн. Це на 20,5 млрд грн більше, ніж на поча-
ток 2017 року.

В обігу перебувало 2,98 млрд штук бан-
кнот на суму 359,4 млрд грн. Також 12,97 
млрд штук розмінних та обігових монет на 
суму майже 2,1 млрд грн. Було 12,7 млн штук 
пам’ятних та інвестиційних монет на суму 63,7 
млн грн.

За рік кількість банкнот в обігу зменшила-
ся на 4,3 млн штук. Водночас кількість монет 
збільшилася на 315,7 млн штук.

Борцями з комунізмом 
офіційно визнано 1560 чехів
За 7 років дії закону про учасників антико-

муністичного опору відповідне свідоцтво отри-
мали 1560 осіб, з них 88 визнані ветеранами 
війни. Усього в Міноборони Чехії було подано 
4951 прохання про визнання учасником анти-
комуністичного опору. Нині розглядають 250 
прохань, в інших випадках зареєстровано від-
мову.

21 червня виконувачка обов’язків міні-
стра оборони Чехії Карла Шлехтова вручи-
ла чергові 33 свідоцтва. Їх отримали колиш-
ній міністр внутрішніх справ Ян Румл, колиш-
ній підписант Хартії 77 і представник уряду з 
прав людини Ян Литомиский та інші борці з 
комунізмом.

За законом учасники антикомуністичного 
опору отримують 100 тис. крон, у разі їх смерті 
родичі отримують 50 тис. крон. У разі отриман-
ня учасником опору пенсії, розмір якої не до-
сягає середнього розміру пенсії, він має право 
на компенсацію різниці.

Мацеревич: «Причиною 
смерті польських лідерів 
під Смоленськом 
був вибух літака» 
У більш ніж 107 фрагментах повітряного 

судна, а також в одній пробі тіла жертви вияв-
лені сліди вибухової речовини. 

Про це заявив Антоні Мацеревич, колиш-
ній міністр оборони Польщі, а нині глава під-
комісії, яка займається розслідуванням Смо-
ленської авіакатастрофи. Мацеревич повідо-
мив про технічний звіт, представлений у квітні 
цього року підкомісією у справі повторного до-
слідження краху урядового літака під Смолен-
ськом 2010 року. 

Глава підкомісії додав, що тільки тепер 
можна починати наступні етапи оцінки траге-
дії 10 квітня 2010 року. 

Я думаю, що владолюбство і 
було генеральною пружиною, яка 
весь час розривала стрій коман-
ди. Мотив був один — нереалізо-
вані політичні амбіції. І трапилося 
так, що під асфальтовий коток цих 
амбіцій у 2005 році потрапили 
здобутки Помаранчевої револю-
ції. Стрічки докупи складати, пла-
чі розводити, говорити про ідеа-
ли Майдану — то все пусті балач-
ки були. Ті люди грали в іншу по-
літику, не про Майдан їм ішлося! 
Коли на посаду прем’єр-міністра 
я запропонував Юрія Єханурова, 
це відразу стало помітно. Досить 
було подивитися, що відбулося з 
жовтня — як ми увійшли у 2006 
рік, з яким бюджетом, з якими 
ініціативами щодо національних 
реформ. Зростання в економіці 
було помітне неозброєним оком: 
просто прийшла людина, яка з 
ранку до вечора займається уря-
довою роботою.

Що заважало поставити Єха-
нурова з самого початку, з пер-
шого дня? Насамперед — сус-
пільні очікування. Якщо взяти 
соціологічне опитування в січ-
ні (2015 р.— ред.), то у відпові-
дях на запитання, хто має бути 
прем’єром, на першому місці 
була Юлія Тимошенко.

Переконаний: якби я не 
поставив тоді Тимошенко 
прем’єром, суспільство цього не 
зрозуміло би. Це сприймалося б 
як слабкий, політично некорек-
тний крок щодо свого політич-
ного партнера. Як так: ми про-
йшли разом усю кампанію, і в фі-
нальній частині забути про свого 
партнера?! Яку мораль сюди під-
ключити, щоб пояснити таку «за-
будькуватість» людям?!

Хоча були історії, які мали б 
зіграти роль попередження. Але 
тоді я не звертав уваги на перед-
вісники майбутніх політичних бу-
ревіїв.

Минав січень 2005 року; 
ця історія трапилася ще до фор-
мального формування уряду. Пе-
реговори тривають, але рішення 
ще не прийняті. Мені доповіли, 
що Тимошенко проводить пере-
говори в колі своїх соратників. І 
одна з тез, яку вона використо-
вувала, була такою: якщо Ющен-
ко не запропонує її кандидатуру 
на посаду прем’єр-міністра, вона 
оголосить про перехід в опозицію 
Ющенку.

Це була геть неочікувана си-
туація. У мене була низка не-
приємних розмов з колегами в 
парламенті, наприклад з Юрієм 
Івановичем Костенком (голова 
Української народної партії, біль-
шої частини розколотого 1999 
року Народного Руху — ред.). У 
нас тоді відбулася дуже непри-
ємна розмова, я був страшенно 
роздратований: «Юро, що це за 
залаштункові ігрища? На Майда-
ні намети ще не зібрали, а ви вже 
оголошуєте опозицію тільки че-
рез те, що крісло під дупу не під-
вів вам усім?!» Він пояснив, що 
в тих переговорах був пасивною 

стороною, що ініціатива з іншо-
го боку йшла: запропонувала зу-
стрітися — зустрілися, попросила 
вислухати — я вислухав, але жод-
ної підтримки не обіцяв. Минуло 
6 – 7 років, допоки ми порозумі-
лися з тим епізодом: якось Юрій 
Іванович підходить і говорить, що 
він хоче розставити всі крапки 
над «і» — мовляв, він не мав сто-
сунку до організації тих ініціатив, 
це просто лихий поплутав.

Це був знак майбутніх про-
блем: чого треба чекати через 
рік, якщо Тимошенко була готова 
перейти в опозицію до Ющенка 
ще до того, як Ющенко формаль-
но став Президентом?!

Звичайно, можна спробувати 
оголосити, що і в цій історії «вину-
вате олігархічне оточення Ющен-
ка». Бо тоді, в січні 2005 року, я 
розглядав Петра Порошенка як 
можливу альтернативу Тимошен-
ко на посаді прем’єр-міністра.

Але, враховуючи, що Тимо-
шенко була готова перейти в опо-
зицію до президента, якби По-
рошенко став прем’єром, — ми 
мали б ще до літа і звинувачення 
в корупції, і багато інших цікавих 
повідомлень від неї та її сателі-
тів. Амбіції Тимошенко такого ви-
клику не змогли б витримати. Ми 
й до літа не дожили б єдиною ко-
мандою.

Тоді я вагався. Мені видава-
лося — і думаю, так воно і є, — що 
Порошенко був ліпше підготовле-
ний до посади голови уряду: че-

рез особистий досвід, через осві-
ту, через світогляд. У нього було 
більше фахових знань і потрібних 
навичок.

Тоді, в січні 2005 року, я їм 
обом запропонував однаковий 
іспит: дав кожному з них чис-
тий аркуш паперу. Я розумів, що 
саме між цими двома фігуранта-

ми буде основне протистояння в 
команді.

Перед тим, як формувати 
уряд, я поговорив з Порошенком. 
Я дав йому чистий аркуш папе-
ру і сказав: «Якщо я тобі доручаю 
сформувати уряд, будь ласка, дай 
відповідь і запропонуй місце в 
урядовій коаліції для Тимошен-
ко». Таке саме завдання отрима-
ла Тимошенко.

Результат цього іспиту ви-
явився досить сумним: і Тимо-
шенко, і Порошенко його прова-
лили. Ані одна, ані інша сторона 
не бачила можливості компро-
місу й не змогла його виписати. 
Коли Порошенко приніс свої про-
позиції з формування персо-
нального складу органів влади, я 
швидко пробіг його по діагоналі й 
не побачив прізвища Тимошенко:

— Петре Олексійовичу, а 
яким Ви бачите місце Тимошенко 
в системі влади?

— Я його не бачу.
Десь так це прозвучало з од-

ного боку, і майже такий самий 
діалог у мене відбувся з Тимо-
шенко щодо Порошенка. Іспит на 
єдність команди був провалений.

Я бачив Тимошенко на пози-
ції секретаря Ради національної 
безпеки та оборони, а суспіль-
ство хотіло бачити Тимошенко 
прем’єром. На це вказували со-
ціологічні дослідження. Але оста-
точне рішення щодо її призначен-
ня головою уряду я прийняв на 
Майдані під час інавгурації: коли 

мільйон людей скандує «Юля!» — 
то було навіть важливіше, ніж го-
лосування в парламенті. Вона 
мала більший кредит народної 
довіри, ніж Порошенко. І в тих 
координатах це означало: якщо 
ти її не поставиш, ти — слабак, 
ти побоявся чогось, ти вчинив 
нечесно!

За дев’ять місяців кредит 
народної довіри розпилили на 
чвари.

Як мені доповіли, вже че-
рез два тижні після відставки у 
вересні 2005 року Тимошенко 
домовляється про призупинен-
ня кримінальної справи в Росії, 
зустрічається з Путіним та міні-
стром закордонних справ Ігорем 
Івановим. Ще через кілька днів у 
Тимошенко й Путіна відбувається 
спільний обід, про який воліли не 
розповідати телеканалам її піар-
ники. Про що домовлялася Тимо-
шенко з Путіним, стало зрозуміло 
з її подальших політичних кроків.

Я переконаний у тому, що 
після зустрічі з Путіним й Івано-
вим та призупинення криміналь-
ної справи в Росії вона поверта-
ється з політичним завданням, 
на кшталт того, що відбувалося у 
Грузії в протистоянні президента 
Саакашвілі та прем’єра Іванішві-
лі. Завдання було подібним: дис-
кредитація помаранчевого руху 
та його лідера Ющенка. Перше, 
що вона робить, — іде в опози-
цію. І в мене з 2006 року в опози-
ції — комуністи, Партія регіонів і 
БЮТ. Вочевидь, ця політична гра 
вела до того, що помаранчевий 
рух мав бути розбитий до само-
го фундаменту. Від того моменту 
головний політичний опонент для 
Тимошенко — Президент Ющен-
ко, а не Янукович, не комуністи.

Від самого початку я був пе-
реконаний, що Тимошенко — це 
мій партнер. Я не чув тих, хто го-
ворив мені тихо чи вголос: «Вона 
— аферистка». Я з недовірою ста-
вився до нав’язливих намагань 
доброзичливців відкрити мені 
якісь темні сторінки їх спільної з 
Лазаренком біографії. У газових 
справах я просто не розбирався, 
яка там роль була Лазаренка й 
Тимошенко, і тому ставився як до 
чуток до слів про якісь мільярд-
ні статки на рахунках. Я вважав, 
що все це — боротьба Кучми з 
опонентом і не варте серйозної 
уваги, бо я довіряв їй як політич-
ному партнеру й соратнику, від-
кидав усе це гуртом, щоб чутки й 
безпідставні підозри не руйнува-
ли довіру. Починаючи від момен-
ту нашого знайомства і до 2005 
року, я був людиною, яка писала 
її політичну біографію: всі її по-
сади у виконавчій владі були ре-
зультатом моїх кадрових рішень, 
а коли вона йшла на парламент-
ські вибори, я ніколи не забував 
просити проголосувати за її полі-
тичну силу навіть попри те, що в 
певному сенсі «Наша Україна» та 
її «Батьківщина» на парламент-
ських виборах 2002 року були 
конкурентами.

Що можна ще додати? Хіба 
кілька слів з Пантелеймона Кулі-
ша: «Правда з Неправдою ходять 
поміж миром обнявшись, і най-
луччі люде віку свого помиляють-
ся, котру з них як звати».

Тимошенко — це моя най-
більша помилка.

З них 12 — не проголосували жодного 
разу за місяць.

Нульові показники голосувань в Євге-
на Мураєва, Дениса Омельяновича, Дмитра 
Яроша, Вадима Кривохатька, Костянтина 
Жеваго, Тетяни Донець і Наталії Кацер-Буч-
ковської. За даними веб-сайту ВР, вони про-
пустили голосування з невідомих причин, 
тобто не через хворобу або відрядження.

Жодного разу в червні не проголосува-
ли депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій 
Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосу-
вали також В’ячеслав Константіновський, 

який заявив про складання депутатських 
повноважень, і Надія Савченко, яку утри-
мують під вартою.

Частина депутатів проголосували лише 
кілька разів за місяць. Серед них є низка 
відомих прізвищ. Зокрема, Михайло Доб-
кін та Дмитро Добкін проголосували по 1 
разу за місяць, Вадим Рабінович — двічі.

«Порівняно з травнем кількість депута-
тів, які не голосують, дещо зросла: із 71 до 
79. Окремі політики не голосують у Раді мі-
сяцями. Дмитро Ярош у 2018 році ще жод-
ного разу не натискав кнопку. Крім того, в 

парламенті не голосують окремі політич-
ні сили. У червні близько половини депу-
татів «Відродження» (56%) та «Опозиційно-
го блоку» (42%) майже не натискали кноп-
ки. Попри це в червні було прийнято кіль-
ка важливих законів. Зокрема, закони про 
національну безпеку, про валюту, про ди-
пломатичну службу, а також щодо запуску 
Антикорупційного суду», — зазначив голова 
Комітету виборців України Олексій Кошель. 

Усього в червні відбулося 12 пленарних 
засідань ВР, на яких було проведено 531 
голосування.

79 депутатів Ради пропустили в червні 90% голосувань 

Як розпалася помаранчева коаліція першого Майдану
Віктор ЮЩЕНКО: «Тимошенко — це моя найбільша помилка!!!»
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Анатолій ГРИЦЕНКО

Ми з вами зможемо — 
я в це вірю!

Цей день, 28 черв-
ня, мав стати державним 
святом № 1. Не став, хоча 
минуло вже 22 роки. Для 
багатьох просто додат-
ковий вихідний. Тому що 
Конституція так і не стала 
Основним законом. Тим 
більше — Законом пря-
мої дії.

Конституція має бути прямим хребтом 
суспільного організму. Який гарантовано за-
хищає права, свободи і власність громадян. І 
при тому — не прогинається покірно під тис-
ком чи зиском злочинців у владі.

Роками Конституцію брутально й без-
карно порушували, скасовували за ніч, так 
само за ніч поновлювали, знову порушува-
ли. Конституцію не виправляли, коли зміще-
ні хребці явно ущемляли нерви суспільства. 
На неї посягали і сьогодні знову посягають 
її ж гаранти. Бо вони бояться свого народу, 
бояться навіть його мирного волевиявлен-
ня на дільницях, бояться відповідальнос-
ті перед судом, хоч і їхнім недореформова-
ним.

Ми з вами, ніхто інший, маємо зробити 
цей конституційний хребет міцним і прямим. 
Ми з вами це зможемо, я вірю в це — й тоді 
вже не просто перепочинемо як у вихідний, а 
справді вшануємо державне свято № 1.

28.06.2018 

Слюсар-інструментальник ВАТ «Гомелька-
бель» Анатолій Поплавний, що досяг віку 60 
років, зажадав від районної адміністрації при-
значення пенсії за віком, яку за новими пра-
вилами йому нарахують тільки через півтора 
року. 

Про суть претензій до держави чоловік 
розповів сайту «Гомельська Весна». 

На початку розмови Анатолій підкреслив, 
що право на трудову пенсію після досягнення 
60 років і зі стажем роботи не менше 25 років 
у нього виникло із запровадженням 1992 року 
Закону про пенсійне забезпечення. 

«Це право виникло в мене з народження, 
спочатку в СРСР, а потім і в Республіці Біло-
русь. Проте 2017 року в Білорусі був ухвале-
ний закон, згідно з яким я піду на пенсію тільки 
через півтора року, в 61 з половиною рік, що 
погіршило моє як громадянина правове ста-

новище порівняно з раніше існуючим законо-
давством», — написав він до управління соц-
захисту адміністрації Радянського району Го-
меля. 

Робітник підкреслює, що не бажає втра-
чати пенсію за 18 місяців і домагатиметься її 
призначення й виплати, навіть якщо для цього 
знадобиться дійти до Верховного Суду. 

«Я розумію, що ми створюємо преце-
дент, яким у разі успіху скористаються й 
інші пенсіонери, які не отримали пенсію в 
55 і 60 років. Конституція забороняє, про-
те чиновники збільшили і знову збільшува-
тимуть пенсійний вік, а народ мовчить. Я ви-
рішив діяти», — впевнено заявляє молодий 
пенсіонер, котрий залишився в 60 років без 
пенсії. 

Анатолій Поплавний є членом Білорусь-
кої незалежної профспілки працівників радіо-

електронної промисловості й не приховує, що 
претензії до держави йому допомогла підготу-
вати юридична служба профспілки. 

Профспілковий юрист додав, що після 
збільшення в країні 2017 року пенсійного віку 
ще ніхто не звертався з питанням суперечки з 
державою до суду. 

У 2017 році в Білорусі був ухвалений за-
кон, відповідно до якого право на пенсію за ві-
ком на загальних підставах мають чоловіки зі 
стажем роботи не менше 25 років, жінки зі ста-
жем роботи не менше 20 років після досягнен-
ня такого пенсійного віку: 

у 2016 році: чоловіки — 60 років, жінки — 
55 років; 

у 2017 році: чоловіки — 60 років 6 місяців, 
жінки — 55 років 6 місяців; 

у 2018 році: чоловіки — 61 рік, жінки — 56 
років. 

У 2022 році й подальших роках: чоловіки 
— 63 роки, жінки — 58 років. 

Білоруська влада не виключає, що підви-
щення пенсійного віку може продовжитися й 
після 2022 року. 

«Зберегти право жінок виходити на пен-
сію на п’ять років раніше за чоловіків навряд 
чи вийде. З урахуванням старіння населен-
ня це вимагатиме або збільшення внесків до 
Фонду суспільної зайнятості, які й так висо-
кі, або зниження пенсійних виплат, але вони 
й так невеликі. Тому підвищення пенсійного 
віку жінок до рівня чоловіків, швидше за все, 
станеться», — зазначила в коментарі Бела-
ПАН науковий співробітник Білоруського еко-
номічного дослідницько-навчального центру 
Марія Акулова. 

Анатолій ПОПЛАВНИЙ
Радіо «Свобода»

23 червня о 23.25 до поліції на-
дійшло повідомлення, що в лісово-
му масиві на околиці Львова група 
невідомих осіб у масках напала на 
табір, у якому проживають грома-
дяни ромської національності. «Че-
рез напад одна особа загинула, ще 
четверо травмовані», — йдеться в 
повідом ленні. Поліцейські припини-
ли правопорушення й затримали се-
меро осіб, причетних до нападу.

Унаслідок сутичок загинув 24-річ-
ний ром, який є мешканцем села Сер-
не Закарпатської області. Ще трьох 
госпіталізували з ножовими пора-
неннями: 19-річного мешканця міс-
та Мукачево, 30-річну жительку села 
Буркатове Закарпатської області та 
10-річного хлопчика, який також є 
мешканцем села Буркатове.

Арештовано 6 підозрюваних у 
нападі на ромів у Львові. Пустоми-
тівський суд обрав для 20-річного 

організатора та ще п’ятьох неповно-
літніх, причетних до нападу на табір 
ромів, міру запобіжного заходу — 
тримання під вартою на шістдесят 
діб без права внесення застави.

Один з підозрюваних — 17-річ-
ний Ярослав із села Наварії на 
Львівщині. Хлопець нещодавно за-
кінчив військовий ліцей імені героїв 
Крут, склав ЗНО, планував вступати 
до університету й водночас працю-
вав на будівництві у Львові.

У нападі на ромський табір підо-
зрюють учасників угруповання «Тве-
реза і зла молодь» —  це незареє-
строване угруповання, яке викорис-
товує символіку ультраправої органі-
зації Misanthropic Division.

За підозрою в нападі затримали 
8 осіб, більшість з них має 16 – 18 
років. Їм оголошено підозру в хулі-
ганстві.

Українська правда, 26.06.2018

Зупинити насилляЗупинити насилля
За останні два роки в Укра-

їні зафіксували більше десяти 
резонансних випадків дискри-
мінації та фізичних нападів на 
ромів.

У серпні 2016 року — село 
Лощинівка на Одещині.

Наприкінці 2016 року — 
село Шелудьківка Харківської 
області.

У травні 2017 року — Віль-
шани на Харківщині.

На початку 2018 року у 
Львові з’явилася група ак-
тивістів, які називають себе 
«Л.О.В.Ц.І» та нібито «захища-
ють» Львів від крадіїв, себто ро-
мів.

У квітні 2018 року пред-
ставники праворадикальної ор-
ганізації С14 спалили табір ро-
мів на Лисій горі в Києві.

У травні 2018 року невідомі 

спалили табір ромів у Рудному 
біля Львова.

