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«Десна» — молодці!»
Скандували глядачі після першого 
матчу нашої команди у прем’єр-лізі

Ось і прийшло це велике футбольне свято в Чернігів. Його 
чекали цілих 58 років. Саме стільки виповнилося нашій ко-
манді «Десна». З них перші 31 рік вона провела в класі «Б» ра-
дянського футболу, тобто в третьому дивізіоні. І ще 27 років у 
незалежній Україні грала в другій і першій лігах, тобто у тре-
тьому й другому дивізіонах.

Останні два чемпіонати в першій лізі здобувала медалі й пу-
тівку в еліту. Однак торік через різні оборудки в керівництві укра-
їнського футболу «Десну» так і не пустили до прем’єр-ліги. Дове-
лося, попри все, повторити шлях угору. І таки вийшли в еліту. 

Календар чемпіонату України склався так, що вже в пер-
шому турі вдома чернігівцям випав не абихто, а діючий і ба-
гаторазовий чемпіон країни — донецький «Шахтар». Щоправ-
да, через війну на Донбасі, фактичну окупацію сепаратиста-
ми і росіянами його частини, в тому числі Донецька й Луган-
ська, донецький «Шахтар» виявився бездомним і домашні 
матчі грає по всій Україні — всі 4 останні чемпіонати і так по-
чав 5-ий. Грає в Харкові, Львові, Одесі. Такі політично-фут-
больні реалії. УЄФА  (Союз європейських футбольних асоціа-
цій) категорично не визнає окупації Донбасу, так званих ДНР 
і ЛНР, і не дозволяє «Шахтарю» зіграти жодного матчу в До-
нецьку ні у внутрішньому чемпіонаті, ні в єврокубках. Це сто-
сується і ще одної команди з елітного дивізіону — донецько-
го «Олімпіка», а також луганської «Зорі». Вони повернуться 
додому, на рідні стадіони, коли Донецьк і Луганськ теж 
повернуться додому, в Україну. 
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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. 

У заголовку — саме 
так: «Не безпечна», а не 
«небезпечна». Бо йдеться 
не про те, що наша краї-
на небезпечна для когось 
у світі, а що вона начебто 
«НЕ Є БЕЗПЕЧНОЮ», на-
самперед для своїх грома-
дян.

Така інформація міс-
титься в черговому рей-
тингу країн. 

Ми вже звикли, що 
коли в цих рейтингах 
йдеться про якийсь по-
зитив, наприклад, рівень 
зарплат, пенсій, загалом 
добробуту людей, і коли на 
вищих щаблях — кращі по-
казники, то ми тут десь на 
сотих чи 150-их місцях. А 
от з якихось негативів — 
на перших. 

Можна, звісно, дово-
лі скептично ставитися до 
всіляких рейтингів, опи-
тувань, досліджень. Але 
оприлюднені, вони діють 
бодай у пропагандист-
ському сенсі. 

І ось новий рейтинг, 
який стверджує: «Україну 
визнали однією з найменш 
безпечних країн у сві-
ті». У рейтингу рівня без-
печності країн організа-
ції Institute for Economics 
and Peace Україна за 2018 
рік опинилася на 152-му 
місці.

До трійки найбезпеч-
ніших країн увійшли Іслан-
дія, Нова Зеландія та Ав-
стрія. Найнебезпечнішою 
країною організація на-
звала Сирію, яка посіла 
163-тє місце.

Ну, спасибі, що нас хоч 
поставили вище від Си-
рії. З нею зрозуміло, там 
уже багато років точиться 
справжня громадянська 
війна, а сама країна ста-
ла полігоном суперництва 
великих держав, які тут на-
чебто допомагають вста-
новити мир. 