Наприкінці травня напали 
на табір ромів у Тернопільській 
області.

А минулого тижня — зброй-
ний напад і вбивство людини у 
Львові. 

Станом на сьогодні жодна 
зі справ, відкритих за фактами 
нападів на ромів, не доведена 
до логічного завершення: час-
тина з них припадає пилом у су-
дах, які постійно відкладають, 
а Нацполіція не може знайти 
представників праворадикаль-
ної організації С14, які відкрито 
взяли на себе відповідальність 
за підпал табору ромів.

З публікації журналістки 
Радослави ЧЕКМИШЕВОЇ

Українська правда, 
27.06.2018 р.

На початку 1880-х років, у розпал єврей-
ських погромів, російський цар Олександр 
III промовив цинічні слова, які сьогодні вар-
то згадати: «Звісно, мені подобається, коли 
б’ють жидів, але ж не можна припускатися 
безладів!»

Я не збираюся розпатякувати про «толе-
рантність» та «культурне розмаїття». Ті, кому 
це не байдуже, не вчиняють циганських по-
громів. Вони також не розслідують таких по-
громів і не виносять вироку тим, хто їх вчи-
нив. Вони долучаються до створення шкіл, до 
яких не стануть ходити ромські діти, та ме-
дичних пунктів, де їм будуть видавати безко-
штовний аспірін.

Але «ромське питання» неможливо 
розв’язати ззовні. А зсередини його ні хто 
розв’язувати не збирається. Адже абсолют-
на більшість ромів не бажає отримувати 
освіту й застосовувати контрацептиви, по-
збутися баронів і набути фаху.

Проте, зрештою, не роми влаштували Го-
лодомор і Голокост, не роми скинули атомну 
бомбу на Хіросиму чи зруйнували «близню-
ків» у Нью-Йорку, не роми захопили Крим чи 
труять газом власних співвітчизників.

Жодного з жахливих злочинів, якими на-
повнене останнє століття людської історії, не 
вчинив цей народ, хоча жертвою одного з та-
ких злочинів він став. Тим не менше й надалі 
роми залишаються об’єктом відрази та нена-
висті, на відміну від «великих культурних на-
родів», руки яких по лікті у крові.

І це робить ромів «законною дичиною», 
зручною «боксерською грушею» для тих, хто 
намагається сьогодні виховати в Україні 
нову «надлюдину», якій, мовляв, належить 
зробити національну революцію.

Ми її вже бачили, цю «надлюдину», з чер-
воною зіркою або чорною свастикою, з гас-
лом «Бога немає!» чи «З нами Бог!». І бачили 
тих, хто віддавав їй накази, адже «надлю-
дина» без наказів зазвичай губиться. Тому 
«надлюдину» треба тримати в тонусі до того 

вирішального моменту, «коли все почнеть-
ся».

Я не знаю, хто сьогодні віддає накази 
бити ромів. Дуже б хотілося, щоб це були 
агенти Москви, які в такий спосіб намага-
ються вчергове дискредитувати нашу країну. 
Але, якщо це й так, я не вірю, що пересічні 
хлопці, які ці погроми вчиняють, є так само 
агентами Кремля.

Я швидше вірю, що вони чесні патріоти, 
які прагнуть до «чистоти нації» та захищають 
пересічних мешканців Києва, Тернополя чи 
Львова від неохайних наїзників, які засмічу-
ють ліси й парки, цуплять гаманці й метале-
вий дріт і на додачу ошукують своїм ворожін-
ням довірливих панянок.

Адже всі останні розправи з ромами вчи-
няли не їхні сусіди, збурені конкретним зло-
чином, як це було в Лощинівці під Одесою. 
«Каральні експедиції» організовують моло-
дики, яких роми особисто аж ніяк не зачіпа-
ли. Хоча й не через те, що місцеві мешканці 
потай запрошували цих «захисників» на до-
помогу.

А позаяк вони вже майже «надлюди», 
то їм лічить бити, а тепер уже й убивати цих 
«огидних циган» — байдуже, чоловіків, дітей 
чи жінок. Урятовані від «жахливої навали» 
обивателі лише аплодуватимуть таким «ге-
роям».

Але самим «героям» я хочу нагадати… 
Ні, не про табори смерті чи дітей, зварених 
власними матерями. Така доля їх не спіткає, 
адже «надлюди» не потрапляють до таборів, 
а охороняють їх, не конають від голоду, а від-
бирають хліб у тих, хто голодує.

Я хочу нагадати їм про «Ніч довгих ножів» 
та долю райхсляйтера Ернста Рема, «героя» 
Пивного путчу. А ще про справу «троцькист-
ської військової організації» та долю мар-
шала Михайла Тухачевського, «переможця» 
тамбовських селян.

Саме так гинуть «справжні надлюди», 
адже будь-яка революція лише тоді чогось 

варта, коли вона вміє вчасно позбуватися 
власних героїв.

Я не знаю, як розв’язати ромське 
питання. Але я точно знаю, чого не 
може робити Українська держава. 
Вона не може толерувати, не кажу вже 
потай заохочувати, самодіяльне ор-
ганізоване насильство, якщо не хоче, 
щоб воно знесло її саму.

Загравання з радикалами ніколи не при-
водило лібералів до перемоги. Наприкін-
ці серпня 1917 року Олександр Керенський 
придушив російську армію, замість того, щоб 
дозволити генералові Корнілову придушити 
більшовиків. А вже в жовтні сам Керенський 
мусив тікати з Петрограда від більшовиків 
машиною американського посла.

Наприкінці 1932 року Курт фон Шляй-
хер намагався створити уряд за участі лівих 
нацистів Георга Штрасера. А вже за півтора 
року Шляйхера вбили під час тієї самої «Ночі 
довгих ножів» за наказом правого нациста 
Адольфа Гітлера.

Сьогодні для України набагато страшні-
ший зовнішній ворог. Так само, як для Росії 
1917 року, коли розвалювався фронт з Німеч-
чиною, чи для Німеччини 1933 року, коли кра-
їна задихалася від непідйомних репарацій.

1917 року Росія вирішила, що вкрай пра-
ві страшніші за вкрай лівих, і програла все. 
1933 року Німеччина вирішила, що вкрай ліві 
страшніші за вкрай правих, і так само програ-
ла все.

Правда полягає в тому, що вкрай ліві вар-
ті вкрай правих. Ані ті, ані інші не ладні щось 
створити, адже історія не знає простих ліків 
від складних хвороб. Демократія, як казав 
Вінстон Черчиль, — це найгірша форма прав-
ління. Біда лише в тому, що решта — ще гірше.

Віталій НАХМАНОВИЧ,
історик і етнополітолог, науковий 
співробітник Музею історії Києва
Українська правда, 26.06.2018 р.

12-ий штат визнав Голодомор 
в Україні геноцидом

Штат Огайо приєднався до визнання Го-
лодомору в Україні 1932 – 1933 рр. геноци-
дом українського народу. Станом на сьогод-
ні Голодомор визнаний геноцидом вже у 12 
штатах США.

Найбільш «вимираючі» 
країни світу — 

у Східній Європі, так що 
Україна тут не унікальна 

Згідно з оцінками ООН, 10 найбільших 
країн з популяцією, що найшвидше скорочу-
ється, знаходяться у Східній Європі. Це Бол-
гарія, Латвія, Молдова, Україна, Хорватія, 
Литва, Румунія, Сербія, Польща, Угорщина. В 
ООН оцінюють, що їх населення скоротиться 
на 15% і більше до 2050 року. 

Очікується, що в Болгарії населення ско-
ротиться з 7 мільйонів у 2017 році до 5,4 
мільйона в 2050 році. У Латвії — з 1,9 міль-
йона до 1,5 мільйона, в Молдові — з 4 млн 
до 3,2 млн осіб. 

Від 1989 року в 11 країнах скоротила-
ся більш ніж на 10% чисельність населення, 
серед них Болгарія, Румунія, Україна. Лат-
вія втратила більше чверті населення (27%), 
Литва — 23%, Болгарія та Боснія і Герцего-
вина — 21%. 

Пояснюється це трьома чинниками: зни-
женням рівня народжуваності, масовою мі-
грацією і відносно високою смертністю. 

«Створюю прецедент»: 60-річний робітник у Білорусі зажадав пенсію 

У Львові напали на табір ромів 
— 1 загиблий, 4 поранених

Україна безкарності та байдужості: 
хто винен у погромах ромів

Чи переживе Українська держава ромські погроми?
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В Естонії штраф 
за порушення мовних 
вимог може зрости 
до 6400 євро
У парламенті Естонії зареєстрували за-

конопроект про внесення поправки до За-
кону про мову, яка передбачає десятикрат-
не підвищення штрафу за порушення вимог 
щодо знання естонської мови — з нинішніх 
640 до 6400 євро.

Мотивацією стали проблеми, які регуляр-
но виникають з обслуговуванням естонською 
мовою на підприємствах громадського харчу-
вання, у громадському транспорті, підприєм-
ствах сфери обслуговування і в місцях, де ес-
тонці становлять меншість населення.

Після перевірок Мовної інспекції в де-
кількох магазинах Maxima в Таллінні біль-
шості продавців було винесено припис про 
складання іспиту на знання естонської мови.

Юний геній з України 
переміг на Всесвітній 
Олімпіаді у США
У змаганнях брали участь 1300 юних ге-

ніїв. Україну представляла команда від Ма-
лої академії наук з п’яти осіб. 

Українець Валентин Фречка отримав зо-
лото Олімпіади за винайдений ним спосіб ви-
готовлення паперу з опалого листя. Валенти-
на навіть запросили на міжнародну виставку 
до Південної Кореї. 

Ще двоє українських учнів вибороли на 
«Олімпіаді геніїв» четверті місця і двоє — треті.

У Саудівській Аравії 
жінки отримали право 
керувати авто
У цій країні 24 червня набув чинності ко-

ролівський указ, який дозволяє жінкам керу-
вати автомобілем. 

Уранці деякі жінки виїхали на автівках, 
щоб відсвяткувати цей день.

«Це наше право, й нарешті ми цього домо-
глися. Загалом  — це лише питання часу, щоб 
суспільство це сприйняло», — каже Саміра 
аль-Гамді, 47-річна психолог, по дорозі на ро-
боту. Вона була однією з небагатьох жінок, які 
зуміли отримати водійські права заздалегідь.

800 мільйонів людей 
живуть за грошові 
перекази від родичів, які 
працюють в інших країнах 
Такі дані наводить ООН. За даними органі-

зації, по всьому світу за межами тих країн, які 
вони називають домом, проживають близько 
250 мільйонів міжнародних мігрантів.

У шведському місті 
заборонили 
жебракувати без ліцензії, її 
можна отримати в поліції
Рада міста Ескильстуна проголосувала 

за заборону жебракувати без спеціальної 
ліцензії, яку можна отримати в поліції. Одна 
з причин — місто наповнили мігранти-роми 
з Румунії.

Норма почне діяти від жовтня. Вона до-
поможе виявляти шахраїв, які обдурюють 
людей вигаданими захворюваннями.

У сусідніх скандинавських країнах — Да-
нії та Норвегії — діє повна заборона на же-
брацтво.

Малюнок Екзюпері 
продали на аукціоні 
за 240 тисяч євро
Малюнок Антуана де Сент-Екзюпері з 

листа молодій жінці був виконаний аква-
реллю і датований квітнем 1943 – травнем 
1944 року. У 1944 році літак письменника 
пропав під час розвідувального польоту.

У червні 2017 року дві акварельні ілю-
страції Екзюпері до книги «Маленький 
принц» були продані на аукціоні більш ніж за 
  €500 тис.

«Ми в Парагваї живемо, як у Бога за две-
рима. Ані революцій, ані війн...», — так сказала 
одна парагвайська українка. Її слова передає 
відомий чернігівський мандрівник Олександр 
Волощук з центральної частини Південної Аме-
рики. Олександр досліджує життя української 
діаспори чи не у всіх країнах, де буває.

Мова про хвилі українських мігрантів, що 
прибули до Парагваю в 1936 – 1938 роках. Їм, 
каже мандрівник, пощастило двічі. По-перше, 
на їхню долю не випали жахи Другої світової 
війни, а по-друге, вони потрапили до країни, в 
якій «ніколи нічого не відбувається».

Остання війна (безглузда, але перемож-
на для Парагваю Чакська війна з Болівією) за-
кінчилася 1935 року. Останній внутрішній кон-
флікт («Революція гуарані») стався 1947 року. 
Відтоді в Парагваї дійсно нічого резонансного 
не відбувається (якщо не брати до уваги «по-
лювання на комуністичних відьмаків» за часів 
Стреснера 1956 року). 

* * *
Українським переселенцям було важко 

обживатися на парагвайській землі, адже їм 
доводилося практично відвойовувати в суб-
тропічної сельви вільні землі. Але то було лише 
спочатку. До Парагваю приїхали переважно 

селяни з Волині й Галичини — люди працьови-
ті й завзяті. З часом усі, хто того хотів, нала-
годили власне господарство, стали успішними 
землевласниками. Держава їм у цьому ніколи 
не заважала, а для «цивілізованого демокра-
тичного світу» Парагвай начебто й не існував.

За десятки років спокійного життя на 
українських землях Парагваю (це перш за все 
департамент Ітапуа, південний схід країни) 
утворився своєрідний землевласницький лад: 
кожна родина має власну землю (від десятків 
до сотень гектарів), сільськогосподарську тех-
ніку, велику кількість усілякої худоби й упевне-
ність у завтрашньому дні. 

Селяни України могли б лише позаздрити 
своїм етноспіввітчизникам у далекому Параг-
ваї — в Україні знайдеться небагато господа-
рів на селі, що мали б у приватному володін-
ні 70 – 100 га, власний млин або тартак (лісо-
пилку), три трактори, комбайн, 50 корів, 20 – 
30 свиней.

Так, парагвайським українцям пощастило: 
в Південній Америці вони створили ту Україну, 
про яку мріяли їхні батьки й діди, вирушаючи в 
1930-х роках на інший кінець світу. 

* * *
92-річний українець Петро Баран 1937 

року в 10-річному віці разом з батьками емі-
грував до Парагваю з Волині (тоді була у скла-
ді Польщі). Тут він став землевласником і фер-
мером, багато працював і добре жив. 

Незважаючи на свій вельми поважний 
вік, пан Баран зберіг добру пам’ять і веде ак-
тивний спосіб життя. Працює на городі та в 
саду, досі їздив за кермом «камьйонети» (пі-
капа). 

Петро зберіг дуже цікавий документ — 
паспорт свого батька, за яким сім’я виїжджа-
ла 1937 року з Польщі до Парагваю. Паспорт 
видавали на главу сім’ї, але в нього вписували 
всіх членів родини.

Чернігівський мандрівник Олександр Волощук 
— про українців Парагваю

Близько 400 тисяч злотих як 
відшкодування збитків, завданих 
унаслідок операції «Вісла», отри-
мав громадянин Польщі, 85-річний 
мешканець Бещад. Це перший та-
кий вердикт суду в історії країни.

1947 року, коли в села прихо-
дило військо виселяти українців, 
на збори давали декілька годин. 
Дозволяли забрати те, що вліз-
ло на підводу. Адвокат Лукаш Ку-
ровський розповідає, що зазви-
чай про національність ніхто не 
запитував, тож із сіл, де переваж-
на більшість населення були укра-
їнцями, примусово виселяли всіх, 
навіть поляків. «Багато років по 
тому, коли клієнт розповідав про 
справу в суді, в його очах бриніли 
сльози», — зазначив адвокат.

За 10 років після проведення 
операції «Вісла» рішенням повіто-
вої ради 1957 року залишені села 
було експропрійовано.

За словами адвоката, саме на 

причинно-наслідковому зв’язку 
між вчиненою шкодою та виною 
держави зосереджувалась увага 
під час процесу.

«Ми наголосили, зокрема за до-
помогою свідчень очевидців, що це 
була провина держави (тогочасної 
комуністичної Польської Народної 
Республіки — ред.). Насильно зму-
сили залишити домівку, 10 років по 
тому прийшли на ці землі й постано-
вили, що село є безлюдним, і на під-
ставі цього прийняли рішення про 
експропріацію», — розповів адвокат.

Коли держава когось спо-
чатку виганяє, «очищує» нерухо-
мість, а згодом через кілька ро-
ків з’являється урядовець і ствер-
джує, що ці території є порожніми, 
а отже, їх можна конфіскувати, — 
зв’язок між діями держави й за-
вданою шкодою очевидний. Саме 
таке рішення й ухвалив суд.

Судовий процес у справі від-
шкодування тривав аж 15 років. 

…У 1947 році з південних та 
центрально-східних територій 
Польщі прорадянський режим Бо-
леслава Берута, якого називали 
«польським Сталіним», примусово 
виселяв населення українського 
походження. Унаслідок так званої 
операції «Вісла» з цих територій ви-
везено понад 140 тисяч представ-
ників корінного населення. 

Мені потрапила до рук елек-
тронна версія книги «Педагогіч-
ний ліцей № 2 в Бартошицях, 
українські класи». Видання: Бар-
тошиці – Ольштин – Нью-Йорк – 
Івано-Франківськ (вид. «Тирса», 
2018). 

Книга ось-ось має вийти дру-
ком, вона підготовлена великим 
колективом педагогів, головний 
редактор — Стефан Лашин (Іва-
но-Франківськ).

Книга охоплює час від 1956 
р., тобто від заснування Барто-
шицького ліцею, в якому учні, 
батьки, вчителі стали в Поль-
щі животворчим ядром україн-
ського буття. Звернув увагу на 
культосвітню діяльність ліцею, 
який задовольняв культурні по-
треби українського населення, 
що було розпорошене після ак-
ції «Вісла» на теренах Ольштин-
щини. 

Учнями ліцею була україн-
ська молодь з усієї Польщі, тоб-
то з Вармії та Мазур, Щеціна, 
Ґданщини, Вроцлавщини, Під-
ляшшя, Перемищини та Лемків-
щини. Навчання в цій унікальній 
школі тривало п’ять років і дава-
ло професію вчителя початкових 
класів. Українські класи ліцею 
в Бартошицях існували поруч з 

польськими. Школа проіснува-
ла до 1970 року. Усього ліцей за-
кінчило близько 274 осіб. Одні 
випускники пішли працювати в 
школи й організували пункти на-
вчання української мови, дехто 
продовжував навчання у вищих 
школах. Багато випускників лі-
цею стали громадсько-політич-
ними діячами.

Видання відтворює шлях 
українського відродження після 
злочинної акції «Вісла». 

Книга має понад 800 сторі-
нок, у ній багато фотографій, у 
тому числі архівних.

Книга виходить у світ дво-
ма мовами — українською та 
польською. Ціна — 60 польських 
злотиx або 120 українських гри-
вень чи 30 доларів США (найниж-
ча з можливих). 

Замовлення на книгу можна 
надсилати: 

Олена Костишин, Польща, 
helenakost44@gmail.com ; 

Зенон Войтович, США, 
annawojtowicz@live.com; 

Чеслава Ґерон, Україна, 
mkhoma@ucu.edu.ua.

Ярослав СТЕХ,
м. Торонто, Канада 

Доктор Ігор Пасічник, ректор 
Національного університету «Ост-
розька академія», повідомив го-
лові Товариства української мови 
(ТУМ) ім. Шевченка в США, що 
стипендії від імені ТУМ було нада-
но десятьом студентам універси-

тету. Вручили стипендії представ-
ники діаспори з Торонто Віра Ма-
ланчій і Богдан Колос.

Стипендії було вручено ак-
тивним студентам, які народили-
ся й виросли в незалежній Укра-
їні: це Юлія Галапач (філологія), 
Леся Касіяненко (журналісти-
ка), Богдан Мановський (психо-
логія), Василь Мутерко (романо-
германські мови), Діяна Олійник 

(романо-германські мови), Окса-
на Пархамчук (українська мова і 
право), Юрій Пашко (фінанси), Те-
тяна Сушницька (міжнародні від-
носини), Дмитро Стретович (між-
народні відносини), Вікторія Фух-
ман (міжнародні відносини).

Усі стипендіати не тільки на-
вчаються на відмінно, а й також 
беруть участь у студентському й 
громадському житті. Вони наді-

слали листи вдячності за нада-
ні стипендії. Цитуємо один з них 
(Юлії Галапач): «Хочу висловити 
вам щиру подяку за надану мені 
премію, а також за ваше бажан-
ня заохочувати студентів до са-
морозвитку та самовдоскона-
лення, за підтримку української 
мови та сприяння її популяри-
зації. Ціную такі погляди і вва-
жаю, що вони є необхідними не 
лише для сучасної молоді, а й для 
всього українського суспільства. 
Нехай ваші доброта й щедрість 
повернуться до вас сторицею. 
Бажаю вам усіляких гараздів, 
здоров’я, процвітання і побіль-
ше тепла на вашому життєвому 
шляху».

Віра БОДНАРУК, 
професор, голова ТУМ (США)

Фото Е. Балашова
Біля Острозької академії: 

Віра і Богдан Боднаруки 
з ректором І. Пасічником 

(посередині).

Стипендіати Товариства української мови (США) 

У Польщі вперше виплачують гроші 
потерпілому від акції «Вісла»

Книга, яка відновлює 
історичну пам’ять
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Боже, бережи королеву!
Британській монархії — понад тисячо-

ліття. За цей час змінилося кілька динас-
тій: Плантагенети, Стюарти, Тюдори. Нині 
вже друге століття править династія Він-
дзорів. 

Звичайно, велетенська світова Бри-
танська імперія давно відійшла в історію. 
І в самій Великобританії монарх «очолює, 
але не править», тобто є очільником дер-
жави, якою реально керує парламент, а 
за його дорученням — уряд. Що вже ка-
зати про ті майже півсотні країн, де гла-
вою держави вважається британський 
монарх. Це переважно частини колиш-
ньої Британської імперії, тепер — країни 
Британської співдружності, повністю не-
залежні держави. Але, попри  колоніаль-
не минуле, продовжують навіть у консти-
туціях вважати британського монарха 
главою своєї держави. Наче підкреслюю-
чи цим належність до колишньої світової 
імперії. 

Нині на бри-
танському пре-
столі — короле-
ва Єлизавета 
Друга. Недавно 
вона відзначи-
ла ювілей коро-
нації — 65 років 
тому, 2 червня 
1953 року, 27-річна Єлизавета офіційно зі-
йшла на трон. Королевою, проте, принцесу 
проголосили за рік до того — після смер-
ті батька, короля Георга VІ. Але пишної це-
ремонії не проводили, поки тривала жало-
ба. Зрештою коронація, тобто офіційне й 
урочисте сходження на престол, відбула-
ся у Вестмінстерському абатстві. Її впер-
ше транслювали наживо на телебаченні й 
радіостанціях багатьох країн світу. Тоді на 
вулицях Лондона зібралося близько трьох 
мільйонів людей. Лише офіційних гостей на 
коронації було 8 тисяч. Це і члени королів-
ської родини, і британські високопосадов-
ці, і керівники іноземних держав. 

Нині 92-річна королева продовжує ви-
конувати обов’язки. Її правління є рекор-
дом — найдовшим серед усіх британських 
монархів. Також вона є і найстарішим мо-
нархом світу. 

Перш ніж розповісти про численну ко-
ролівську родину, як же не згадати главу, 
нехай не держави, але самої цієї родини. 
Це чоловік королеви — Філіп, принц і гер-
цог Единбурзький. У листопаді 2017 року 
подружжя відзначило 70-ту річницю шлюбу. 

Філіп на 5 років стар-
ший за дружину, йому 97 
років. Він був п’ятою ди-
тиною принца Андрія, 
сина короля Греції Георга 
І і брата тодішнього коро-
ля Костянтина. При наро-
дженні Філіп отримав ти-

тул принца Грецького і Данського, адже 
в генеалогії родини переплелися монар-
ші династії цих країн. Більше того: Філіп є 
правнуком данського короля Крістіана ІХ, 
праправнуком британської королеви Ві-
кторії і російського імператора Миколи І.

Принц Філіп чимало років прослужив 
у британських збройних силах, на фло-
ті, але всі останні десятиліття присвятив 
себе виконанню родинних обов’язків (у 
монаршого подружжя троє синів і донь-
ка), а також виконував численні державні 
доручення, пов’язані з королівським до-
мом. Брав найактивнішу участь у благо-
дійництві, загалом громадській діяльнос-
ті. 

Як формується 
черга на трон?

А тепер — безпосередньо про чер-
гу на британський трон. Звичайно, черга 
ця умовна, адже майже всі, хто в ній чис-
литься, мають практично нульові шанси 
на престол. Але цей престол «підстрахо-
ваний» на десятки претендентів. 

Звернімо увагу, що поколіннями чер-
га на трон йде не «вшир», а «вглиб». Тобто, 
якщо спадкоємець трону, старший син ко-
ролеви Чарльз раптом не зможе зайняти 
трон (не дай Боже, з ним щось трапиться) 
або відмовиться від корони (що не раз бу-
вало), на трон сяде не наступний за стар-
шинством син королеви. Наступним буде 
старший син Чарльза Уїльям. А за Уїль-
ямом іде не його молодший брат, а діти Уї-
льяма, за старшинством. 

А тепер ближче познайомимося з ко-
ролівською династією. Тут чимало цікаво-
го. 

Правила спадкоємства британського 
престолу визначені в Акті про Союз 1800 
року. Цей Акт у свою чергу закріплює пра-
вила, записані в Акті про облаштування 
від 1701 року і Біллі про права від 1689 
року.

Спочатку черговість спадкоємства ви-
значалася первородством з перевагою 
чоловічої статі над жіночою, а також вра-
ховувалася релігія. Зміни були внесені 28 
жовтня 2011 року на саміті країн Спів-
дружності. Їх суть: тепер наслідувати трон 
буде старша дитина монарха, незалежно 
від статі. Також була скасована заборона 
на шлюб монарших персон з католиками. 
Хоча монарху як главі Англіканської церк-
ви все ж заборонено сповідувати като-
лицьку віру.

Права на престол мають лише наро-
джені в законному шлюбі.

Перший у черзі на 
трон  — старший син ко-
ролеви Чарльз, принц 
Уельський. Цього року 
йому виповниться 70. 
Окрім титулу принца, 
в Чарльза також є ряд 

військових звань: фельдмаршал, адмірал 
флоту й маршал Королівських ВПС Вели-
кобританії.

Періодично виникають чутки, що ко-
ролева може передати трон не Чарльзу, 
а його сину — принцу Уїльяму, популярні-
шому в народі представнику королівської 
сім’ї. Проте жодних підтверджень ці чутки 
не отримали, та й існує жорстка, законо-
давчо врегульована черговість.

Теоретично можлива зміна законо-
давства, яке дозволить зайняти трон Уїль-
яму. Але такі наміри за британським пар-
ламентом поки що не помічені.

Другий у черзі — 
принц Уїльям, гер-
цог Кембриджський.
Старший син принца 
Чарльза і його пер-
шої дружини, покій-
ної принцеси Діани, 
онук Єлизавети II. 
Цього року Уїльяму виповниться 36. 
Одружений на Кейт Міддлтон, подруж-
жя виховує трьох дітей. 

Принц Уїльям пройшов навчан-
ня в Королівській військовій акаде-
мії Сендхерст, де отримав офіцер-
ське звання. У травні 2006 року став 
наступником свого дядька, герцога 
Йоркського, обійнявши посаду прези-
дента Футбольної асоціації Англії.

Третій у черзі — 
принц Джордж Кемб-
риджський, первісток 
принца Уїльяма  й герцо-
гині Кейт Міддлтон. Цьо-
го року Джорджу випов-
ниться 5.

Четверта в черзі 
— принцеса Шарлотта 
Кембриджська. Друга 
дитина Уїльяма і Кейт. 2 
травня їй виповнилося 
3 роки. 

П’ятий у черзі — 
принц Луї Кембридж-
ський. Третя дитина 
Уїль яма і Кейт. Народився 23 квітня 2018 
року. 

Шостий у черзі 
— принц Генрі Уель-
ський. Молодший 
син принца Уель-
ського Чарльза і 
його першої дружи-
ни, принцеси Діани. 
У вересні йому ви-
повниться 34 роки. 

Був фігурантом великого скандалу, коли 
на одній з костюмованих вечірок з’явився 
у формі зі свастикою на рукаві. Служив в 
Афганістані як авіаційний навідник.

Ініціатор проведення міжнарод-
них змагань серед колишніх і діючих 
військових, що отримали інвалідність. 

На торішніх іграх дебютувала збірна 
України.

Сьомий у черзі — 
принц Ендрю, герцог 
Йоркський. Другий 
син королеви Єлиза-
вети II. У лютому йому 
виповнилося 58 ро-
ків.

2012 року принц Ендрю підкорив най-
вищу на той момент будівлю Європи. Він 
спустився по мотузці з лондонського хма-
рочоса Shard, з 87-го до 20-го поверху. 
Акція була проведена з благодійною ме-
тою.

Восьма в чер-
зі — принцеса Беа-
тріс Йоркська. Стар-
ша дочка Ендрю, гер-
цога Йоркського, і 
Сари, герцогині Йорк-
ської. У серпні їй ви-
повниться 30 років. У 19 років принцеса 
місяць працювала продавчинею в універ-
мазі в Лондоні. Грошей за роботу не отри-
мувала — це стало її трудовим досвідом, 
який належить набувати всім членам ко-
ролівської сім’ї.

Дев’ята в черзі 
— принцеса Євгенія 
Йоркська. Молодша 
дочка Ендрю, герцо-
га Йоркського, і Сари, 
герцогині Йоркської. У 
березні їй виповнило-
ся 28 років.

Десятий у черзі — 
принц Едвард, граф 
Уессекський. Третій 
син королеви Єлиза-
вети II. У березні йому 
виповнилося 54 роки. 
Відмовився від вій-
ськової кар’єри і впродовж декількох ро-
ків працював у компаніях, які займають-
ся театральними постановками. 1993 
року заснував фірму, що спеціалізувала-
ся на випуску телевізійних фільмів, проте 
2002 року полишив посаду керуючого ди-
ректора.

За Едвардом йдуть його діти — 
Джеймс і Луїз. 

Потім — дочка Єлизавети II Анна, єди-
ний син принцеси Анни Пітер Філіпс, його 
дві дочки Саванна та Айла, дочка принце-
си Анни Зара Філіпс і дочка Зари Філіпс 
Міа Грейс Тіндел.

І це тільки найближча черга. Усьо-
го в черзі британського престолонаслі-
дування — більше 50 осіб, хоча «даль-
ші» претенденти не мають посад Ко-
рони й не титулуються королівською 
високістю.

Та й серйозно розглядати їх як претен-
дентів на корону не доводиться. Принай-
мні на сьогодні.

Хто в черзі на британський трон?

Учені вважають, що стародавні жителі Британських островів, які 
побудували Стоунхендж, уже знали й використовували теорему Пі-
фагора. Тобто більш ніж за 2000 років до народження математика.

Піфагору (давньогрецький філософ і математик, що жив на ост-
рові Самос у VI – V століттях до нашої ери) належить перший геоме-
тричний доказ теореми, відповідно до якої в прямокутному трикут-
нику сума квадратів довжин катетів дорівнює квадрату гіпотенузи.

Початком будівництва Стоунхенджа вчені вважають приблиз-
но 3100 рік до Різдва Христового, тоді як Піфагор народився не 
раніше як 586 року до н.е.

Однак дослідники вже давно вважають, що теорему викорис-
товували набагато раніше прадавні цивілізації в різних куточках 
світу. У новій книзі «Megalith: Studies in Stone» автори вказують, 
що теорему знали стародавні жителі Британських островів, які по-
будували Стоунхендж — одну з найвідоміших у світі давніх споруд.

Автори вивели таке припущення на підставі геометрії Стоунхенджа. 
В одній з найбільш ранніх структур споруди, яка датується 2750 роком 
до нашої ери, лежить прямокутник з чотирьох каменів. Розділений на-
впіл по діагоналі, він утворює ідеальні прямокутні трикутники 5:12:13.

Крім того, з прямокутника і трикутників виходять вісім ліній, що 
вказують на важливі події в неолітичному календарі — наприклад, 
на точки літнього й зимового сонцестояння.

Утім, про співвідношення між сторонами прямокутного трикут-
ника могли знати й в інших цивілізаціях, і теж задовго до народжен-
ня філософа. Дехто вважає, що ці знання існували в Стародавньо-
му Єгипті (приблизно в XXIII столітті до н. е.) та у Вавилоні (приблиз-
но у XVIII столітті до н. е.).

У Стародавньому Китаї про застосування такої теореми напи-
сано в енциклопедії знань давньокитайських математиків «Мате-
матика в дев’яти томах», що датується X – II століттями до н. е.

Теорему Піфагора застосовували за 2000 років до 
його народження — при будівництві Стоунхенджа 
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СпортПанорама
Чемпіонат світу 

з футболу
На 21-му чемпіонаті світу з 

футболу, що нині триває в Росії, 
завершився груповий відбірний 
етап. 32 учасники турніру гра-
ли у восьми групах, по 4 в кож-
ній. Кожна зіграла з кожною, а 
по 2 кращі команди груп вийшли 
в наступний етап чемпіонату — 
плей-оф, тобто гру на вибуван-
ня. 

Ось хто виборов перше й 
друге місця в групах і вийшов до 
однієї восьмої фіналу (названо 
групи). A — Уругвай, Росія. B — 
Іспанія, Португалія. C — Франція 
– Данія. D — Хорватія, Аргенти-
на. E — Бразилія, Швейцарія. F 
— Швеція, Мексика. G — Бель-
гія, Англія. H — Колумбія, Японія. 

Безславно й достроково за-
вершила турнір команда з Ні-
меччини — чемпіон світу, пере-
можець попереднього мундіа-
лю. У своїй групі вони пропус-
тили вперед не тільки Швецію 
і Мексику, а й Південну Корею, 
тобто посіли останнє місце. Та-
кий самий результат — і в ко-
манди з Польщі. 

Подальшу сітку турніру спла-
нували зарані, тож було відомо, 
переможці яких груп зустрінуть-
ся в одній восьмій фіналу з ко-
мандами, які вибороли другі міс-
ця в таких-то групах. 

Ось хто зустрівся в одній 
восьмій фіналу й результати 
матчів.

Франція  —  Аргентина — 4:3.
Уругвай  — Португалія — 2:1.
Іспанія —  Росія — 1:1, за се-

рією пенальті 3:4.
Хорватія  —  Данія —1:1, за 

серією пенальті 3:2.
Бразилія  —  Мексика — 2:0.
Бельгія  —  Японія — 3:2.
Швеція  —  Швейцарія — 1:0.
Останній матч цього етапу 

Колумбія – Англія завершився, 
коли наша газета вже була під-
готовлена до друку. 

Чемпіонат 2026 року 
відбудеться у США, 

Канаді й Мексиці
Традиційно під час прове-

дення чемпіонатів світу ФІФА — 
Міжнародна федерація футбо-
лу — на своїх конгресах визна-
чає місце проведення наступних 
турнірів. Під час нинішнього кон-
гресу в Росії ФІФА визначилася 
з місцем проведення ЧС 2026 
року. 

Як відомо, наступний чем-
піонат 2022 року заплановано 
провести в Катарі, невеликій 
арабській державі. Це рішення 
ФІФА ухвалила ще 2010 року, 
віддаючи ЧС 2018 року Росії. 
Обидва рішення донині є пред-
метом скандального обговорен-
ня у футбольному світі, адже ці 
країни були звинувачені в підку-
пі чиновників ФІФА. 

На ЧС-2026 подали всього 2 
заявки: крім затвердженої,  пре-
тендувало ще Марокко. Уперше 
чемпіонат світу відбудеться од-
разу в трьох країнах, до цього 
вперше проходив у двох: 2002 
року — в Японії та Південній Ко-
реї (перемогла тоді Бразилія). 
США вже приймали ЧС 1994 
року, де перемогла теж Брази-
лія. Мексика приймала чемпіо-
нати двічі: 1970 року (перемо-
гла Бразилія на чолі з королем 
футболу Пеле) і 1986 року (пере-
могла Аргентина з легендарним 
Марадоною). 

Роми (також — цигани) — група 
народів індійського походження, що 
проживає в багатьох країнах світу — 
в Європі, на Близькому та Середньо-
му Сході, в Північній Африці та в кра-
їнах обох Америк (переважно в Ла-
тинській).

Ромська мова належить до індій-
ської групи індоєвропейських мов. 
Значна частина ромів, якщо не біль-
шість, не говорить ромською, а по-
слуговується місцевими мовами або 
їх діалектами.

В українській мові поширений 
етнонім цигани, який походить від 
середньогрецького аτσίγγανοι 
(буквально — недоторканні) і впер-
ше згадується в письмових джере-
лах у ХІІІ столітті. Саме від цього ко-
реня пішла ціла група схожих екзо-
етнонімів у слов’янських та герман-
ських мовах: у білоруській — цыгане, 
болгарській — цигани, словацькій 
— cigаni, хорватській — cigani, чесь-
кій — cikаni, македонській — цигани, 
польській — cyganie, російській — 
цыгане, сербській — цигани.

Історія поширення 
Як час виходу з Індії різні дослід-

ники називають періоди від V – VII 
до X – XII століть. Після виходу з Ін-
дії роми спершу осіли в Західній Азії 
і жили переважно у східній частині 
Візантійської імперії та закавказь-
ких провінціях Ірану. Про це свідчать 
лінгвістичні дані: в ромській мові є 
цілий пласт запозичень з перської, 
грецької та вірменської мов. І навпа-
ки: відсутні запозичення з арабської, 
що беззаперечно спростовує колись 
популярну «єгипетську» теорію похо-
дження. У XIIІ – XVІІІ століттях роз-
селилися по Європі. З XVI – XVII сто-
літь з’явилися в країнах Південної 
Америки. Після вимирання більшос-
ті індіанців від хвороб уряди Іспанії 
та Португалії використовували різні 
способи залюднення своїх величез-
них колоній в Америці — зокрема, й 
примусове переселення ромів. 

У Європі появу ромів уперше за-
фіксовано у хроніці угорського ко-
роля Андраша ІІ (1219). У Словаччи-
ні їхня поява відображена у хроніці 
Далиміла 1242 року. Але це були не-
величкі групи ромів. Масова їх поява 
в Чехії відома від 1399 року, коли з 
Австрії прибули сікапу сerny. В Угор-
щині роми масово з’явилися близько 
1417 року, коли імператор Сигізмунд 
погодився видати їм охоронні грамо-
ти. Також вони прибули до Вестфалії, 
ганзейських міст, Швейцарії. 1419 
року роми перейшли кордони су-

часної Франції, а в серпні 1427 року 
вперше з’явилися біля брам Парижа, 
який перебував тоді в руках англій-
ців. 

Перші згадки про ромів у пор-
тугальських джерелах належать до 
XVI ст. Майже тоді вони з’явилися і 
в Шотландії та Англії. Можливо, там 
вони привертали менше уваги, ніж 
на своїх попередніх стоянках, бо 
на Британських островах споконві-
ку жили кочівники «тінкери», спосіб 
життя яких багато в чому нагадував 
ромський.

Нашестя керделарів 
Одним з найважливіших явищ 

ромської історії було розселення ру-
мунських ромів «керделарів» (котля-
рів). Нині їхні нащадки становлять 
приблизно половину всіх ромів сві-
ту. Від пізнього середньовіччя Руму-
нія була чи не головною «ромською» 
країною світу й мала значне ром-
ське населення. Усупереч міфологіч-
ним уявленням про «вільний» народ, 
роми в Румунії перебували в рабстві, 
оформленому навіть юридично. І хоч 
частина з них тікала (саме від таких 
утікачів походить найбільша україні-
зована частина ромів — «серви», що 
отримали назву від лат. servus (раб), 
але масова міграція румунських ро-
мів почалася лише після скасуван-
ня рабства в 60-ті роки XIX століт-
тя. Цей процес розселення отримав 
назву «велике нашестя керделарів». 
Саме тоді вони розселилися в краї-
нах, де вже існували ромські менши-
ни, й там, де ромів раніше не було чи 
майже не було.

Сучасність 
8 квітня 1971 року в Лондоні від-

бувся установчий з’їзд Міжнародно-
го союзу ромів, в якому взяли участь 
представники 30 країн (відтоді 8 
квітня відзначають як Міжнародний 
день ромів).

Національний прапор ромів: 
верхня частина — синя (символізує 
небо), нижня — зелена (символізує 
траву), посередині — червоне коле-
со (символ вічної дороги).

У лютому 2016 року Міжнародна 
конференція ромів за участю міні-
стра закордонних справ Індії зверну-
лася до уряду історичної прабатьків-
щини з рекомендацією вважати гро-
мади ромів у 30 країнах частинами 
індійської діаспори.

Припускають, що кількість ромів 
у світі коливається в межах 2 – 8 млн 
осіб. Майже всі вони двомовні: зна-
ють свою мову і тієї країни, де осели-
лися.

Роми в Україні 
Уперше в Україні вони з’явилися 

в XV – XVII ст. — спочатку в Бесса-
рабії та в Криму. Перша письмова 
згадка про ромів в Україні — 1501 
рік (в охоронній грамоті, виданій ве-
ликим литовським князем Олексан-
дром ромському ватажкові Васи-
лю).

Традиційними заняттями ромів 
були: ковальство, столярство, лот-
карство, конярство й мандрівна 
торгівля; інші джерела їх заробітку 
— музика, співи й танці, ворожіння.

За релігією роми на Наддні-
прянщині були православні, в Гали-
чині й на Закарпатті — греко-като-
лики.