Рейтинг аналізує рі-
вень соціальної безпеки 
у країнах, масштаби вну-
трішніх і міжнародних кон-
фліктів. Його створено на 
основі 23 показників. Вра-
ховували, зокрема, сту-
пінь мілітаризації суспіль-
ства, рівень криміналь-
ності, кількість терактів, 
імпорт та експорт зброї, 

корумпованість тощо.
Про останнє, тобто 

внутрішні фактори, — тро-
хи нижче. А зараз — про 
«масштаби внутрішніх і 
міжнародних конфліктів». 
Що тут говорити? За цими 
масштабами ми на першо-
му місці, принаймні в Єв-
ропі, та й серед лідерів у 
світі. Бо ми — єдина кра-
їна континенту, де триває 
війна. Можемо називати 
це міжнародним чи вну-
трішнім конфліктом, оче-
видно, тут є і перше, й дру-
ге. Звісно, Росія, маскуючи 
й заперечуючи свою агре-
сію, заявляє, що це вну-
трішньо український кон-
флікт, громадянська війна. 
Наша держава офіційно, 
рішенням парламенту, 
кваліфікувала це як росій-
ську агресію. Утім, треба 
визнати, що Росії було на 
кого опертися, адже став-
ся і сепаратистський зако-
лот проти держави, замах 
на її цілісність з боку сепа-
ратистів, нехай і маріоне-
ток Росії, прямо підтриму-
ваних нею. 

Звичайно, про яку БЕЗ-
ПЕЧНУ країну можна го-
ворити там, де точаться 
бойові дії. Але що робить 
світ для їх припинення, 
для допомоги Україні, за-
мість того щоб механічно 
констатувати «не безпеч-
ну країну»? Робить дуже 
мало.

А що ж 
Будапештський 
меморандум? 

У нас в Україні — ве-
личезні сподівання на так 
званий Будапештський 
меморандум й величез-
ні претензії до інших кра-
їн — його підписантів. Ко-
ротко про цей документ. 
Це підписаний 1994 року 
в Будапешті Меморан-
дум про гарантії безпе-
ки у зв’язку з приєднан-
ням України до Договору 
про нерозповсюдження 
ядерної зброї. 

Тоді вже коротко і про 
цей Договір. Світ був не-
абияк стурбований, якщо 
не сказати — наляканий, 
першим в історії людства 
застосуванням атомної 

зброї. Це в серпні 1945 
року, коли США скинули 
атомні бомби на супротив-
ника в Другій світовій війні 
— Японію, на міста Хіросі-
му й Нагасакі. 

Між тим, почалася вже 
не просто гонка озброєнь, 
а атомна гонка великих 
держав, що швидко ство-
рювали ядерну зброю на-
чебто для захисту, але ця 
зброя дамокловим мечем 
висіла над людством. 

Слово мала сказати 
Організація Об’єднаних 
Націй, утворена 1945 
року за підсумками війни 
як світове співтовариство 
для мирного співіснуван-
ня людства. Генеральна 
Асамблея ООН 1 червня 
1968 року і ухвалила цей 
Договір про нерозповсю-
дження ядерної зброї, 
який відкрили для підпи-
сання у Вашингтоні, Лон-
доні й Москві.

Спочатку Договір за-
думували на 25 років.  Але 
11 травня 1995 року по-
над 170 країн-учасниць 
погодилися продовжити 
дію Договору на невизна-
чений термін без будь-
яких додаткових умов.

Після розпаду 1991 
року одної з ядерних над-
держав — Радянського 
Союзу — не лише Росія, 
а й ряд інших республік 
мали або ядерну зброю, 
або її компоненти. Заде-
кларувавши позаблоко-
вий і без’ядерний статус, 
Україна  приєдналася до 
Договору. Це й був Буда-
пештський меморандум — 
міжнародна угода, укладе-
на 5 грудня 1994 року між 
Україною, США, Росією та 
Великою Британією про 
неядерний статус України. 
Угода містить пункти, що 
надають гарантії сувере-
нітету та безпеки Україні 
в обмін на ліквідацію нею 
ядерної зброї. 1995 року 
Генеральна Асамблея ООН 
ухвалила меморандум як 
офiцiйний документ.

Держави-гаранти: пер-
шопідписанти — Україна, 
Російська Федерація, Ве-
лика Британія, Сполуче-
ні Штати Америки, пізні-
ше приєднані — Франція, 
Китай.

Згідно з Меморанду-
мом США, РФ та Вели-
ка Британія, зокрема, 
зобов’язалися:

поважати незалеж-
ність, суверенітет та існу-
ючі кордони України;

 утримуватися від за-
грози силою, її викорис-
тання проти територіаль-
ної цілісності/політичної 
незалежності України; 

домагатися негайних 
дій з боку Ради Безпеки 
ООН з метою надання до-
помоги Україні, якщо вона 
стане жертвою акту агре-
сії чи об’єктом погрози 
агресією з використанням 
ядерної зброї. 