За переписом 1926 р. в УСРР 
жили 13000 ромів (у тому числі 
2500 — у містах); у Криму їх було 
1300, на Північному Кавказі — 
6800. Усіх ромів на українських 
етнічних землях (на 1926 р.) було 
близько 20000.

За переписом 1970 р. в УРСР 
жили 30100 ромів.

Розселені по всіх областях 
України, але найбільше їх на Закар-
патті, у Криму й Південній Бессара-
бії. Майже половина цього народу 
живе в містах. Лише 40% ромів у 
містах вважають ромську мову рід-
ною, в селах — 35%; решта за рідну 
мову вважає українську, російську 
та румунську мови.

За радянських часів влада на-
магалася змусити всіх ромів вес-
ти осілий спосіб життя (постанова 
1926 року й указ Президії Верхо-
вної Ради СРСР 1956 р.).

Нині багато ромів працює в 
сільському господарстві й промис-
ловості, але й далі чимало їх дотри-
мується старих традицій.

Роми вирізняються своєрідним 
одягом. Мають багатий фольклор: 

народна поезія, казки, музика, 
танці.

Ромські мотиви мали вплив 
на музику й літературу. Зокрема, 
в Україні є вони у творчості Степа-
на Руданського, Михайла Стариць-
кого, Миколи Гоголя, Івана Франка 
та ін.

Роми в ЄС 
Левова частина ромів опини-

лася в Євросоюзі разом з його 
розширенням. Хвиля переселен-
ня з Центральної і Східної Євро-
пи в західному напрямку почалася 
від 2004 року й досягла свого апо-
гею після приєднання Румунії до ЄС 
2007 року. Тамтешні роми виїздили 
до Італії, яка є найближчою до Бал-
кан країною зі старої європейської 
сім’ї. Восени 2007 року кількість 
таборів довкола італійських міст 
досягла 340. Італійські політики 
були одностайні в необхідності об-
межити приплив ромів через мож-
ливість виникнення етнічних кон-
фліктів. 

Протягом 2005 – 2015 років у 
восьми країнах Центральної та Схід-
ної Європи тривав проект «Декада 
ромської інтеграції».

Кочівництво 
Усупереч уявленням, більшість 

ромів не кочує. Дійсно, традиція ко-
чівлі існує, а їхні традиційні види ді-
яльності — ковальство, лудження 
посуду, торгівля кіньми, ворожін-
ня — сприяли переїздам з місця на 
місце в пошуках клієнтів. Однак на-
справді більшість ромів живе осіло, 
а кочівники становлять меншу части-
ну. Навіть у Румунії XVIII – XIX століть, 
яка вважається еталоном ромського 
способу життя, кочувало дещо мен-
ше половини ромів. 

Міф про кочових ромів має два 
підґрунтя. По-перше, оскільки роми 
становили й становлять лише неве-
личку частку населення, більшість 
людей ніколи не бачила ромських 
поселень, але майже всі бачили ко-
чових ромів. По-друге, справді є ре-
гіон, де роми виключно кочували й 
де досі саме так живе більшість з 
них, — це Західна й частково Цен-
тральна Європа. У часи пізнього Се-
редньовіччя в Німеччині, Франції 
та Англії ухвалили закони, що за-
бороняли ромам оселятися будь-
де постійно та володіти нерухоміс-
тю. Тому вести інший спосіб життя, 
окрім кочівлі, роми просто не мо-
гли. 

Українська Вікіпедія

Роми: історія і сьогодення

Тарас Шевченко. 
Циганка-ворожка. 1841 рік.

Вже в липні мо-
жуть провести екс-
гумацію та перепо-
ховання останків ге-
нерала, в минулому 
диктатора Франсис-
ко Франко. Про це 
повідомив прем’єр 
Іспанії Педро Санчес. 
Таких дій вимагає багато хто: іс-
панські ліві, а також соціалісти-
однопартійці Санчеса. Мотиву-
ють такі вимоги тим, що Франко 
не місце в почесному мавзолеї, 
що він не загинув у бою і не став 
жертвою яких-небудь репре-
сій пізніше, а помер природною 
смертю у віці 82 років.

Ніяких офіційних церемоній 
під час перепоховання іспанська 
влада не планує. Представники 
влади вже зв’язалися із сім’єю 
Франко. Про місце поховання й 
точну дату поки не повідомляють.

Франко — один з організа-

торів військового пере-
вороту 1936 року, який 
призвів до громадян-
ської війни між респу-
бліканцями й націона-
лістами. Очоливши ан-
тиреспубліканські сили, 
після перемоги у війні 
він отримав повний 

контроль над країною, встано-
вивши правий авторитарний ре-
жим. Репресії проти політичних 
супротивників режиму Фран-
ко тривали до самої його смерті 
1975 року.

Проте свого часу Франко 
проголосив національне прими-
рення, велів спорудити загаль-
нонаціональний меморіал, де 
були поховані жертви громадян-
ської війни з обох боків. Симво-
лом меморіалу стали слова «Тут 
лежить Іспанія». Тут,  у  Долині По-
леглих, недалеко від Мадрида, 
Франко і похований у мавзолеї. 

В Іспанії перепоховають 
генерала Франко

Японська принцеса 
відмовилася від титулу 
заради шлюбу з простим хлопцем 

Принцеса Айко, мо-
лодша дочка принца Та-
камодо, двоюрідного 
брата імператора Японії 
Акіхіто, хоче справити ве-
сілля з 32-річним праців-
ником судноплавної ком-
панії. Заручини мають 
відбутися 12 серпня, а весілля — 29 жовтня.

Згідно з традиціями принцеса Айко має від-
мовитися від королівського титулу, покинути бу-
динок одразу після весілля, проте вона отримає 
бонус у вигляді мільйона доларів.

Це не перший подібний випадок в Японії. Ра-
ніше повідомляли, що і  принцеса Мако Акісіно 
втратить титул заради шлюбу зі своїм колишнім 
однокурсником, який походить із простої сім’ї. 
Старша онука імператора Акіхіто й імператриці 
Мічіко мала залишити імператорську сім'ю і від-
мовитися від свого королівського статусу після 
одруження відповідно до законодавства Японії.
У лютому 2018 року стало відомо, що принцеса 
Мако вирішила відкласти весілля щонайменше 
до 2020 року.

Помер  поет 
Андрій Дементьєв

26 червня в Москві помер відо-
мий російський  поет — 90-річний 
Андрій Дементьєв. Він навчався в лі-
тературному інституті ім. Горького. 
Працював в обласній пресі. Від 1967 
року жив у Москві. Був заступником 
головного редактора (від 1972 р.), а 
потім головним редактором журна-
лу «Юність» (1981 – 1992). У ті роки 
журнал був одним з осередків вільно-
го слова в задушливій радянській ат-
мосфері. 

Також поет був відомим теле- й ра-
діоведучим. Видав понад 50 книг ві-
ршів. На вірші Дементьєва написано 
багато відомих пісень, зокрема таки-
ми композиторами, як Євген Марти-
нов, Раймонд Паулс, Євген Дога, Арно 
Бабаджанян, Володимир Мигуля. 

Поет іронічно ставився до тих, 
котрі мовчали в часи застою, але 
посміливішали пізніше. Ось його ря-
док, який варто зацитувати в оригі-
налі: «Легко быть смелым, если раз-
решат».
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16 червня 1934 року в Києві на I Все-
українському з’їзді радянських пись-
менників постала Спілка радянських 
письменників України — підлегла скла-
дова частина Спілки письменників 
СРСР, організованої того самого року.

Передувала цій події постанова ЦК 
ВКП(б) від 23 квітня 1932 р. «Про перебудо-
ву літературно-художніх організацій». Згід-
но з постановою були ліквідовані всі літера-
турні організації, які ще існували на той час 
(в Україні, зокрема, — ВУСПП, «Плуг», «Мо-
лодняк», «Західна Україна» тощо), і створе-
ний підготовчий комітет для організації єди-
ної Спілки письменників СРСР та відповідні 
республіканські комітети. 

Статут СП СРСР дублював статут ВКП(б) 
і зобов’язував письменників «брати актив-
ну участь у соціалістичному будівництві» та 
свою творчість підпорядковувати політи-
ці Компартії. Єдиним дозволеним у літера-
турі СРСР творчим методом став «соціаліс-
тичний реалізм», що базувався на засадах 
«партійності та народності».

Своєю чергою статут Спілки радянських 
письменників України цілковито відтворю-
вав статут СП СРСР.

Чисельність СРПУ на час її створення 
становила 120 членів Спілки й 73 канди-
дати. 

Оргкомітет з підготовки з’їзду очолив 
Іван Кулик.* До складу комітету увійшли 
І. Микитенко, О. Корнійчук, А. Головко, І. Ле, 

М. Бажан, П. Тичина та інші.
Делегатів добирали винятково «ідей-

но зрілих», до того ж за визначеною «згори» 
квотою. Ні «МАРСівців», ні панфутуристів, ні 
«неокласиків»** до участі не допустили як 
ідейно чужих. 

Головою СРПУ обрали І. Кулика. А вже у 
квітні 1935 р. Спілку очолив Антон Сенчен-
ко*** — аспірант Інституту червоної профе-
сури.

Щойно створена Спілка радянських 
письменників зосередилася на боротьбі 
з інакодумцями й стала знаряддям, за ви-
словом І. Дзюби, «для наведення аракче-
євського порядку в літературі». Упродовж 
1930-х років було знищено три чверті укра-
їнських письменників. Вижили або одопис-
ці на честь Сталіна і партії, або люди, близь-
кі до керівництва, або ті, хто врятувався не 
інакше як з Волі Господньої. Серед небага-
тьох, кому пощастило дивом уникнути смер-
ті від кулі ката чи нестерпних концтабірних 
страждань, — М. Рильський, В. Сосюра, 
О. Довженко…

______________
*Іван Юліанович (Ізраїль Юделевич) 

Кулик — компартійний діяч, член першого 
більшовицького уряду (нарком закордон-
них справ), разом з В. Примаковим створю-
вав «червоне козацтво». У червні 1934 р. – 
квітні 1935 р. очолював Спілку радянських 
письменників України. У 1935 р. водночас 
керував Держполітвидавом України, був го-
ловним редактором «Літературної газети» й 

журналу «Радянська література». 27 липня 
1937 р. І. Кулик — на той час член ЦК ВКП(б) 
і ЦВК УРСР, директор Партвидаву ЦК ВКП(б) 
— був заарештований. На допитах «зізнав-
ся» у причетності до «української націона-
лістичної контрреволюційної організації» та 
роботі на англійську розвідку, назвав прі-
звища «співучасників» серед письменників. 
10 жовтня 1937 р. його розстріляли.

**Літературне об’єднання МАРС (Май-
стерня Революційного Слова) було створе-
не 1924 р. у Києві під назвою «Ланка» та пе-
рейменоване 1926 р. До нього входили Бо-
рис Антоненко-Давидович, Іван Багряний, 
Григорій Косинка, Валер’ян Підмогильний, 
Тодось Осьмачка, Євген Плужник, Дмитро 
Фальківський, Борис Тенета, Дмитро Тась, 
Марія Галич та інші літератори. Об’єднання 
відкидало політичне пристосуванство та 
підпорядкованість творчого процесу партій-
ним вказівкам. 1928 р. змушене було при-
пинити своє існування. Від 1934 р. усі учас-
ники МАРСа, за винятком М. Галич, були ре-
пресовані, а їхні твори — заборонені. 

Панфутуризм — літературне угрупо-
вання футуристів в Україні після Жовтне-
вого перевороту 1917 року, що було ідейно 
пов’язане із загальним футуристичним на-
прямком у Західній Європі, але мало свої 
особливості. 1925 р. значна частина панфу-
туристів увійшла до інших літературних ор-
ганізацій, але основне ядро — Михайль Се-
менко, Гео Шкурупій, Олекса Влизько та інші 
— існувало до 1930-х років, об’єднавшись 

навколо журналу «Нова генерація». Пере-
важна більшість панфутуристів була репре-
сована.

Неокласики — група українських літе-
раторів-модерністів, до яких належали Ми-
кола Зеров, Павло Филипович, Михайло 
Драй-Хмара, Юрій Клен, Максим Рильський 
та інші. Неокласики позиціонували себе як 
естети і відмежовувалися від «пролетар-
ської культури». Більшість неокласиків були 
розстріляні або загинули на Соловках і Ко-
лимі.

***Антон Григорович Сенченко — голо-
ва Спілки радянських письменників України 
у 1935 – 1936 рр. Як зазначалося в поста-
нові секретаріату ЦК КП(б)У від 27 лютого 
1936 р., Сенченко «всупереч існуючим вка-
зівкам КП(б)У без будь-якої політичної до-
цільності та потреби, характеризуючи твор-
чість П.Г. Тичини, відзначив минулі коливан-
ня та сумніви поета». У результаті А. Сен-
ченка усунули з посади керівника СРПУ й 
редактора журналу «Радянська література». 
1937 р. заарештували й розстріляли. 

________________
На історії СРПУ-СПУ та долях письмен-

ників відбилася боротьба радянської влади 
проти всього українського й самої України. 
Ці історія й долі — одна з трагічних сторінок 
винищення українців як волелюбної нації, 
що прагне мати власну незалежну державу.

Олена БОНДАРЕНКО,
Громадський рух Миколи Томенка 

«Рідна країна»

Що стояло за створенням 
Спілки письменників України

15 лютого 1947 року — одна 
з найприкметніших дат в історії 
Радянського Союзу. Саме цьо-
го дня вийшов указ Президії 
Верховної Ради «Про заборону 
шлюбів між громадянами СРСР 
й іноземцями». 

Офіційно ця заборона поясню-
валася турботою про радянських 
жінок, про що в указі йшлося так: 
«Наші жінки, що вийшли заміж за 
іноземців і опинилися за кордо-
ном, у незвичних умовах почува-
ються погано і зазнають дискримі-
нації». Але насправді влада турбу-
валася про інше. 

Боротьба проти інтернаціо-
нальних шлюбів почалася в СРСР 
ще в роки Другої світової війни, 
коли частина радянських військо-
вих (як чоловіків, так і жінок) всти-
гли завести сім’ї в країнах Східної 
Європи, на території яких йшла ві-
йна і де в післявоєнні роки СРСР 
тримав величезні окупаційні вій-
ська. Коли ж радянські війська по-
чали відводити на батьківщину, 
ситуація виявилася непростою: в 
СРСР після війни залишилося бага-
то самотніх жінок, а чоловіки звідти 
поверталися одружені. 

Спроби колишніх медсестер, 
зв’язківців і льотчиків залишити-
ся зі своїми коханими за кордоном 
розцінювалися як класова незрі-
лість. До того ж Радянський Союз 
був розорений, багато міст зруйно-
вано, господарству і промисловос-
ті були потрібні величезні ресур-
си для відновлення, в першу чергу 
людські. 

Не можна забувати й про демо-
графічний чинник, який також зі-
грав не останню роль у заходах з 
утримання в країні здорових чоло-
віків і жінок дітородного віку. Адже 
за роки війни багато чоловіків за-
гинуло, а декілька мільйонів радян-
ських жінок з окупованих районів 
СРСР було вивезено до Німеччини 

та її країн-союзників, і не всі з них 
повернулися назад. 

Тому, щоб припинити «відтік» 
радянських громадян за кордон, 
указом від 15 лютого 1947 року 
шлюби з іноземцями заборонили. 
Причому було ухвалено постанову 
не лише заборонити шлюби з іно-
земцями (іноземками), а й визнати 
недійсними укладені шлюби. Ці за-
ходи, на думку істориків, стали при-
чиною руйнування сімей і доль ба-
гатьох людей. 

Покарання за порушення ука-
зу було таким, що відповідало ста-
лінському часу, — термін за сумно-
звісною 58-ою статтею за «антира-
дянську агітацію», під якою мався 
на увазі сам факт укладення шлю-
бу, співмешкання або роману з іно-
земцем. Хоча в тих, що бажають 
одружитися з іноземцями, і після 
заборони залишалася можливість 
це зробити (змінити громадянство), 
проте відмова від радянського гро-
мадянства розглядалася як зрада 
Батьківщині, за це — розстріл. 

Одночасно із забороною шлю-
бів з іноземцями в СРСР жінкам за-
боронили робити аборти, а подруж-
жю ускладнили умови розлучень. І 
все це — для поліпшення демогра-
фічної ситуації в країні. 

Заборона на інтернаціональ-
ні шлюби була скасована невдовзі 
після смерті Сталіна, але репресії 
проти таких людей тривали ще ба-
гато років. При Хрущові за романи 
з іноземцями звільняли з роботи, 
перешкоджали новому працевла-
штуванню й навіть висилали у від-
далені райони країни як дармо-
їдів. Самі шлюби розцінювали як 
«зраду», засуджували в радянській 
пресі й на «зборах громадськості» 
за місцем роботи. Зате КДБ охоче 
використало їх для впровадження 
своєї агентури за кордоном. 

Але, незважаючи на це, ре-
пресії ще тривали. Цей підхід змі-
нився після VI Всесвітнього фес-

тивалю молоді і студентів, що від-
бувся 1957 року в Москві. Тоді в 
Білокам’яну з’їхалося близько 35 
тисяч гостей зі 131 країни світу. Ді-
вчата і юнаки обмінювалися руко-
стисканнями, привітними усмішка-
ми й зацікавлено вивчали одне од-
ного. 

На цьому їхні стосунки не закін-
чувалися... У своїх мемуарах Олек-
сій Козлов написав: «Події розви-
валися з максимальною швидкіс-
тю. Ніяких залицянь, ніякого не-
правдивого кокетування. Парочки, 
що тільки-но утворилися, швидше 
віддалялися чимдалі від будівель, у 
темряву, в поля, в кущі, точно зна-
ючи, чим вони негайно займуться. 
Особливо далеко вони не відходи-
ли, тому простір навколо готелів 
був заповнений досить щільно, па-
рочки розташовувалися недалеко 
одна від одної, але в темряві це не 
мало значення.

Образ загадкової, сором’яз-
ливої і цнотливої російської дівчи-
ни-комсомолки не те щоб розва-
лився, а, швидше, збагатився яко-
юсь новою, несподіваною рисою 

— безрозсудною, відчайдушною 
розпустою. От уже, дійсно, «в тихо-
му болоті…».

Терміново були організовані 
спеціальні моторизовані дружини 
на вантажівках, забезпечені освіт-
лювальними приладами, ножиця-
ми й перукарськими машинками 
для стрижки волосся наголо. Коли 
вантажівки з дружинниками, згід-
но з планом облави, несподівано 
виїжджали на поля і вмикали всі 
фари й лампи, тут і вимальовував-
ся істинний масштаб «оргій», що від-
бувалися. Любовних пар була пре-
велика кількість. 

Іноземців не чіпали, розправ-
лялися тільки з дівчатами: в них ви-
стригали частину волосся, робили 
таку «просіку». Після чого дівиці за-
лишалося тільки одне — постригти-
ся наголо й ростити волосся нано-
во. Чутки про те, що відбувалося, 
вмить поширилися  Москвою. Де-
які, особливо допитливі, ходили до 
готелю «Турист», у Лужники та в інші 
місця, де були облави, аби просто 
подивитися на досить рідкісне ви-
довище». 

Через дев’ять місяців, навесні 
1958-го, на світ почали з’являтися 
«діти фестивалю». Більшість з них 
мала смугляву шкіру, тому матерям 
було складно приховати походжен-
ня плоду свого таємного кохання. 
Спочатку кожен вихід дитини на ву-
лицю перетворювався на своєрід-
ний атракціон, оскільки темношкі-
рий малюк вважався ознакою лег-
кої поведінки матері. 

Після цього дуже швидко в 
СРСР знову легалізували аборти і 
внесли поправку до радянського 
сімейного кодексу. Тим більше, що 
часи змінювалися, й кількість іно-
земців у Країні Рад постійно збіль-
шувалася. Передусім це були вихід-
ці з країн Азії, Африки й Латинської 
Америки. На рубежі 1950 – 1960-х 
років тільки один університет іме-
ні Патриса Лумумби щороку ви-
пускав 300 – 350 фахівців. Тобто 
впродовж п’яти років тільки в цьо-
му виші Москви постійно мешкали 
близько півтори тисячі представни-
ків неєвропеоїдної раси. 

Накласти табу на інтернаці-
ональне кохання було вже дуже 
складно. 

Масовими репресії проти «не-
правильного» кохання перестали 
бути при Брежнєві, а 1969 року був 
переглянутий і сімейний кодекс — 
радянські громадяни отримали до-
звіл на створення сім’ї з іноземця-
ми, проте формально. Насправді 
такі шлюби не схвалювали. Від тих, 
що бажають одружитися з інозем-
цями, вимагали збору певних доку-
ментів такої кількості, що зібрати 
їх було практично неможливо. До 
того ж оформити подружні стосун-
ки можна було тільки у великих міс-
тах СРСР і в окремих ЗАГСах. 

Тільки після розпаду Радян-
ського Союзу шлюби з іноземця-
ми стали можливими без особли-
вих обмежень і навіть стали попу-
лярними. 

Сайт «Аргумент», 17.02.2017

Заборона на кохання в СРСР 

Кадр з популярного радянського фільму «Цирк».
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Колишній голова Ради Міні-
стрів СРСР Микола Рижков у доку-
ментальному фільмі «Сухий закон. 
Сутичка зі Змієм», який демонстру-
вали 3 листопада 2009 року на те-
леканалі «Інтер», заявив, що існу-
вало таємне рішення про повне ви-
корінення споживання спиртного. 
Щоправда, Михайло Горбачов пу-
блічно заперечував пропозиції за-
провадження «сухого закону» як та-
кого, що не виправдав себе в жод-
ній країні.

Горбачовські антиалкогольні 
заходи охоплювали: скорочення 
виробництва алкоголю; обмежен-
ня торгівлі; зростання цін на алко-
гольну продукцію; впровадження 
системи суворих покарань за по-
рушення антиалкогольного зако-
нодавства; заохочення здорового 
дозвілля та культурної діяльнос-
ті; пропаганду тверезого спосо-
бу життя й заборону позитивного 
зображення вживання алкоголю; 
покращення лікування від алко-
голізму.

Антиалкогольну кампанію вели 
переважно адміністративними ме-
тодами. Контроль за дотриман-
ням антиалкогольного законодав-
ства покладали на мережу комі-
сій з боротьби з пияцтвом при ви-
конкомах рад, на підприємствах, 
в установах, організаціях, колгос-
пах і радгоспах, створених ще 1972 
року. На початку 1986 року в Укра-
їні діяло 39 тис. 770 таких комісій, 
у них нараховувалось 285 тис. 892 
члени. На початку 1987 року в по-
над 70% трудових колективів СРСР 
працювали комісії з боротьби з пи-
яцтвом. Вони мали право штрафу-
вати порушників на суму до 50 крб., 
вносити пропозиції про позбав-
лення їх премій, «тринадцятої зар-
плати», путівок, переносити чергу 
на отримання житла тощо.

У вересні 1985 року було ство-
рено Всесоюзне добровільне то-
вариство з боротьби за твере-
зість (далі — ВДТБТ), яке являло 
собою псевдогромадську органі-
зацію, а насправді, за влучним ви-
словом публіциста Володимира 
Ніколаєва, мало б називатися Мі-
ністерством тверезості. Упродовж 
1986 року ради ВДТБТ  створили в 
усіх союзних і 20 автономних рес-
публіках, 6 адміністративних кра-
ях, 133 областях, 10 округах, 905 
містах і 3 тис. 855 районах. У ла-
вах товариства перебувало 13 млн 
осіб, об’єднаних у 400 тис. первин-
них організацій. Наклад журналу 
ВДТБТ «Тверезість і культура» сягав 
мільйона примірників. Добровіль-
ним це товариство було лише за 
назвою. Людей часто змушували 
вступати до його лав у примусово-
му порядку. Нерідко члени й керів-

ники товариства самі не були при-
кладом тверезого способу життя.

Існували також Ради профі-
лактики пияцтва і порушень дис-
ципліни, покликані об’єднати зу-
силля наркологічних кабінетів, за-
водських (фабричних) комісій з бо-
ротьби з пияцтвом та первинних 
організацій ВДТБТ. Задля впро-
вадження антиалкогольних захо-
дів залучали профспілки, комсо-
мол, усю систему освіти й охорони 
здоров’я, громадські організації, 
творчі спілки.

Від 1 серпня 1986 року підви-
щили на 20 – 25% роздрібні ціни 
на алкогольні напої. Одночасно 
знизили в середньому на 15 – 20% 
ціни на окремі види товарів: одяг, 
взуття, трикотаж для дітей і підліт-
ків, вироби зі штучного хутра, кили-
ми й килимові вироби, кришталь, 
мотоцикли тощо.

1985 року в Україні на 45% ско-
ротили мережу магазинів і в 1,7 
разу — кількість підприємств гро-
мадського харчування, що реалі-
зовували спиртні напої; на продаж 
соків, безалкогольних напоїв, мо-
розива, кави, кондитерських виро-
бів та інших продуктів харчування 
було перепрофільовано близько 1 
тис. 100 кафе і магазинів. Торгів-
лю вино-горілчаними виробами 
передбачали зосередити у спеціа-
лізованих магазинах і відокремле-
них відділах.

Обмежили час торгівлі спирт-
ним (як правило, з 14-ї до 19-ї го-
дини), припинили переробку пло-
дово-ягідної сировини на вино та 
інші алкогольні напої, згорнули ви-
робництво дешевих виноградних 
кріплених вин, переглянули плани 
розвитку садівництва й виногра-
дарства з метою заміни технічних 
сортів винограду на столові. Якщо 
1984 року в СРСР було виробле-
но 1418 млн дал алкогольних ви-
робів, 1985 року — 1257 млн дал, 
то 1986 року — 813 млн дал, тобто 
за 2 роки виробництво скоротило-
ся на 43%.

З метою поліпшення організа-
ції дозвілля населення впродовж 
1985 – 1987 років в Україні роз-
ширили на 2,4 тис. мережу стаді-
онів, лижних баз, тирів, плаваль-
них басейнів, спортивних залів, 
інших спортивних споруд. Створи-
ли близько 4 тис. міських, район-
них, сільських і селищних культур-
но-спортивних комплексів, 22,5 
тис. любительських об’єднань і клу-
бів за інтересами, 1 тис. 100 пунк-
тів прокату спортивного інвента-
рю, 280 центрів здоров’я, 300 мо-
лодіжних оборонно-спортивних та-
борів.

Також посилили контроль за лі-
куванням хворих на алкоголізм та 
алкогольні психози. Почали впро-
ваджувати методу стресопсихоте-
рапії Олександра Довженка, попу-
лярності набув метод психологічної 
реабілітації алкоголіків Геннадія 
Шичка. Осіб, що «ухилялися від до-
бровільного лікування», направля-
ли на примусове. Однак його ефек-
тивність залишалася низькою. У 
ЛТП і спецлікарнях хворих експлу-
атували як дешеву робочу силу, що 
не давало змоги провести їх повну 
реабілітацію та реінтеграцію в сус-
пільство.

Кампанія досить швидко дала 
позитивні результати. Якщо 1984 

року, за даними Центрального ста-
тистичного управління СРСР, спо-
живання алкоголю на душу насе-
лення становило 8,4 л абсолютно-
го алкоголю, то 1985-го воно зни-
зилося до 7,2 л, а 1986-го — до 4,4 
л. Поза обліком офіційної статисти-
ки залишився алкоголь домашньо-
го виробництва.

За перші два роки антиалко-
гольної кампанії помітно скороти-
лися втрати робочого часу через 
прогули та інші порушення трудової 
дисципліни, кількість злочинів на 
ґрунті пияцтва, автоаварій. 1986 
року загальна сума втрат робочого 
часу в СРСР через прогули, простої 
та неявки з дозволу адміністрації 
зменшилась у промисловості на 
30%, у будівництві — на 29% по-
рівняно з 1985 роком. За той са-
мий період на третину зменшилася 
кількість осіб, доставлених у витве-
резники, на 26% — кількість злочи-

нів, скоєних на ґрунті пияцтва. Ву-
лиці стали безпечнішими у вечірні 
години.

З антиалкогольною кампанією 
пов’язане різке підвищення серед-
ньої тривалості життя. Уже 1986 
року було зафіксовано стрімке ско-
рочення смертності — до 9,7 на 
1000 осіб проти 10,6  1985 року. 
Смертність від нещасних випад-
ків, отруєнь і травм скоротилась 
особливо різко: на 22% порівня-
но з 1985 роком і на 32% порівня-
но з 1984 роком. Крістіна Гасман 
і Грант Міллер встановили, що за-
гальний коефіцієнт смертності під 
час антиалкогольної кампанії впав 
на 8%, що скоротило смертність на 
446 тис. осіб. Вони довели, що ско-
рочення рівня смертності відбу-
валося більш швидкими темпами 
в тих регіонах СРСР, де кампанію 
впроваджували активніше. На дум-
ку російського медика Олександра 
Нємцова, з 1986 по 1991 роки в 
Росії смертність склала на 11,4% 
менше від очікуваної, тобто 1 млн 
220 тис. людей уникли смерті.

Уперше за 10 років серед-
ня тривалість життя зросла до 69 
років. Її приріст забезпечував-
ся переважно завдяки зниженню 
смертності від зовнішніх причин 
у віці 26 – 60 років, безпосеред-
ньо пов’язаній зі зменшенням ал-
коголізму, а також певною мірою 
і серцево-судинних хвороб завдя-
ки меншому споживанню алкого-
лю. Водночас відбувся сплеск на-
роджуваності. 1986 року кількість 
новонароджених у СРСР склала 5,5 
млн і виявилася настільки високою 
вперше за 46 років. Кількість насе-
лення збільшилася на 2,9 млн осіб.

Однак досить швидко прояви-

лися й недоліки адміністративно-
командної антиалкогольної кам-
панії. Улітку 1985 року вся країна 
була вкрита горілчаними чергами, 
розквітла спекуляція, потужний ім-
пульс отримала тіньова економі-
ка. Довелося запровадити талони 
на спиртне, алкогольні пайки на 
поховання та весілля. Після при-
пинення продажу алкоголю в де-
яких селах населення масово ви-
їздило за горілкою в райцентри та 
інші населені пункти. Особливо ве-
ликі черги виникали в дні виплати 
зарплати, перед закриттям мага-
зинів, особливо в п’ятницю (в де-
яких областях досягали 150 осіб). 
Вино-горілчаний магазин став ка-
тастрофою для мешканців навко-
лишніх будинків, котрі часто висту-
пали ініціаторами його закриття. 
Ось що писали 1987 року до редак-
ції «Правди» мешканці Дніпродзер-
жинська: «На нашій вулиці Лінійній 

на минулому тижні відкрили вино-
горілчаний відділ у магазині. Що те-
пер тут коїться! Життя нам знову не 
стало. Від усіх заводів до спиртно-
го 5 хвилин пішки. З 14 години ціла 
демонстрація йде по вулиці. Міліції 
у нас не буває. П’яниці й дармоїди 
вільно тут себе почувають — п’ють, 
де хочуть. А ми за хлібом не може-
мо проштовхатися».

Небаченого розмаху набуло са-
могоноваріння, внаслідок чого ви-
ник цукровий дефіцит. 1986 року 
в СРСР продали цукру на 785 тис. 
тонн більше, ніж 1985-го. За дани-
ми Держкомстату СРСР, 1987 року 
на самогоноваріння в країні витра-
тили 1,4 млн тонн цукру, що прак-
тично компенсувало скорочення 
продажу горілки й лікеро-горілча-
них виробів.

Дефіцит та дорожнеча алкого-
лю призвели до того, що населен-
ня почало вживати спиртовмісні 
речовини. Протягом 1986 – 1987 
років у СРСР на 30% зріс продаж 
клею «БФ» (п’яниці ласкаво нази-
вали його «Борис Федорович»), на 
17% — дихлофосу, на 14% — ріди-
ни для чищення скла. Доходило до 
того, що алкоголіки намащували 
на хліб зубну пасту, потім змивали і 
їли хліб разом зі всмоктаним спир-
том.

Швидкими темпами поширю-
валися наркоманія і токсикоманія. 
Зокрема, в Україні з 1982 по 1989 
роки кількість наркоманів зросла 
у 4,2 разу. Особливо гострою про-
блема була в республіках Серед-
ньої Азії, де наркомафія зрослася з 
партійними і правоохоронними ор-
ганами.

Було підірвано виноробну про-

мисловість, знищено тисячі гекта-
рів виноградників. За даними Ві-
талія Масола, за 1986 – 1989 роки 
в Україні розкорчували близько 60 
тисяч гектарів виноградників. Че-
рез це щорічний урожай виногра-
ду скоротився майже на 200 ти-
сяч тонн, або на одну п’яту. Збитки 
склали 900 млн крб. Петро Воль-
вач оцінює втрати насаджень 
кримського винограду в часи ан-
тиалкогольної кампанії у 30 – 40%. 
Під сокиру пішли розплідники ви-
нограду в інституті «Магарач» — ді-
тищі відомого селекціонера Павла 
Голодриги. Лише резонансне само-
губство вченого врятувало крим-
ське виноградарство.

Кампанія супроводжувалась 
агресивною пропагандою твере-
зості. Прибічників «культурного», 
тобто помірного, споживання алко-
голю називали «найбільш отруйни-
ми його проповідниками», посібни-
ками п’яниць.

У 1986 році з показу зняли по-
над 50 художніх фільмів, у 100 
телефільмах вирізали алкоголь-
ні сцени, з ефіру зникла навіть 
улюблена «новорічна» кіностріч-
ка «Іронія долі…». Натомість 1986 
року створили антиалкогольний ху-
дожній фільм «Добре сидимо», де-
монстрували вестерн «Лимонад-
ний Джо». Як наслідок, прізвиська 
«Лимонадний Джо» та «Мінераль-
ний секретар» міцно закріпилися 
за Михайлом Горбачовим. Знаме-
нитий письменник-фантаст Борис 
Стругацький згадував, що «в пері-
од антиалкогольної кампанії 80-х 
років нещадно викреслювали з 
тексту все спиртне, так що наші не-
щасні герої почали ковтати міне-
ральну воду, соки, а також каву в 
неприродній кількості — замість 
пива, вина й гарячого глінтвейну».

Інтенсивно нав’язували без-
алкогольні свята й обряди. Тоді 
з’явилася приказка: «Від безал-
когольного весілля — один крок 
до непорочного зачаття». Основ-
ним методом впливу на алкоголі-
ків стало їх публічне шельмування 
— обговорення на зборах трудо-
вих колективів. Однак адміністра-
тивно-правові та громадські мето-
ди впливу на алкоголіків ефективні 
лише на першій стадії розвитку ал-
коголізму, а на стадії фізичної за-
лежності від алкоголю дають зво-
ротний результат. Попри всі за-
ходи, спостерігалася стійка тен-
денція зростання пияцтва серед 
неповнолітніх.

Апогеєм абсурду стала ініційо-
вана Федором Угловим боротьба 
за заборону кефіру через вміст у 
ньому алкоголю. Войовничі побор-
ники тверезості навіть пропонува-
ли заборонити жінкам-п’яницям 
народжувати й закликали запро-
вадити примусові аборти для них.

У ставленні населення до анти-
алкогольної кампанії проявлялось 
оруеллівське двомислення радян-
ської людини. Публічно громадяни 
«гаряче вітали» нові ініціативи пар-
тії та уряду, а в неформальній обста-
новці лаяли й висміювали їх. Анти-
алкогольна кампанія породила по-
тужний пласт фольклору: анекдотів, 
частівок, приказок. Не схвалюючи 
пияцтво в принципі, більшість насе-
лення не була готова до екстре-
містської ідеї цілковитої тве-
резості й опиралась їй. 
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11 До п’яниць та алко-
голіків ставились як до 

жертв складних життєвих об-
ставин, слабохарактерних людей, 

їм співчували, але не вбачали в них 
правопорушників.

Кампанія мала ще один неочі-
куваний наслідок — сприяла про-
будженню громадянської свідо-
мості, адже в довжелезних чер-
гах за оковитою (а в них стояли не 
лише алкоголіки) вели розмови на 
різні теми, в тому числі й політичні, 
люди набували досвіду публічної 
критики влади. Про це 27 жовтня 
1986 року на засіданні Політбюро 
ЦК КПРС стурбовано говорив го-
лова КДБ СРСР Віктор Чебриков. 
За словами заступника завідува-
ча відділу організаційно-партійної 
роботи ЦК КПРС Георгія Крючко-
ва, люди стоять у горілчаних чер-
гах, «проклинаючи ініціаторів кам-
панії, а заразом і партію, і радян-
ську владу».

Першого серйозного удару по 
антиалкогольній кампанії завдала 
аварія на ЧАЕС, коли було визна-
но користь червоного вина. 1987 
року пияцтво пішло в «підпілля» — 
у сферу побуту й соціального жит-
тя, ставши невразливим для сус-

пільного контролю. Процес спо-
живання спиртного перетворився 
на таємний упосліджений риту-
ал, часто в антисанітарних умо-
вах. Частка горілки в загально-
му споживанні зросла до 50%, а 
враховуючи самогон, досягла 70 
– 80%. З’явилися перші публіка-
ції, автори яких, зокрема психолог 
Вадим Ольшанський, констатува-
ли, що заборонами проблема не 
розв’язується, а лише заганяється 
всередину.

Уже 1987 року в постанові ЦК 
КПРС «Про хід виконання поста-
нов ЦК КПРС з подолання пияцтва 
та алкоголізму і активізації цієї 
роботи» зазначалося, що спроби 
розв’язати проблему викорінен-
ня пияцтва переважно заборон-
ними, адміністративними метода-
ми не лише не дають результатів, 
а навпаки — заганяють хворобу 
вглиб, породжують нові пробле-
ми і, як підсумок, компрометують 
важливу й потрібну справу.

У другому півріччі 1988 року 
влада почала згортати антиалко-
гольні заходи. Перш за все ска-
сували місячні й квартальні лімі-
ти продажу алкоголю. Розпочало-
ся збільшення торговельної мере-

жі з торгівлі спиртними напоями. 
Остаточно кампанія зійшла нані-
вець восени 1988 року, коли краї-
на опинилась у стані хаосу, що на-
ростав, і проблеми пияцтва та ал-
коголізму мало турбували і владу 
у стагнації, і пробуджене суспіль-
ство.

8 вересня 1988 року Михайло 
Горбачов на засіданні Політбюро 
ЦК КПРС визнав, що «в здійснен-
ні правильної лінії ми перестара-
лись, як завжди». Під час відві дин 
Львова 1989 року щодо антиал-
когольної кампанії Генсек за явив: 
«Це мене секретар ЦК Лігачов 
зґвалтував. Я був проти. Краще б 
і не починав». Напередодні 30-річ-
чя «перебудови» він визнав, що по-
трібно було не проводити кампа-
нію «наскоком», а вести планомір-
ну довгострокову боротьбу з алко-
голізмом.

Антиалкогольна кампанія за-
вдала величезних бюджетних 
збитків. У пресі наводили дані від 
67 до 200 млрд крб. За підрахунка-
ми Володимира Согріна, за 3 роки 
бюджет недоотримав 37 млрд крб. 
Натомість Рудольф Піхоя наводить 
такі дані втрат держбюджету: 60 
млрд крб. у 1985 році, 38 млрд — 

у 1986-му, 35 млрд — у 1987-му і 
40 млрд — у 1988 році. Підрахун-
ки дослідників суттєво різняться, 
що не дає змоги встановити істину. 
Однак, беззаперечно, що разом з 
падінням цін на нафту втрата бю-
джетом «п’яних» грошей відправи-
ла радянську економіку в нокаут.

Таким чином, алкогольна си-
туація в СРСР, безсумнівно, по-
требувала негайної боротьби із 
«зеленим змієм», проте обрані 
методи виявилися хибними. Ві-
льям Похльобкін порівняв діяль-
ність команди Михайла Горбачова 
з робітниками, які ламали маши-
ни, вбачаючи в них причину сво-
їх злиднів. На думку Вардана Баг-
дасаряна, невдача антиалкоголь-
ної кампанії пояснюється тим, що 
пияцтво було лише наслідком сис-
темного надлому СРСР. У такій си-
туації, коли попередні норми й цін-
ності не відповідали існуючим сто-
сункам, людина знаходила психо-
логічну віддушину в алкоголі.

Горбачовська антиалкоголь-
на кампанія продемонструвала 
некомпетентність і недалекогляд-
ність нового радянського керівни-
цтва і стала однією з причин про-
валу «перебудови». Влада ігнору-

вала, що обмеження споживан-
ня алкоголю може бути успішним 
лише за підтримки більшості насе-
лення, висувала утопічні гасла бо-
ротьби за цілковиту тверезість.

При проведенні антиалкоголь-
ної кампанії домінували адміні-
стративно-командні, рестриктив-
но-каральні й показово-декла-
ративні методи, натомість гро-
мадська ініціатива не завжди 
зустрічала розуміння. Такими ме-
тодами її можна було проводити 
лише в умовах авторитарного ре-
жиму, а з поширенням гласнос-
ті це стало проблематично. До 
того ж значно постраждала репу-
тація Михайла Горбачова. Анти-
алкогольна кампанія висвітлила 
трагічну діалектику радянських і 
пострадянських реформ, коли не-
обхідність змін не викликає сумні-
вів, але методи їх проведення за-
водять ситуацію в політичний цуг-
цванг.