А тепер послухаймо 
коментар такого компе-
тентного політика, як Єв-
ген Марчук. Він обіймав 
у нас ряд найвищих по-
сад, у тому числі прем’єр-
міністра, секретаря Ради 
нацбезпеки і оборони. 
Ось його роз’яснення. 

Підписанти зобов’я-
зані не нападати на Укра-
їну, як це вчинила Росія. 
Проте в тексті меморан-
думу немає нічого, що 
зобов’язувало б захищати 
Україну в разі агресії.

«По-перше, в англо-
мовному оригіналі тексту 
Меморандуму ні в його 
назві, ні в самому тексті 
жодного разу не вжива-
ється слово «гарантії — 
guarantees». Тим більше, 
немає словосполучення 
«дають гарантії». І в назві, 
й у тексті в основному ви-
користовується формула 
«запевнення-assurances», 
— пише Марчук.

Марчук також згадує 
статтю 2 Меморандуму, де 
країни-підписанти обіця-
ють утримуватися від си-
лових дій проти України. 
«Саме Росія грубо поруши-
ла цю й інші статті Мемо-
рандуму. Інші підписанти 
Меморандуму — США і Ве-
ликобританія, Франція і Ки-
тай — цю й інші статті не 
порушили і навіть не погро-
жували порушити їх. У разі, 
якщо на Україну таки хто-
небудь нападе, то єдине 
зобов’язання країн по ме-
морандуму — це прово-
дити консультації», — 
нагадує Марчук.

Не безпечна країна
Чому Україну звинувачують, замість того щоб їй допомогти?
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Бліц-інформ
В обласному архіві — 
виставка до 1030-річчя 
хрещення Київської Русі
Тут зібрана інформація про Спасо-Преображен-

ський собор, П’ятницьку та Катерининську церкви 
Чернігова, храм Різдва Богородиці в Козельці. До-
кументи належать до різних періодів, починаючи від 
XVIII століття.

Цікаві свідчення містяться в церковних метрич-
них книгах, а їх на збереженні в архіві — більше 17 
тисяч.

На виставці представлені копії документів і фо-
тографій з фондів архіву. Аби експонувати оригіна-
ли, необхідні особливі умови. Тож поки що це лише 
в планах.

На полігоні поблизу 
Гончарівського 
випробували нову зброю
У найкоротші терміни в Україні було розпочато 

виробництво боєприпасів, які раніше не виробляли 
в державі. Днями на військовому полігоні Збройних 
Cил України, що поблизу Гончарівського на Чернігів-
щині, провели випробування боєприпасів та нової 
зброї українського виробництва.

« В і д б у л а с я 
важлива фаза ви-
пробувань най-
більш дефіцитних 
152-мм снарядів, 
а також 60-мм мін 
для нових україн-
ських мінометів», 
— повідомив се-
кретар Ради наці-
ональної безпеки 
і оборони України 

Олександр Турчинов, додавши, що на полігоні також 
відбулися випробування двох модифікацій 60-мм та 
двох модифікацій 82-мм мінометів, перевірка під час 
ведення вогню 120-мм мінометів.

«Усі випробування пройшли успішно. Українська 
зброя та боєприпаси найближчим часом будуть узяті 
на озброєння ЗСУ, що значно посилить вогневу спро-
можність нашої армії», — зазначив секретар РНБО.

Із церкви — на фронт: 
допомога волонтерів 
нашим військовим
Об’єднаний екіпаж чернігівських і ніжинських во-

лонтерів на чолі з координатором «Центру підтримки 
добровольців», військовим капеланом, священиком 
Катерининського храму Чернігова Євгеном Ордою 
доставив черговий вантаж на передову на Донбас. 
Для отця Євгена ця поїздка на фронт за чотири роки 
війни стала 113-ою. 

Дорогою волонтери  завітали до Ніжина, де за-
вантажили допомогу, надану отцем Сергієм Чечи-
ним, настоятелем Всіхсвятського собору, та отцем 
Михаїлом Якубівим, настоятелем Свято-Покровсько-
го собору.