Юрій ЛАТИШ, кандидат історич-
них наук, доцент Київського на-
ціонального університету імені 
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Нещодавній візит Путіна до Від-
ня було приурочено до 50-річчя під-
писання першого договору про по-
стачання газу з Радянського Сою-
зу до Австрії. Мабуть, сторони дуже 
ретельно шукали привід для зустрі-
чі — і таки знайшли. Росія вкотре 
нагадала, що вона є ключовим по-
стачальником газу для Європи. Але 
привід узяли явно надуманий. 50 
років тому Австрія почала отриму-
вати український газ.

1 червня 1968 року австрійська 
енергетична компанія OMV та ра-
дянська державна компанія «Союз-
нафтоекспорт» разом з представ-
никами Міністерства торгівлі СРСР 
підписали угоду про постачання ра-
дянського газу до Австрії. Австрій-
ська сторона забезпечувала поста-
чання труб для газопроводів і кре-
дити на їхнє будівництво, а СРСР на 
наступні 23 роки мав стати поста-
чальником газу для нейтральної Ав-
стрії. Так СРСР почав ставати євро-
пейським енергетичним гігантом, а 
Австрія стала ключовим енергетич-
ним хабом для «совєтів» у Європі.

50 років потому «Газпром» та 
OMV вирішили гучно відзначити та-
кий ювілей. Обидві компанії випус-
тили відповідні прес-релізи. От тіль-
ки зміст у них дещо різний.

Російська сторона пише про 
постачання газу із Західного Си-
біру: «50 лет назад, 1 июня 1968 
года, советское объединение 
«Союзнефтеэкспорт» и компания 
Osterreichische Mineralolverwaltung 
(OMV) подписали договор на по-
ставку природного газа из СССР в 
Австрию. Газ из Западной Сибири 
поступил в пункт Баумгартен уже 
через три месяца».

У свою чергу, австрійці обереж-
ніше пишуть про «Erdgas aus der 
USSR». А в ролику до ювілею про 
саме російський газ згадують тіль-
ки 1974 року, коли «російський» газ 
пішов транзитом через TAG-Trans 
Austria.

То який газ пішов до Австрії 

далекого 1968 року? З наведених 
нижче фактів випливає, що пер-
шим «радянським» газом для Ав-
стрії був газ з українських родо-
вищ.

Газова промисловість України 
бере свій початок ще за часів Ав-
стро-Угорщини на території сучас-
ної Івано-Франківської та Львів-
ської областей. Спочатку газ був 
побічним продуктом видобутку на-
фти. Потім навчилися використову-
вати і його.

Активний розвиток газової га-
лузі почався в Україні після Першої 
світової війни внаслідок відкриття 
Дашавського газового родовища, 
яке почало постачати газ у тоді ще 
польську Галичину. Поступово Да-
шава стала постачати газ до Льво-
ва, Дрогобича, Стрия. Одразу піс-
ля закінчення Другої світової 1945 
року СРСР продовжив постачати 
український газ до Польщі. Згодом 
було введено в експлуатацію газо-
провід Дашава – Київ (1948), який 
добудували до Москви (1951). Так 
український газ стали постачати до 
Росії.

1950 року було відкрито Ше-
белинське газове родовище, яке 
почало давати газ через 6 років. 
Пальне з цього родовища пішло на 
Харків, Дніпропетровськ, Запоріж-
жя та Бєлгород. 1960 року — і до 
Києва. Газ із Західної України ста-
ли постачати до Білорусі через га-
зопровід Дашава – Мінськ. Звідти 
український газ дійшов до Литви 
(Вільнюс, Клайпеда) та Латвії (Рига).

Радянський Союз ставав на 
ноги й думав про експансію на за-
хідні ринки. Як завжди, країні бра-
кувало валюти, і її можна було отри-
мати за постачання нафти й газу. 
Шебелинське родовище забезпечу-
вало практично всю промисловість 
України та частково Росії, отже, 
додаткові газові запаси Західної 
України можна було спрямувати на 
газову експансію до Європи. Так 
у 1965 році почалося будівництво 

системи газопроводів «Братство», 
що повинні були забезпечити газом 
країни Східної Європи.

1967 року почався експорт 
газу з України до Чехословач-
чини. У виданні «Хронограф оте-
чественной нефтяной и газовой 
промышленности. 1273 – 2016 
гг.» (друга редакція, 2017 рік, «Газ-
пром трансгаз Ухта») про це пишуть 
так: «Начат экспорт газа в Чехосло-
вакию. Введен в строй газопровод 
«Братство» между СССР (Закарпа-
тье) и Чехословакией. Протяжен-
ность 558 км, в том числе по тер-
ритории СССР 183 км, диаметр труб 
1080 мм».

Схожа хронологія та опис подій 
зустрічаються на сайті «Нафтогазу» 
та «Укртрансгазу».

У 1968 році газопровід «Брат-
ство» дотягнули до міста Баумгар-
тен, що на австрійському кордоні, 
— український газ пішов до Австрії.

Російські історики газової галу-
зі з «Газпрому» так пишуть про цю 
подію: «От магистрального газо-

провода СССР (Западная Украина) 
– Чехословакия («Братство») в ра-
йоне г. Яблонице построен отвод в 
Австрию».

Газопроводи, що вивели газ 
із Сибіру на європейський ринок, 
стали можливі тільки через декіль-
ка років, коли Москва підписала 
контракти з Федеративною Респу-
блікою Німеччина. 1 лютого 1970 
року в німецькому місті Ессен пред-
ставники СРСР та Західної Німеччи-
ни уклали першу угоду за схемою 
«труби в обмін на газ». Ключові уго-
ди були такі:

– німецька фірма 
Mannesmanorjhren-Werke GmbH 
упродовж 1970 – 1972 років поста-
чає до СРСР 1,2 млн тонн газових 
труб великого діаметра (довжина 
газопроводів — 2000 км);

– СРСР з 1 листопада 1973 року 
впродовж 20 років поставить для 
німців 52 млрд кубометри газу на 
суму 2,5 млрд марок;

– консорціум німецьких бан-
ків на чолі з Deutsche Bank видасть 
кредит СРСР на суму 1,2 млрд ма-
рок на 11 років (річна ставка 6%) на 
купівлю труб у Mannesmann.

(Інформація з архіву журналу 
Der Spiegel, №7 від 09.02.1970)

Уже за рік СРСР запропону-
вав ФРН ще одну газову угоду — 
подвоєння законтрактованого 
газу та одночасну подальшу роз-
будову газотранспортної системи 
в СРСР завдяки німецьким креди-
там і трубам (Der Spiegel, № 24 від 
07.06.1971).

На горизонті замайоріли газові 
надприбутки, й радянська економі-
ка активно переключилася на побу-
дову інфраструктури для експорту 
газу. Для забезпечення експортних 
контрактів почали підключати й газ 
з Шебелинського родовища. У 1970 
– 1972 роках було введено в дію 
дві гілки газопроводу «Київ – Захід-
на Україна».

У 1960 – 1970-х роках укра-
їнське газовидобування било ре-
корд за рекордом. 1973 року ви-
добуток сягнув рекордних 68 
млрд кубометрів, але поступово 
родовища виснажувалися. На сьо-
годні видобуток тримається на рівні 
20 млрд кубометрів.

А ось так писали німецькі га-
зети про перші постачання радян-
ського газу 1973 року, коли газо-
проводи, зроблені з німецьких труб 
на німецькі кредити, дійшли до ні-
мецького кордону: «Герберт Шель-
берг, генеральний директор ком-
панії Ruhrgas AG, натискає кнопку 
в Вайдхаузі на німецько-чехосло-
вацькому кордоні, що символізує 
старт постачання природного газу 
з Радянського Союзу. У наступні 
20 років за контрактом до Німеч-
чини буде поставлено 120 млрд ку-
бометрів висококалорійного нату-
рального газу. Спочатку він прийде 
із Західної України, згодом піде ро-
сійський газ, а пізніше прийде вже 
газ з велетенських родовищ у Си-
біру. До кінця десятиріччя річне по-
стачання має поступово зрости до 7 
млрд кубометрів на рік...».(Die Zeit, 
№ 41 від 05.10.1973).

Тобто навіть 1973 року по но-
веньких трубопроводах до Європи 
пішов спочатку український газ. До 
речі, можливо, цю подію «Газпром» 
теж може використати для черго-
вого піару, адже це практично «кру-
гла» дата — 45 років початку поста-
чання «радянського» газу до ФРН.

Антон ПАВЛУШКО
Тексти. оrg.ua, 08.06.2018

Як український газ зробив СРСР енергетичною супердержавою
50 років тому Австрія почала отримувати пальне із Західної України

Урочистості  в Австрії  1968 року 
з нагоди відкриття  газопроводу.

Видобуток газу в Україні 
1940–2014 рр. млрд м3
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Батурин — гетьманська столиця

Старий ЧернiгiвССтаррррий ЧеррССтаррррий Черр
Алея на вокзал

Проект «Чернігівці 
в Українській революції: 

25 біографій»
У Чернігівському культурно-мистецькому 

центрі «Інтермеццо» відбулася презентація про-
екту «Чернігівці в Українській революції: 25 біо-
графій». Серед його завдань — поширення ін-
формації про наших земляків, борців за Україн-
ську державу 1917 – 1921 років.

У рамках проекту на Сіверському історично-
му порталі «Північний вектор» (адреса в Інтер-
неті — pivnicn.info) створено розділ «Українська 
революція», де розміщена інформація про істо-
ричні постаті й події національно-визвольної бо-
ротьби початку ХХ століття. 

Крім того, цьогоріч буде презентована книга 
«Чернігівці в Українській революції: 25 біогра-
фій», примірники якої отримають бібліотеки об-
ласті.

Проект реалізується в рамках обласної про-
грами сприяння розвитку інститутів громадян-
ського суспільства на 2016 – 2020 роки «Чер-
нігівська громада» за фінансової підтримки 
з обласного бюджету. Конкурсну пропозицію 
підготувала ГО «Асоціація безперервної фа-
хової освіти «Атенеум». Координатор проекту 
— громадський діяч, краєзнавець Олександр 
Ясенчук.

Календар
8 липня 1659 р. гетьман Іван Виговський 

розбив московське військо під Конотопом.

9 липня 1989 року в Чернігові в приміщен-
ні кооперативного технікуму відбулися установ-
чі збори обласної організації Народного Руху 
України за перебудову.

10 липня 1775 р. у с. Митченки Борзенсько-
го повіту народився Петро Прокопович — вина-
хідник першого розбірного рамкового вулика, 
педагог.

13 липня 1895 р. на Чернігівщині народився 
Гаврило Гончар — підполковник Армії УНР.

30 липня 1874 р. у Чернігові народився Во-
лодимир Глинський — полковник Армії УНР. 

31 липня 1939 р. у с. Краснопілля Короп-
ського району народився Микола Холодний — 
поет, публіцист, літературознавець. 

31 липня 1991 року на Чернігівщині зареє-
стровано перші три громади УАПЦ.

З другої половини ХVII ст. на терито-
рії Гетьманщини почався процес зміцнен-
ня старшинсько-шляхетського землеволо-
діння. У той час значні маєтності були зосе-
ре  джені в руках гетьмана І. Самойловича і 
складалися з рангових, тобто державних, 
які надавалися за службу, та приватно-спад-
кових. Тоді їх називали «замок», «староство» 
чи «дворець», традиційно вони охоплюва-
ли декілька сіл або містечок і формувалися 
навколо якогось центрального населеного 
пункту. Такими маєтностями управляли від 
імені гетьмана старости, часто їх ще назива-
ли «господарями» чи «дозорцями».

17 червня 1672 р. у Козачій Діброві 
(біля м. Конотопа) відбулося обрання Іва-
на Самой ловича гетьманом Лівобережної 
України. Новообраному керманичу «на бу-
лаву» царською жалуваною грамотою нада-
ли у власність місто Гадяч із прилеглими се-
лами — так званий «Гадяцький замок», що 
на Полтавщині. Крім того, автоматично пе-
рейшли у власність новообраного гетьмана 
й рангові маєтки, які свого часу належали 
Д. Ігнатовичу. Насамперед «на кухню» геть-
манську відходила Шептаківська волость 
Стародубського полку (нині Новгород-Сі-
верський район). По-друге, це й ті володін-
ня, які безпосередньо розміщувалися непо-
далік від гетьманської столиці: «вместе съ 
поселением гетьмановъ въ Батурине, насе-
леніе окрестныхъ селъ было взято этими же 
гетманами въ личное послушаніе». 

З найближчих сіл у матеріалах зустріча-
ється с. Городище Бахмацької сотні Ніжин-
ського полку. За Генеральним слідством 
про маєтності дізнаємося, що в часи геть-
манування Д. Ігнатовича в селі було створе-
но «дворець». А в часи гетьманування І. Са-
мойловича до нього приєднали ще декілька 
гетьманських сіл, перейменувавши в Горо-
дищанське староство. У другій половині ХVII 
ст. в одному із сіл староства — Бахмачі — 
побудували млин на двох колесах для геть-
манських потреб.

Але з часом І. Самойлович почав розши-
рювати рангове землеволодіння «на була-
ву». У 70-х роках ХVII ст. неподалік від Бату-
рина гетьман створив Підлипнянське старо-

ство Конотопської сотні Ніжинського полку 
(с. Старе, с. Підлипне, с. Попівка та с. Гута). 
Ця місцевість, за описами, на той час була 
густонаселеною. У селах староства розта-
шовувалася чимала кількість козацьких та 
міщанських дворів, у яких зосереджувало-
ся значне виробництво. Також у часи геть-
манування І. Самойловича було створено 
староство в Ямпільській сотні Ніжинського 
полку (нині Сумська область). Ця сотня за-
ймала вкриту лісами місцевість правого 
берега річки Івотки. Зручні природні умо-
ви сприяли спорудженню водяних млинів і 
створенню рудень. Дослідник В. Дядиченко 
вважав його одним з найбагатших гетьман-
ських володінь.

Окремо гетьману належали волості, які 
на той час входили до рангових маєтностей. 
Традиційно волості були набагато більшими 
за староства й об’єднували значну кількість 
населених пунктів. За матеріалами Бендер-
ської комісії дізнаємося, що в часи гетьма-
нування І. Самойловича «до булави» приєд-
нали Почепську й Ропську волості Старо-
дубського полку (нині частково територія 
Чернігівської, Гомельської та Брянської об-

ластей). Характерна особливість першої во-
лості: тут переважно були невеликі населені 
пункти. Інша волость — Ропська — довгий 
час належала землевласникам Рубцям. Од-
нак у 1671 р. Івана Рубця, сина топальсько-
го сотника Михайла Рубця, якому належа-
ла волость, звинуватили в підробці різних 
печаток: царських, королівських, гетьман-
ських. За рішенням Генерального суду об-
винуваченого мали стратити. Однак геть-
ман помилував І. Рубця, натомість забрав 
більшу частину волості — 11 сіл «для подмо-
ги въ войсковихъ расходахъ».

Традиційно розширювалися гетьман-
ські маєтності й за рахунок приєднання 
окремих сіл. У ЦДІАК України зберігається 
справа про «дворець» у с. Обмачеві Бату-
ринської сотні Ніжинського полку. У ній вка-
зується, що маєток Іван Самойлович вла-
штував на куплених у селян і козаків зем-
лях у 1675 р. «ради тогдашней въ Батурине 
резиденции». Там розміщувалося значне 
сільське господарство, орні землі, сінокоси, 
ліси, мисливські угіддя.

Гетьманські володіння І. Самойловича 
знаходилися також у селах Великий Сам-
бір, Малий Самбір і Карабутів Красноколя-
динської сотні Прилуцького полку (нині Ко-
нотопський район Сумської області). О. Ла-
заревський головною статтею доходів цих 
сіл називає сіно, яке косили в самбірських 
степах для гетьманської стайні. За описа-
ми, до маєтностей гетьмана входило і село 
Мутин Глухівської сотні Ніжинського полку, 
розташоване на річці Сейм. Біля села роз-
міщувалася переправа через річку й озе-
ра. Це сприяло економічному розвитку ре-
гіону.

Окремо в той час гетьман розширю-
вав і свої приватні володіння. Так він при-
дбав «дворець» у Марчишиній Буді Глухів-
ської сотні Ніжинського полку. Там було 
значне виробництво з виготовлення пота-
шу, 5 млинів, гребля на річці Івоті, рудні. У 
Глухівській сотні гетьману також належав 
і млин на річці Есмань — «под Глуховомъ 
городомъ у батуринских ворот». Потім на 
річках Івоть, Білиця та Свеса він докупив 
ще декілька млинів для розширення ви-
робництва.

Окрім цього, приватні володіння геть-
мана поповнювалися й за рахунок конфіс-
кованого майна. У «Мазепиній книзі» зга-
дується, що село Оболоння з Городищем і 
Гутищем на річці Десні здавна було у влас-
ності ніжинського протопопа Семена Ада-
мовича. У 1676 р. протопоп з іншими при-
бічниками вчинив змову проти гетьмана 
І. Самойловича. Однак змовників викрили 
і над ними здійснили суд. За царським на-
казом Семена Адамовича відправили на 
заслання в Сибір і конфіскували всі його 
маєтності. У 1677 р. гетьман привласнив 
їх, приєднавши згадані села до своїх воло-
дінь. Крім того, гетьману перейшли у влас-
ність селітряні майдани біля Сорочинців 
(Миргородський полк). Як вказує дослідник 
В. Борисенко, І. Самойлович субсидував 
братів Селітряників з Полтавського пол-
ку при купівлі великого селітряного котла 
та іншого устаткування. Однак вони розо-
рилися й змушені були віддати свою влас-
ність кредитору.

Таким чином, гетьман І. Самойлович 
поступово став одним з найбільших зем-
левласників на Лівобережній Україні.

Загалом у гетьманських маєтках роз-
міщувалося значне виробництво: вино-
куріння, виробництво поташу, селітри, по-
лотна, сільськогосподарських продуктів. 
1681 року гетьман І. Самойлович напра-
вив до Москви 21 куфу (840 відер) горіл-
ки, виробленої на власних винокурнях. А 
1685 року найнятий робітник І. Самойло-
вича — К. Дорофєєв — привіз у Москву 
221 пуд селітри. Налагоджене виробни-
цтво в гетьманських володіннях дава-
ло великі прибутки, що сприяло значно-
му збагачуванню Самойловича. Уявлен-
ня про ці багатства дає нам відомий опис 
майна гетьмана.

Каріна СОЛДАТОВА,
науковий співробітник Національного 

заповідника «Гетьманська столиця»

Народився 3 січня 1942 року в 
селі Мочалище Бобровицького ра-
йону. 

Доктор філологічних наук, про-

фесор Київського та Українського 
Вільного (Німеччина) університетів.

Автор понад 1000 статей, близь-
ко 20 монографій. Лауреат Націо-
нальної премії України імені Тараса 
Шевченка (2006).

На його світогляд вплинуло зна-
йомство в 1960-х роках з письмен-
ником Борисом Антоненком-Дави-
довичем, чи не єдиним хранителем 
духовної єдності діячів Розстріля-
ного Відродження та «шістдесятни-
ків». Як згадував Анатолій Погріб-
ний, коли письменник дав йому 
заборонену на той час книжку 
«Смерть» (1928), він повернувся до 
гуртожитку й «почав чекати, коли 
хлопці, з якими я жив (усього нас 
було четверо), вляжуться спати. 
Коли ж дочекався, то, накрившись 

простирадлом, включив на тумбоч-
ці лампу — і цілу ніч читав. Потря-
сіння було неймовірне, адже до-
шкульнішого твору, який би ось так 
під корінь викривав фальш кому-
ністичної ідеології, її першозаснов-
кову ворожість для українства, у 
нашій літературі, здається, і по сьо-
годні нема».

Наприкінці 1980-х активно по-
ринув у громадсько-політичну ро-
боту. Був серед організаторів «То-
вариства української мови» (пізні-
ше — «Просвіта»), Народного руху 
за перебудову, Конгресу української 
інтелігенції. Депутат уперше демо-
кратично обраної Київради (1990). 
Тоді ж піднімав над Києвом синьо-
жовтий прапор, координував акції 
на допомогу студентам, що в жовтні 

1990-го брали участь у Революції на 
граніті.

На посаді заступника міністра 
освіти (1992 – 1994) відмовився від 
службового авто, активно проводив 
українізацію шкіл, ініціював прове-
дення Першого з’їзду педагогічних 
працівників України.

Коментуючи українізаторську 
діяльність «народного професора», 
Олександр Хоменко влучно заува-
жив: «Часом складається вражен-
ня, що Анатолій Погрібний вико-
нує в одній особі ті обов’язки, які 
в розвиненому суспільстві мусять 
виконувати цілі академічні інсти-
туції».

Вів цикл авторських радіопе-
редач «Якби ми вчились так, як 
треба…», спрямований на зміну 

культурно-мовної сфери в Украї-
ні, який мав величезний успіх і, за-
мість кількох випусків, тривав 10 
років.

«Він був найщирішим, найпал-
кішим українцем, — свідчив Юрій 
Мушкетик. — Він ішов цією дорогою 
беззастережно, його залякували, 
йому погрожували, але він ішов, не 
шкодуючи ні сил, ні здоров’я… Бага-
тьом він повернув віру в Україну, по-
вернув віру в те, що наша держава 
буде жити, вона безсмертна».

Помер 9 жовтня 2007 року в 
Києві.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ, 

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів

Маєтності гетьмана Івана Самойловича

Герб Івана Самойловича

Анатолій Погрібний — літературознавець, письменник, громадський діяч
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Ніжин, який знаходиться на «відстані елек-
трички» від Києва, — місто з дуже насиченою 
історією та актуальним, молодим сьогоденням. 
Батьківщина десятків відомих особистостей, 
він став домівкою для сотень інших визначних 
постатей — адже в місті розташований відомий 
навчальний заклад, суперник столичних універ-
ситетів. А через тутешню поштову станцію хто 
тільки не мандрував дорогами колишньої імпе-
рії! А ще Ніжин — грецька столиця України, один 
з найбагатших центрів культури, починаючи від 
XVII сторіччя.

Відоме це місто й своєю історичною спад-
щиною. 17 церков і соборів, що збереглися, 

— безумовний рекорд для населених пунктів 
України, понівечених радянських атеїзмом. А 
було тих церков, звісно, ще більше. Квартали 
невеликої, але колоритної старої забудови за-
нурюють у період слави Ніжина, що тривав фак-
тично три століття. У будинках мешкають влас-
ні привиди, пам’ятник Гоголю відкриває втаєм-
ничене обличчя скульптора, над далекою церк-
вою витає дух гоголівської Панночки...

Отже, вирушаймо до цього «найніжнішого», 
затишного й водночас сучасного та молодіжно-
го міста України!

 Цікаві факти про Ніжин
У місті — 117 пам’ятників архітектури, 72 іс-

торичні пам’ятки, близько 300 пам’яток архітек-
тури та цінних будівель.

Ніжин знаходився на перехресті найважли-
віших шляхів сполучень XVII – XVIIІ й початку XIX 
століть. Його торговий майдан був найбільшим 
серед подібних на Лівобережній Україні, охо-
плюючи близько 4 га. Торговий обіг Ніжина про-

тягом двох століть становив 1,5 – 2 млн рублів, 
тобто місто було одним з найбагатших у того-
часній Україні та одним з найбільш заможних на 
приєднаних територіях Московського царства, 
а потім усієї Російської імперії.

У 1780-х роках Ніжин був найбільшим міс-
том Лівобережної України, де мешкало 12 ти-
сяч осіб. Для порівняння: в Києві тоді мешкало 
близько 20 тисяч, у Чернігові — близько 4 ти-
сяч. Але саме Чернігів став центром губернії. 
Це сталося через своєрідну помсту царського 
уряду волелюбним ніжинцям, які свого часу дві-
чі виганяли посольство й урядників Петра І.

Від другої половини XVII ст. Ніжин став од-
ним з головних центрів ремісничого виробни-
цтва й торгівлі в Україні. У місті було 8 реміс-
ничих цехів, де працювали 657 майстрів, 2 ку-
пецькі мануфактури, а також 8 окремих цехів, 
що виробляли цеглу для міського будівництва.

 Ніжинський університет 
та його музеї

У Російській імперії це був єдиний вищий 
навчальний заклад, утворений у повітовому 
місті. Але ж Ніжин був неабияким повітовим 
містом! Якщо йому не пощастило стати губерн-
ським центром, він став центром освіти й зали-
шається ним донині.

Ніжинську гімназію вищих наук відкрив 1820 
року за заповітом віце-канцлера Російської ім-
перії Олександра Безбородька (1747 – 1799) 

його брат Ілля (1756 – 1815). Місцем для побу-
дови навчального закладу стала територія сади-
би Безбородьків на правому березі Остра. Парк, 
який і досі оточує університет, створений спеці-
ально на теренах колишнього садибного парку.

Найбільш відомим випускником вважа-
ється Микола Гоголь. Але тут також навчалися 
поет, автор романсу «Очі чорні» Євген Гребінка 
(1812 – 1848), композитор Віктор Забіла (1808 
– 1869), письменник Леонід Глібов (1827 – 
1893), історик Олександр Лазаревський (1834 
– 1902), етнограф Олександр Афанасьєв-Чуж-
бинський (1816 – 1875), меценат Василь Тар-
новський-старший (1810 – 1866) й сотні інших.

При університеті діє музейний комплекс, 
який охоплює три музеї: музей історії Ніжин-
ської вищої школи, музей Миколи Гоголя та кар-
тинну галерею. Також у виші є власні музеї при-
родничої тематики: зоологічний, ботанічний, 
гео логічний.

У музеї рідкісної книги представлені друко-
вані шедеври, багато з яких містилися в первіс-
ному зібранні Безбородьків. Наприклад, мож-
на побачити видання праць Платона, надру-
коване у Венеції ще 1513 року, — єдину таку 
книгу в Україні. Серед інших раритетів — «Іліа-
да» та «Одіссея» Гомера (1544 та 1743 рр.), «Ене-
їда» Вергілія (1567 р.), класичні видання ХVI – 
XVIII ст. творів європейських мислителів Ніколо 
Макіавеллі, Еразма Роттердамського, Томаса 
Гобб са, Френсіса Бекона, Рене Декарта, Гот-

фрида Лейбниця тощо, перше видання «Слово о 
полку Ігоревім» (з першого тиражу цієї пам’ятки 
літератури, виданого 1800 року, збереглося 
близько 60 примірників). Узагалі бібліотека уні-
верситету нараховує понад 1 млн книг і періо-
дичних видань, більше 250 тисяч з яких — рід-
кісні видання XVI – XIX ст.

Художня галерея спочатку складалася з 
картин, подарованих музеєві 1845 року почес-
ним попечителем Олександром Кушельовим-
Безбородьком. У період Другої світової війни їх 
евакуювали, і вважається, що деякі картини піс-
ля цього не повернулися з Москви й Петербурга. 
Тільки нещодавно вийшов путівник-каталог гале-
реєю, який дозволяє зрозуміти, які саме полотна 
залишилися від часів засновника. Нині в музеї 
можна побачити оригінали італійських майстрів 
Карраччі, Тьєполо та авторську копію Тиціана. 
Безумовно, цей музей заслуговує на увагу хоча 
б через свій унікальний статус: він єдиний такого 
роду при навчальному закладі в Україні.

У музеї-кімнаті Гоголя, відкритій ще 1909 
року, розміщено речі, безпосередньо пов’язані 
з письменником, і раритети того часу: книги, фі-
зичні прилади, меблі, які свідчать про особли-
вості тодішнього інтер’єру.

На екскурсії в музеї при Ніжинському уні-
верситеті треба записуватися заздалегідь, а 
самі екскурсії проводять тільки для груп. Але 
вони того варті, бо університет, безумовно, є 
серцем інтелектуального життя міста й фено-
меном української історії.

Адреса дирекції музейного комплексу: 
вул. Графська, 2, ауд. 213 (корпус № 2) або ауд. 
201 (корпус № 1).

Телефон: 04631-7-19-81.

 Далі буде

«Лад — усеєдність 
усіх речей»

Ще з юності Георгій задумуєть-
ся над розв’язанням пекучих про-
блем суспільного життя й не при-
ймає революційних методів бороть-
би з «жахливим режимом», бо ре-
волюція призводить до руйнівного 
хаосу. Він не захоплюється ідеями 
абстрактної свободи, а бачить шлях 
досягнення ладу в суспільстві через 
моральну зрілість, духовний само-
розвиток людей та реальний вияв 
ними особистої волі до життя й солі-
дарної громадянської волі. Ні хто не 
принесе людям спасіння, не ощас-
ливить зі сторони, кожен сам пови-
нен осилити цей шлях — власним 
серцем, розумом і волею досягти 
владованого життя, щастя. Тільки 
внутрішньою збірною волею свідо-
мих людей можливо досягти ладу в 
масштабах суспільства, а не зовніш-
німи примусовими способами полі-
тичного насильства. Г. Вороний, як 
і його свідомі земляки-сіверці, спо-
відував моральний принцип україн-
ського природного права, що його 
ясно сформулював П. Куліш: «Політи-
ка повинна питати дороги в науки». 
У цій самій світоглядній перспективі 
мислив і Г. Вороний, ясно усвідомлю-
ючи головну справу свого життя — 
наукову працю, яка відкриває шлях 
подолання суспільних проблем: 
«…коли мій розумовий кругозір роз-
шириться, можливо, вдасться зна-
йти їх розв’язання». Ще 19-річним 

студентом Георгій зазначає в «Що-
деннику»: «Жодних політичних тен-
денцій я не маю…»; «Наш час тяжкий, 
ми є не що інше, як жертви страш-
ного державного устрою. Зараз не 
можна говорити прямо навіть про 
звичайні безневинні речі — зразу ж 
потрапиш до рук серцевивідців». 

Будучи надзвичайно яскравою 
індивідуальністю, вчений поєдну-
вав у собі ясний світогляд і високу 
моральність з глибокими матема-
тичними знаннями й видатним педа-
гогічним талантом. Працюючи голо-
вним чином у галузі теорії чисел, яку 
німецький математик Карл Фрідріх 
Гаус (1777 – 1855) назвав «царицею 
математики», а математику — «цари-
цею всіх наук», Г. Вороний, для яко-
го «математика, як яскрава зірка», 
став одним із засновників гео метрії 
чисел. Геній зосереджувався пере-
важно на теорії ірраціональностей 
і систематизував усі свої матема-
тичні відкриття в галузі теорії чисел 
у перспективі осягнення Світово-
го Ладу як системної самоорганізо-
ваності земної Природи і Все світу. 
Осягнення Вороного набувають нині 
поширення в дослідженнях не тільки 
математичної, а й морально-філо-
софської та космологічної пробле-
матики. Ще за давніми знаннями 
аграрних, сонцесповідних народів, 
підтвердженими елліністичною на-
укою, план самоладування Всесві-
ту має математичну сутність. І тіль-
ки математичні знання — найдав-
ніші й найутаємниченіші з усіх знань 

— спроможні осягнути той усеєди-
ний план гармонійно-числового са-
моладування Космосу як самоладо-
ваного Всесвіту або Світового Ладу. 
Поняття Космос запровадив «най-
більший еллінський мудрець», мате-
матик Піфагор (570 – 497 до н. е.) і 
так визначив суть Світового Ладу: 
«Лад — усеєдність усіх речей. Че-
рез нього живе сама Природа. …У 
Природі все ладується незмінни-
ми законами». Осягнення Світового 
Ладу в Природі й необхідність збере-
ження її як основи людського жит-
тя ствердив і Г. Сковорода: «Приро-
да — всьому початкова причина й 
рушійна сила… Без Природи як без 
шляху: чим далі рухаєшся, тим біль-
ше блудиш». Глибинне осягнення са-
моладованості Всесвіту за допомо-
гою чисел, які є проміжною ланкою 
між безвічними сутностями, що пе-
ребувають поза часом і простором, 
та чуттєвою реальністю й людською 
свідомістю явила Піфагорійська фі-
лософська школа у своїй засадни-
чій формулі — «Суть речей — числа». 
Синкретичне піфагорійське вчення 
виникло понад 2500 років тому в ел-
лінському світі й ствердило прадав-
ню агрокультурну морально-світо-
глядну традицію самозародження, 
саморозвитку, самоладування Жит-
тя. Ця природна світоглядна тради-
ція спростовує штучну релігійну док-
трину про магічне створення Світу й 
людини надприродним персоніфіко-
ваним Богом-Творцем. Ґрунтуючись 
на глибинних філософських, науко-

вих знаннях, піфагореїзм явив про-
граму всебічного самооновлення 
людського єства у Світовому Ладові, 
моральної зрілості людини в особис-
тому й соціальному планах і майже 
ціле тисячоліття справляв культур-
ний вплив на весь еллінський світ і 
цілу Європу. 

В Україні традиція живої антич-
ності передавалася найдовше, бо 
закорінена в традиції агрокультури, 
що дало підставу Геродотові зробити 
висновок про культурну належність 
сіверів-будинів до еллінського світу. 
Прадавня сіверсько-еллінська куль-
турна традиція жила, живе й жити-
ме в глибинах душі й самосвідомос-
ті багатьох поколінь нашого люду як 
факт незмінності українського ду-
ховного типу. Підтвердженням цьо-
го факту є те, що на історично-куль-
турних теренах сіверів-будинів у ХІХ 
столітті народилися два світові ге-
нії математики — українці з козаць-
ких родів: Михайло Васильович Ост-
роградський (1801 – 1862) і Георгій 
Феодосійович Вороний як уособлен-
ня людської честі й гідності, мораль-
них максим і глибоких математичних 
знань, що єднає їх із традицією Пі-
фагорійської школи. М. Остроград-
ський став засновником математич-
ної та інженерної освіти на теренах 
Російської імперії, а Г. Вороний став 
найвеличнішим арифметиком нової 
доби й справив основоположний 
вплив на подальший розвиток тео-
рії чисел та всіх напрямів сучасних 
цифрових технологій. М. Остроград-

ського також, згідно із заповітом, 
поховали в його рідному селі Паше-
нівка, тепер Козельщинського райо-
ну Полтавської області. 

М. Остроградський і Г. Вороний, 
як Г. Сковорода, М. Гоголь, К. Ушин-
ський і П. Юркевич, стали показо-
вими прикладами імперського при-
власнення українського духовно-
інтелектуального потенціалу. Усі 
вони, крім Сковороди, змушені були 
жити й працювати за межами Укра-
їни. Наполегливі старання Вороного 
знайти працю на фізико-математич-
ному факультеті Київського універ-
ситету виявилися марні. 

Останні 12 років Г.Ф. Вороний ви-
вчав властивості «примітивних пара-
лелоедрів» як основи кристалографії 
та аналізував «розбиття» (розмірен-
ня) n-вимірного аналітичного про-
стору на багатогранники. Його вер-
шинним осягненням стала ідея алго-
ритму розв’язання всіх питань теорії 
невизначених квадратичних форм: 
«Вчора я вперше осягнув чітку ідею 
алгоритму, який повинен розв’язати 
всі питання теорії форм, яку я роз-
глядаю, і вчора ж я мав сильний на-
пад жовчної кольки, який завадив 
мені працювати ввечері й не дав 
можливості заснути майже цілу ніч. Я 
так боюсь, аби результати моїх три-
валих зусиль, які я так тяжко здобу-
вав, не загинули разом зі мною, але 
тим часом довести їх до ладу так 
важко. Багато чого я тільки вгадую 
якимось чуттям, яке саме тепер, під 
час недуги, у мене загострилось…», 
— зафіксував учений мить осяяння 
в математичному щоденнику 20 лю-
того 1908 р., перебуваючи в Ново-
черкаську як виконувач обов’язків 
декана механічного факультету Дон-
ського політехнічного інституту. А 20 
листопада у Варшаві Г.Ф. Вороний ві-
дійшов у безвічність.

Поч. у №№ 128 — 129.
Закінчення в наступному номері. 

Олександер ШОКАЛО

Геній математики з українським серцем
Фундаментальна математична теорія Георгія Вороного 
в контексті української морально-світоглядної традиції 
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У художній галереї.
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Цікаве про українських письменників 

Можливо, вираз обличчя Пу-
аро навіть занадто красномовно 
відбив його думки, оскільки місіс 
Лемезюр’є, ледве перевівши по-
дих, поспішила додати: 

— Звичайно, я розумію, ви ду-
маєте, що я просто безглузда жін-
ка, яка робить з мухи слона. 

— Ні, мадам. Побоювання 
будь-якої матері цілком виправ-
дані в таких випадках, але я не ро-
зумію, як можу вам допомогти. Я 
не Господь, щоб управляти хвиля-
ми; для вікна дитячої кімнати я за-
пропонував би вам залізні ґрати, 
а для якості їжі — що може бути 
ліпше від материнської турботи? 

— Але чому всі ці речі тра-
плялися з Рональдом, а не з Дже-
ральдом? 

— Випадок, мадам, просто 
випадок! 

— Ви так вважаєте? 
— А що думаєте ви й ваш чо-

ловік? 
По обличчю місіс Лемезюр’є 

пробігла тінь. 
— З Х’юго розмовляти мар-

но, він не хоче ні про що слухати. 
Можливо, вам доводилося чути, 
що є таке родинне прокляття про 
те, що жоден зі старших синів не 
може стати спадкоємцем. Х’юго 
вірить у нього. Він повністю по-
глинутий цією сімейною історі-
єю, і він украй забобонний. Коли 
я поділилася з ним своїми триво-
гами, він сказав, що це прокляття 
і ніхто з нас не в силах запобігти 
йому. Але, мосьє Пуаро, я родом 
з Америки, й ми не надто віримо 
в прокляття. Ми любимо їх як де-
яку ознаку справжнього аристо-
кратичного роду, вони надають 
певну таємницю, загадковість, ну, 
сподіваюся, ви розумієте. Я була 
простою оперетковою актрисою, 
коли Х’юго познайомився зі мною, 
і я думала, що історію про його сі-
мейне прокляття розповідають 
просто заради красного слівця. 
Розумієте, про такі речі приємно 
згадувати біля каміна зимовими 
вечорами, але коли це стосуєть-
ся одного з твоїх дітей… Я просто 
обожнюю моїх дітей, мосьє Пуаро, 
заради них я готова на все. 

— Тому тепер ви схильні по-
вірити в цю сімейну легенду, ма-
дам? 

— Але чи може легенда підпи-
ляти стовбур верби? 

— Про що ви говорите, ма-
дам? — здивовано вигукнув Пу-
аро. 

— Я сказала: чи може леген-
да, чи примара, якщо вам так за-
вгодно назвати її, підпиляти стов-
бур верби? Я не розповіла вам 
дещо про Корнуолл. Будь-який 
хлопчик міг заплисти занадто да-
леко і… Хоча Рональд навчився 
плавати вже в чотири роки. Але 
з вербою — інший випадок. Оби-
два хлопчики сильно загралися. 
Вони виявили, що можуть лазити 
назад-уперед по стовбуру верби. 
Вони часто грали так. Одного разу 
— Джеральда в той час не було 
вдома — Рональд лазив туди й на-
зад без зупинки, й раптом верба 
зламалася, і він упав. На щастя, 
він не отримав серйозних ушко-
джень. Але я пішла й обдивилася 
цю вербу — гілка була підпиляна, 
мосьє Пуаро, заздалегідь підпи-
ляна. 

— Те, що ви розповіли мені, 

дуже серйозно, мадам. Ви каже-
те, вашого молодшого сина в той 
час не було вдома? 

— Так. 
— А в момент отруєння він 

теж був відсутній? 
— Ні, тоді обидва вони були за 

столом. 
— Цікаво, — пробурмотів Пу-

аро. — Скажіть, мадам, хто ще 
живе у вашому маєтку? 

— Міс Сондерс, гувернант-
ка наших дітей, і Джон Гардинер, 
секретар мого чоловіка. — Місіс 
Лемезюр’є злегка завагалася, не-
мов щось її бентежило. 

— І хто ще, мадам? 
— Майор Роджер Лемезюр’є 

— його, я гадаю, ви також зустрі-
чали того вечора в «Карлтоні» — 
проводить у нас досить багато 
часу. 

— Он воно що. Він доводиться 
вам родичем, чи не так? 

— Далеким родичем. Він не 
належить до нашої гілки родового 
дерева. Хоча, я вважаю, зараз він 
є найближчим родичем мого чо-
ловіка. Він славна людина, і всі ми 
дуже любимо його. 

— Це не він навчив ваших ді-
тей залазити на вербу? 

— Цілком можливо. Він до-
сить часто провокує їх на різні ви-
тівки. 

— Мадам, я прошу вибачен-
ня за те, що сказав спочатку. Іс-
нує реальна небезпека, і я думаю, 
що зможу вам допомогти. Я про-
поную запросити нас з Гастінгсом 
до вас у гості. Ваш чоловік не за-
перечуватиме? 

— О ні. Тільки він вважає, що 
це все марно. Я шаленію від того, 
як він просто сидить і чекає, коли 
наш хлопчик загине. 

— Заспокойтеся, мадам. Да-
вайте спокійно обговоримо наші 
плани. 

Наші плани були належним 
чином обговорені, й наступного 
дня ми від’їжджали на північ. Пу-
аро був занурений у глибокі роз-
думи. Він вийшов з них, щоб різко 
запитати: 

— Чи не з такого самого потя-
га випав Вінсент Лемезюр’є? 

Він зробив легкий наголос на 
слові «випав». 

— Сподіваюся, ви не підозрю-
єте, що й тут був якийсь підлий за-
дум? — запитав я. 