«Розуміти, що про тебе пам’ятають і цінують, — на 
передовій це дуже важливо, — каже отець Євген. — 
Дитячі малюнки-обереги висять на стінах в усіх блін-
дажах, бункерах та окопах на «нулі» як нагадування 
про те, що за спиною в цих мужніх чоловіків — ма-
ленькі українці, тому відступати нікуди».

* * *
Допомогти фронтовикам можна, зв’язавшись 

безпосередньо з отцем Євгеном Ордою за номера-
ми телефонів: (093) 224-95-26, (097) 971-29-44. При 
храмі Святої Великомучениці Катерини діє пункт збо-
ру допомоги захисникам України.

Пам’яті Олени Трубенок
28 липня після тяжкої 

хвороби пішла з життя ві-
дома чернігівська волон-
терка, громадська діячка, 
директор ГО «Голос бать-
ків» Олена Трубенок. Про 
це повідомила громадська 
активістка, педагог Регі-
на Гусак на своїй сторінці 
у Facebook: «Хвороба іноді 

буває сильнішою від найсильнішого людського орга-
нізму та найсильнішої молитви... Сьогодні після важ-
кої, нерівної боротьби з невиліковною хворобою піш-
ла в інший (упевнена — кращий) світ чернігівська во-
лонтерка, громадська діячка, ДРУГ, ЛЮДИНА з вели-
кої літери ОЛЕНА ТРУБЕНОК... Пішла... з усмішкою на 
  обличчі... до нових звершень...». 

А поки що дес-
нянцям випав гріз-

ний суперник, завсід-
ник Ліги чемпіонів, що грав і 

з «Реалом», і з «Барселоною», 
іншими грандами європей-
ського та світового футболу. 

Зайве говорити, що ажіо-
таж довкола цього матчу був 
величезним. Квитки на дію-
чу західну трибуну були роз-
куплені задовго до матчу. Ця 
трибуна вміщує менш ніж 6 
тисяч уболівальників. Схід-
на трибуна — у стадії ремон-
ту: тут замість дерев’яних лав 
теж встановлюють пластико-
ві сидіння. І це не така й до-
вга робота. Протягом кількох 
днів на крайніх секторах три-
буни швидко встановили по-
над півтисячі таких сидінь. Це 
були фан-сектори, для вболі-
вальників фан-клубів «Дес-
ни». Вони дружно прийшли 
на матч, як завжди, бурхливо 
вболівали, при цьому жодним 
чином не порушили порядку й 
дисципліни. 

Сподіваємося, якнай-
швидше завершиться повер-
нення стадіону з відання Мі-
ністерства молоді і спорту 
нашому місту, тобто  міській 
раді. Переговори про це три-
вають. Не випадково на мат-
чі був присутній і міністр Ігор 
Жданов. Як і президент Укра-
їнської прем’єр-ліги, як і ке-
рівництво міста й області. 

Ось хто зіграв у матчі, 
стартові склади команд і ви-
ходи на заміну. 

«Десна»: Литовка, Фа-
воров Д., Братков, Гітченко, 

Люлька, Мостовий, Огіря, Ко-
берідзе (Старенький, 74), Фа-
воров А. (Хльобас, 46), Вол-
ков, Філіпов (Ковпак, 82).

«Шахтар»: П’ятов, Дан-
ченко, Хочолава, Ракицький, 
Матвієнко, Степаненко, Алан 
Патрік (Майкон, 62), Фернан-
до (Тайсон, 60), Марлос, Ко-
валенко (Дентіньйо, 77), Мо-
раєс.

Як бачимо, головний тре-
нер «Десни» Олександр Ря-
боконь випустив у старті  в 
основ ному перевірених бій-
ців, з якими йшов до прем’єр-
ліги, попри те, що клуб значно 
підсилився в міжсезоння. 

А щодо «Шахтаря» — то тут 
половина українців, причо-
му майже всі — гравці збір-
ної України. Друга полови-
на — технічні талановиті фут-
болісти з Бразилії, серед них 
Тайсон, гравець збірної кра-
їни, який щойно повернув-
ся з чемпіонату світу. Цікаво, 
що бразилець Марлос не так 

давно отримав українське 
громадянство і грає за збірну 
України. 