— А не чи думаєте ви, Гастінг-
се, що деякі з цих останніх смер-
тей у сімействі Лемезюр’є могли 
бути підлаштовані? Візьмемо, при-
міром, Вінсента. Потім хлопець 
з Ітона. Подібні нещасні випадки 
з пістолетами завжди дуже нео-
днозначні. Припустимо, що і цей 
хлопчик випадково випав з вік-
на дитячої кімнати і розбився на-
смерть. Що може бути природні-
ше, й не викликати анінайменших 
підозр? Але чому тільки одна дити-
на, Гастінгсе? Хто виграє від смер-
ті старшого сина? Тільки його мо-
лодший шестирічний брат! Абсурд! 

— Можливо, пізніше вони 
мали намір усунути й іншого, — 
припустив я, хоча в мене не було 
ані найменшого уявлення, ким 
могли бути ці «вони». 

Пуаро з незадоволеним ви-
глядом похитав головою. 

— Трупна отрута, — пробур-
мотів він задумливо, — атропін 
частенько викликає дуже схожі 
симптоми. Так, наша присутність 
явно потрібна. 

Місіс Лемезюр’є із захватом 
вітала нас, потім провела в кабі-
нет свого чоловіка і вийшла. Х’юго 
помітно змінився, відколи я ба-
чив його востаннє. Його спина ще 
більше згорбилася, а обличчя на-

було дивного землистого відтін-
ку. Він вислухав пояснення Пуа-
ро з приводу нашої появи в його 
будинку. 

— Тут безпомилково відчува-
ється практичний, здоровий сенс 
Сейди! — вигукнув він нарешті. — 
Залишайтеся, звичайно, будь лас-
ка, мосьє Пуаро, і я вдячний вам 
за ваш приїзд, але що має бути, 
того не минути. О-го-го, гріхи наші 
тяжкі. Ми, Лемезюр’є, знаємо: ніх-
то з нас не уникне своєї долі. 

Пуаро нагадав йому про під-
пиляну гілку верби, але це, ма-
буть, справило незначне вражен-
ня на Х’юго. 

— Напевно, це просто недба-
лість садівника. Знаряддям долі 
може стати все, що завгодно, але 
таємна мета очевидна; і я скажу 
вам, мосьє Пуаро, нам не дове-
деться довго чекати. 

Пуаро уважно поглянув на 
нього. 

— Чому ви так говорите? 
— Тому що я і сам прирече-

ний. Я звертався торік до лікаря 
— я невиліковно хворий. Кінець 
уже не за горами; але, перш ніж 
я помру, Рональд буде забраний 
в інший світ. Спадкоємцем зали-
шиться Джеральд. 

— А якщо щось станеться і з 
вашим другим сином? 

— З ним нічого не станеться, 
йому ніщо не загрожує. 

— Але якщо все-таки? — на-
полягав Пуаро. 

— Наступним спадкоємцем 
стане мій кузен Роджер. 

Нас перервали: висока став-
на людина з кучерявою вогняно-
рудою шевелюрою увійшла до ка-
бінету зі стосом паперів. 

— Не будемо зараз займати-
ся справами, Гардинере, — ска-
зав Х’юго Лемезюр’є і додав: — 
Мій секретар, містер Гардинер. 

Секретар вклонився, вимо-
вив декілька люб’язних слів і ви-
йшов. Незважаючи на його при-
ємну зовнішність, було в цій люди-
ні щось відразливе. Я сказав про 
це Пуаро, коли ми вийшли прогу-
лятися  прекрасним старим пар-
ком, і, на мій подив, він погодив-
ся зі мною. 

— Так-так, Гастінгсе, ви маєте 
рацію. Мені він теж не сподобав-
ся. Занадто вже красивий. Такі 
завжди шукають тепле містечко, 
щось подібне до синекури. А ось і 
наші дітки. 

До нас наближалася мі-
сіс Лемезюр’є зі своїми синами. 
Вони були приємними на вигляд 
хлопчиками, молодший — темно-
волосий, як його матір, а старший 
— з рудуватими кучерями. Вони 
із серйозним виглядом потиснули 
нам руки, а незабаром були абсо-
лютно зачаровані оповідками Пу-
аро. Трохи пізніше нам представи-
ли і міс Сондерс, непоказну й не-
виразну особу. 

Упродовж декількох днів ми 
приємно, легко жили, але завжди 
були напоготові, однак безре-
зультатно. Хлопчики жили щасли-
во, і ніщо, здавалося, не провіща-
ло поганого. На четвертий день 
нашого перебування в маєток за-
їхав майор Роджер Лемезюр’є. 
Він мало змінився: як і раніше, 
безтурботний і життєрадісний, 
з тією самою звичкою до всьо-
го ставитися легко. Він був, оче-
видно, кумиром хлопчиків: вони 
захоплено зустріли його й одра-
зу потягли в сад грати в індіанців. 
Я помітив, що Пуаро попрямував 
за ними. 

Поч. у № 129. Закінчення – 
в наступному номері.

Агата КРІСТІ

Спадок Лемезюр’є Микола Костомаров
Він мав феноменальну пам’ять, міг цитувати і окремі 

місця з літописів, і акти й документи. На пам’ять виголошу-
вав великі уривки Шевченкових поезій і вірші інших улю-
блених поетів, декламуючи часто Байрона, Шіллера, Ґете, 
Максимовича. А найбільше подобалися йому українські 
думи: поет-учений пам’ятав не тільки тексти всіх дум, а й усі 
відомі їхні варіанти.

Справжнє ім’я — Марія Олексан-
дрівна Вілінська. 

Повсякденною мовою в родині 
Вілінських була французька.

Коли дівчинці було 10 років, мати 
вийшла заміж удруге. Вітчим був 
п’яницею, «розгнузданий, грубий і 
відчайдушний гуляка-картяр» (спо-
гад брата Дмитра) й нерідко бігав за 
дитиною із сокирою і лементом: «За-
рубаю!»

Від вітчима матері довелося піти, 
а двох дітей віддати родичам. Марія 
була «бідною родичкою» в сім’ї тітки. 
У приватному будинку не знайшлося 
для неї вільної кімнати, лише вільний 
куток, де поставили перегородку й 
ліжко.

Заміж Марія вийшла в 17 років 
— за Опанаса Марковича, заслано-
го в місто Орел у кирило-мефодіїв-
ській справі.

Вона була єдиною в українській 
літературі жінкою-письменницею 
наприкінці 50-х років ХІХ століття.

Дві мови й роль у двох культу-
рах. Росіянка за походженням, Мар-
ко Вовчок дебютувала як українська 
авторка. Була відомою й у французь-
кій літературі.

Зваблива Марія мала романи 
з П. Кулішем, І. Тургенєвим, М. До-
бролюбовим, О. Пассеком, Д. Писа-
рєвим. Урешті її останнім чоловіком 
(і другим законним) був чиновник 
М. Лобач-Жученко.

Марко Вовчок 
випускала жур-
нал, що мав до-
помагати інтелі-
гентним жінкам, 
у ньому порушува-
ли питання еманси-
пації.  1871 року вийшло 12 чисел 
видання, 1872-го — 5. «Мене дуже 
тепер хвилює думка, скільки б мо-
гли зробити жінки, священицькі 
доньки й дружини, і що вони нічо-
го не роблять», — писала Марія Ві-
лінська.

Повість письменниці «Маруся» 
отримала нагороду Французької 
академії і була перекладена на ба-
гато мов. Зокрема, французькою по-
вість вийшла в газеті «Ле Тепс».

Марко Вовчок увела в україн-
ську та російську літератури образ 
«нової жінки», незалежної й сильної.

Марія порушувала норми, 
обов’язкові для «доброчесної» жін-
ки. Наприклад, вона не захотіла по-
годитися з редакторськими прав-
ками, внесеними до її текстів са-
мим Пантелеймоном Кулішем.

Марко Вовчок вільно володіла 
французькою, англійською і, звичай-
но, українською та російською мова-
ми.

Майже 40 років була постійною 
співробітницею журналу «Magasin 
d’Education et de Recreation», в яко-
му друкувався Жуль Верн.

Я байдуже ставлюся до ножових 
ударів ворога, але мені тяжко від 
уколу «шпильки» друга.

Набагато точніше можна суди-
ти про людину за її мріями, ніж за її 
думками.

Доля ніколи не відчиняє одних 
дверей, не зачинивши раніше ін-
ших.

Життя, позбавлене ніжності й 
любові, — не що інше, як неживий 
механізм, що вищить і скрипить.

Ми народжуємося з криком, по-
мираємо зі стогоном. Залишається 
тільки жити зі сміхом.

Недостатньо бути щасливим — 
треба бути в мирі й злагоді із самим 
собою.

Справжня нерівність у шлюбі — 
це нерівність душ.

До всіх людських вчинків мож-
на ставитися двояко: за що тавру-
ють одного — за те іншого увінчу-
ють лаврами.

Коли людиною володіє одна дум-
ка, людина знаходить її у всьому.

Якщо можна уявити собі щось 
страшніше за пекло, де стражда-
ють, то це пекло, де нудьгують. 

У світі немає нічого могутнішого, 
ніж ідея, час якої настав.

Бути добрим зовсім не важко — 
важко бути справедливим.

Якщо людина може сказати, що 
таке любов, значить, вона нікого не 
любила.

Наші вчинки можуть здійняти 
нас до небес і штовхнути в найглиб-
шу прірву. Ми — діти наших діянь.

Обличчя людини завжди відби-
ває її внутрішній світ, і помилково 
вважати, ніби думка позбавлена 
забарвлення.

Змінюйте ваші думки, зберігай-
те ваші принципи: змінюйте листя, 
зберігайте коріння.

Перша ознака істинного кохан-
ня в чоловіків — несміливість, у жі-
нок — сміливість.

Сміх — це сонце: воно проганяє 
зиму з людського обличчя.

Померти — це нічого, жахливо 
— не жити.

Кожна людина має три харак-
тери: той, який їй приписують, той, 
який вона сама собі приписує, і той, 
який є насправді.

Віктор ГЮГО
Цитати з романів «Собор Паризької Богоматері», 

«Знедолені», «Людина, яка сміється»

Марко Вовчок
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Якщо молоко «втекло» на гарячу плиту, на-

сипте на це місце сіль: запах горілого швидко зникне, а 
плиту легше буде відчистити.

Щоб у молочному бідоні чи каструлі, де було молоко, 
не з’явився затхлий запах, насипте питної соди, залий-
те її гарячою водою, збовтайте, вилийте і добре про-
мийте посуд.

Неприємний запах у металевих коробках для збе-
рігання продуктів зникне, якщо в них спалити декіль-
ка сірників.

Якщо після миття у сковороди зберігся рибний або 
цибульний запах, підігрійте її, насипте вологої чайної 
заварки й закрийте щільно кришкою на годину.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр ПЕРЛЮК
Перлюкізми

 Ми клеїли дурня, 
поки не з’ясувалося, що ми 
дурні.

 Не бачиш виходу — 
йди геть!

 Життя особливо чу-
дове, коли від нього можна 
відпочити.

 Усе добре, за що до-
бре заплачено.

 Ночами треба спати, 
а не хотіти їсти. 

Було колись...
Найбільше мов серед 

українців знав Агатангел 
Кримський — український 
учений, письменник, пере-
кладач. Коли його запиту-
вали, скільки мов він знає, 
відповідав: «Мабуть, із шіст-
десят, а то й більше!» У дитя-
чі роки він досконало вивчив 
німецьку, французьку та ан-
глійську мови. У юнацькі до-
бре оволодів грецькою, ту-
рецькою, італійською, дав-
ньоєврейською, санскритом. 
Мови вивчав до кінця життя, 
став ученим-орієнталістом 
світового рівня, спеціаліс-
том з арабістики, тюркології 
та іраністики і лишив після 
себе понад тисячу наукових 
праць. Агатангел Кримський 
перший доніс до українсько-
го читача безпосередньо 
з оригіналів східну поезію, 
зробив переклад цілої її ан-
тології ІХ – ХV ст., додавши 
вступні наукові довідки.

Марко Вовчок (справжнє 
ім’я — Марія Олександрів-
на Вілінська) була змішаної 
крові. Мати її походила з ли-
товського княжого роду Ра-
дзивілів, а баба матері була 
полькою-литовкою. Батько 
мав білоруське коріння. Ро-
дина жила в Росії (Орловська 
губернія), а Марко Вовчок з 
чоловіком-українцем Пана-
сом Марковичем певний час 
жила в Україні, в Чернігові. 

Куточок 
гумору

— Лікарю, кажуть, що 
геніальність — це хвороба?

— Не хвилюйтеся, ви 
цілком здорові.

☺ ☺ ☺
— Куме, а що ви робите 

в моєму погребі?
— Та вас шукаю!
— А навіщо сало з’їли?
— Та щоб під ногами не 

валялося!
☺ ☺ ☺

Оголошення. «Привабли-
ва брюнетка, 90-60-90, зріст 
175 см, волосся – 50 санти-
метрів. Продам дрова».

☺ ☺ ☺
— Хто вдома у вас хазя-

їн — ти чи дружина?
— Звісно, я!
— А чого ж ти, коли 

вип’єш, спиш під дверима?
— Бо хазяїн: де хочу, 

там і сплю!
☺ ☺ ☺

— Лікарю, в мене роз-
лади пам’яті.

— Відколи вони?
— Що відколи?

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

Ці дивовижні мурашки
Мураха може підняти ван-

таж приблизно в 100 разів 
важчий від власної ваги.

Деякі види мурашок можуть пролежати під водою 
до чотирьох діб, а витягнуті звідти на сухе тепле місце 
незабаром оживають.

Мурахи мають дуже гострий нюх (через їхні антени) 
і здатність випромінювати феромони. Ці феромони му-
рашки можуть використовувати, щоб ідентифікувати 
колонію (кожна колонія має власний аромат).

Мурахи їдять насіння різних трав. Але перед цим 
вони збирають їх у спеціальні сховища, за потреби пе-
ретирають на борошно і згодовують личинкам. А коли 
після дощу сховище намокає,  виносять насіння на про-
сушування.

 Палеографія — це 
наука, яка за-
ймається вста-

новленням того, чи 
дійсними, не підро-

бленими, є історичні 
документи. 

 В Англії видали незвичну енциклопе-
дію. Це зібрання запитань, на які людство 
ще не має відповіді, наука цього не досліди-
ла. Книга так і називається — «Енциклопедія 

невідомого». У її випуску взяли участь відомі 
вчені.

 Хмарочоси першими почали будувати у 
США. 1890 року в Нью-Йорку був спорудже-
ний 22-поверховий «Уордл білдінг», що запо-
чаткував будівництво хмарочосів. 

 Ехолот — так називається прилад для 
вимірювання глибини моря під час руху суд-
на. З винаходом ехолота вдалося встанови-
ти, що морське дно дуже рельєфне, має свої 
вершини й западини. 

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.

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

За цей час кількість відвідувачів сайту перевищила 
17800. 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

у у

Неправильно Правильно

Від сили кілограм Щонайбільше кілограм

Відстань від мене Відчепися від мене

Вірний засіб Надійний засіб

В кінцевому результаті Урешті-решт, зрештою

В кінці століття Наприкінці століття

Вклад у науку Внесок у науку

Є актори одної ролі. Є співаки одної пісні. 
Звісно, це не означає, що такий-то актор зі-
грав одну-єдину роль чи співак виконав одну-
єдину пісню. Ролей і пісень могло бути багато, 
але була одна — найзнаменитіша, з якою по-
тім міцно асоціювалося ім’я актора чи співака. 

Для дуету японських сестер-близнючок Емі 
та Юмі Іто, а цей дует назвали «Дза пінац», тоб-
то «Горішки», такою піснею стала знаменита на 
весь світ «Канікули кохання», більш відома в 
народі як (назву російський варіант, який і спі-
вали в нас) «У моря, у синего моря». 

У моєму оповіданні «Стамбул-Константи-
нополь» (його читач легко знайде на сайті на-
шої газети) змальоване рідне село Авдіївка на 
Чернігівщині. У першій частині оповідання — 
рік 1964-ий, наш сільський клуб, з його танця-
ми й піснями, останні «крутили» на цих танцях 
старенькою радіолою. 

Цікавий був час. Ще не завершилася хру-
щовська «відлига» — ліберальний подих на 
тлі казарменого соціалізму, ще попереду був 
«розквіт застою». Поволі відкривалася «заліз-
на завіса», якою комуністична влада намага-
лася відгородити країну від світу. Відкрива-
ли цю завісу і в аспектах мистецьких, масо-
вої культури. Як мовиться в тому оповіданні: 
«А тодi якимись iмпортними вiтрами в нашу глу-
шину заносило чудернацькi слова — «рок-н-
рол», «ча-ча-ча», «твiст», «шейк».

Щодо зарубіжних пісень, які «крутили» і спі-
вали в нашому клубі, як і по всіх усюдах, то ко-
ролевою пісень того року була югославська 
«Маленька дівчинка» («Девойко мала, пес-
мо мого града»), яку виконував популярний у 
СРСР Джордже Мар’янович. Якщо якась пісня 
і могла змагатися з цією в популярності, то це  
була якраз «Канікули кохання». Ще одна цита-
та з оповідання: «А потiм двi японськi сестрич-
ки спiвали про море i поцiлунок солоних губ».

Звучав і японський оригінал пісні у вико-
нанні сестер Іто, і російський варіант, де слова 
написав Леонід Дербеньов. 

Звичайно, для нас особливий шарм мав 
оригінал японською, який звучав так:

«Тамейкі-но деру йо наа, 
Аната-но кутідзуке-ні,
Амаї кої-о юмеміру
Отоме гокоро йо!
Кіньїро-ні кагаякуу
Ацуй суна-но уе дее,
Хадака де кої-о сіійо
Нінгьо-но йоо ніі».

Між іншим, цей текст у дослівному пере-
кладі доволі еротичний і сміливий як на ті часи. 
Популярний у нас російський варіант Дербе-
ньова значно скромніший, утім, теж гарний. 
Ось він: 

«У моря, у синего моря 
со мною, ты рядом со мною.
И солнце светит, и для нас с тобой
целый день поёт прибой.

Прозрачное небо над нами,
и чайки кричат над волнами,
кричат, что рядом будем мы всегда,
словно небо и вода!

Смотрю на зарю, и ничуть не жаль, 
что вновь корабли уплывают вдаль,
плывут корабли, но в любой дали
не найти им счастливей любви!

А над морем, над ласковым морем
мчатся чайки дорогой прямою,
и сладким кажется на берегу
поцелуй солёных губ!

А звёзды взойдут, и уснёт прибой,
дельфины плывут мимо нас с тобой.
Дельфины, дельфины другим морям
расскажите, как счастлива я.

Ты со мною, ты рядом со мною,
 и любовь бесконечна, как море,
И солнце светит, и для нас с тобой
целый день поёт прибой!»

Пісня «Канікули кохання» з’явилася 1963 
року у виконанні саме дуету Іто і здобула ша-
лену міжнародну популярність. Автори пісні — 
Хіроси Міягава (музика) й Токіко Іватані (текст).

До СРСР ця пісня докотилася вже 1964 
року. Між іншим, це був рік Олімпійських ігор 
у Токіо, столиці Японії, що, безумовно, підігріло 
інтерес до далекої і загадкової країни. 

А тепер про найкращих виконавців най-
кращої для них пісні. 

Сестри-близнючки Емі та Юмі Іто наро-
дилися в японському місті Токонаме 1 квітня 
1941 року. Незабаром після їх народження 
сім’я переїхала до міста Нагоя. 

На сцені сестрички дебютували 11 лютого 
1959 року. Перші роки дует виконував япон-
ські й зарубіжні хіти, потім перейшли до влас-
ного репертуару, який писав їх продюсер Хіро-
сі Міягава, автор знаменитої пісні, а також інші 
композитори. 

Ефект співу молодих виконавиць був у 
практично ідентичних голосах з трохи зруше-
ними частотами, що створювало відчуття від-
лунювання. 

Пізніше сестри почали акторську кар’єру. 
Найбільш відомою була їхня робота у фільмі 
«Годзілла проти Мотри» (1964 р.)

Звичайно, окрім найзнаменитішої пісні, се-
стри виконували й багато інших. Дует був дуже 
популярним, багато гастролював, записував 
платівки. Але співачки вирішили завершити 
мистецьку кар’єру саме на вершині популяр-
ності, щоб залишися в пам’яті мільйонів при-
хильників  ось таким  чарівним дуетом. 1975 
року сестри остаточно пішли зі сцени.

Емі Іто померла 15 червня 2012 року, Юмі 
померла 18 травня 2016 року.

…Відкрийте в YouTubе цю пісню у виконан-
ні дуету Іто й пориньте в чари синього моря , на 
березі якого — найщасливіше кохання. 

Петро АНТОНЕНКО

Японські сестрички-«горішки» Іто 
співали «Біля моря, синього моря»