«Десна» програла 0:2. Але 
виступила дуже достойно у 
своєму дебюті в прем’єр-лізі, 
ще й  проти чемпіона краї-
ни. На 31-ій хвилині рахунок 
відкрив бразилець Мора-
єс, а в другому таймі подвоїв 
Марлос. «Десна» відповідала 
дуже гострими контратаками 
й не раз мала нагоду зрівня-
ти рахунок. Але не пощасти-
ло. Утім, по закінченні матчу 
тисячі глядачів стоячи вітали 
свою команду і скандували: 
«Мо-лод-ці!»

На післяматчевій прес-
конференції тренер гостей, 
відомий фахівець з Португа-
лії Паоло Фонсека похвалив 
деснянців, сказав, що вони 
грають у сміливий і відкритий 
футбол.

* * *
Інші результати першо-

го туру чемпіонату: «Зоря» – 

«Маріуполь» — 2:1; «Карпати» 
– «Олександрія» — 0:2; «Ар-
сенал» – «Львів» — 0:2; «Чор-
номорець» – «Олімпік» — 2:1; 
«Динамо» – «Ворскла» — 1:0. 

Другий тур чемпіона-
ту. «Десна» грала на виїзді 
в Маріуполі й красиво пе-
ремогла місцевий клуб — 
4:1. Спершу два м’ячі забив 
новачок команди Дмитро 
Хльобас, що перейшов з ки-
ївського «Динамо», потім ще 
два — Олександр Філіпов, 
один з кращих бомбардирів
команди.

Ось результати інших мат-
чів другого туру: «Олексан-
дрія» – «Зоря» — 1:0; «Львів» 
– «Динамо» — 0:1; «Олімпік» – 
«Ворскла» — 1:0; «Карпати» – 
«Чорноморець» — 1:0; «Шах-
тар» – «Арсенал» — 3:0.

Після двох турів три ко-
манди мають по дві перемо-
ги й 6 очок, аж 6 команд ма-
ють по перемозі та по 3 очки. 
Серед них наша «Десна», при-
чому  за кількістю забитих  
м’ячів наші кращі серед цих 
команд, тобто загалом уже на 
4-му місці. 

А Хльобас і Філіпов ра-
зом з Мораєсом очолили гон-
ку бомбардирів чемпіонату. 
Проте він тільки розпочався. 

У третьому турі «Десна» 
гратиме вдома, прийматиме 
«Олександрію», яка почала з 
двох перемог. Отже, матч обі-
цяє бути цікавим. Відбудеться 
на стадіоні ім. Гагаріна в неді-
лю, 5 серпня,  о 19.30. Уболі-
ваймо за «Десну»!

Петро АНТОНЕНКО 

«Десна» — молодці!»
Скандували глядачі після першого матчу нашої команди у прем’єр-лізі

Стартовий склад «Десни».

16 липня виповнило-
ся 15 років Чернігівській 
міській громадській орга-
нізації «Білоруське націо-
нальне культурне товари-
ство «Сябри». Метою ор-
ганізації є розвиток друж-
ніх стосунків між народами 
України й Білорусі, збере-
ження й розвиток народ-
них традицій, обрядів серед 
представників білоруської 
діаспори.

Головою організації «Ся-
бри» є Галина Михайлівна 
Ворожбит, уродженка сели-
ща міського типу Кривичі Мя-
дельського району Мінської 
області. Заступники — Тама-
ра Степанівна Дмитерко, яка 
народилася в білоруському 

селі Дзвінець Рогачівського 
району Гомельської області; 
Ніна Трохимівна Камінська, 
родом із села Бостін Луни-
нецького району Брестської 
області.

Нині в товаристві 110 по-
стійних членів. «Сябри» вхо-
дять до Всеукраїнського со-
юзу білорусів. Постійно під-
тримують тісні контакти з 
Батьківщиною, з Посоль-
ством Республіки Білорусь в 
Україні та культурними уста-
новами Чернігова й загалом 
України.

В обласному історично-
му музеї імені Тарновського є 
куточок товариства «Сябри», 
де представлені вироби де-
коративно-образотворчого 

мистецтва білоруського на-
роду. Також створена бібліо-
тека художньої літератури бі-
лоруською мовою.

«Сябри» відзначають наці-
ональні свята, влаштовують 
дні білоруської кухні, вистав-
ки й літературно-музичні ве-
чори.

Вони пишаються місце-
вими поетами й прозаїками, 
такими як Світлана Новик, 
Лілія Бондаревич (Чернен-
ко), Ніна Басак і Тамара Дми-
терко.

Білоруска Лілія Бондаре-
вич (Черненко) з Прилук є ав-
торкою 15 книг, серед яких —  
«Від берегів Десни до Сожу», 
«Жінка, яка дещо знає», «На 
берегах любові», «Відьма з 
майбутнього», «Ми всі — діти 

Бога», «Прощена неділя». 
Вона лауреатка багатьох пре-
мій, у тому числі літературно-
мистецької премії ім. Михай-
ла Коцюбинского.

«Сябри» щороку беруть 
участь у Чернігівському між-
народному фольклорному 
фестивалі національних куль-
тур «Поліське коло». Брали 
участь у фестивалі традицій-
ної слов’янської культури і бо-
йових єдиноборств «Київська 
Русь» у Любечі Ріпкинського 
району.

Якщо хтось бажає при-
єднатися до товариства «Ся-
бри», повідомляємо адресу 
організації: Чернігів, вули-
ця Орловська, 67. Телефо-
ни: (099) 970-28-86, (0462) 
61-77-93.

«Сябри»: білоруси Чернігова 
відзначили 15-річчя товариства

Галина Ворожбит — третя зліва.

Танцює ансамбль «Ягідка».
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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або кошта-

ми на підтримку діяльності Чернігівського  благодій-
ного фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чер-
гу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

Обрано переможця 
конкурсу логотипа до 
нового свята — Дня Десни
18 учасників надіслали близь-

ко 30 оригінальних емблем. Пере-
можцем визнано 23-річного чер-
нігівця, веб-дизайнера Костян-
тина Басанця. 

Нагородження перемож-
ця відбудеться під час святку-
вання Дня Десни, 8 вересня. 

Триває ще конкурс «Дес-
на в об’єктиві» — краще фото річки (до 15.08.2018). 
Роботи приймають на електронну адресу: 
dbuvr.zmi@gmail.com. 

Змагаються лісівники
Спартакіада працівників державних підприємств 

обласного управління лісового та мисливського госпо-
дарства відбулася на базі дитячо-юнацької школи олім-
пійського резерву. Команди представляли всі 12 держ-
лісгоспів області. 

Змагалися у восьми видах спорту: з волейболу, мі-
ні-футболу, настільного тенісу, стрільби з пневматичної 
гвинтівки, шашок; у традиційно лісівничих конкурсах: 
розпилювання колоди, метання сокири й перетягуван-
ня каната.

Перше місце виборола команда Семенівського 
держлісгоспу, друге — Борзнянського, третє — Корю-
ківського.

Спартакіада стала відбірковою перед XVII Між-
народною спартакіадою лісівників, яка відбудеться 
в Гомелі.

Корюківка: краєзнавчий 
маршрут — 361 кілометр 
на велосипедах!
У Корюківській об’єднаній територіальній гро-

маді відбувся святковий велопробіг. Організатори й 
учасники присвятили його 361-ій річниці від дня за-
снування міста Корюківки й подолали, відповідно, 
361 кілометр мальовничими місцями Чернігівщини.

Щоразу велопробіг набирає обертів, збільшу-
ючи кількість охочих долучитися до активного до-
звілля. До місцевих велолюбителів приєдналися 
спортсмени з Чернігова та інших районів області. 
Упродовж трьох днів учасники відвідали Сновськ, 
Городню, Ріпки, Мену, Березну, Седнів. Зупинялися 
в комплексі «Голубі озера» на Ріпкинщині.

Традиційно крутив педалі разом з іншими й го-
лова Корюківської ОТГ Ратан Ахмедов.

Відважний вчинок 
молодої дівчини

13-річна Ірина Петра-
шенко приїхала в село Ста-
рий Биків Бобровицького 
району на канікули. Коли по-
бачила, що в місцевому став-
ку тоне дитина, без вагань 
стрибнула у воду. Тіло дитини 
вже пішло на дно, тож їй до-
велося пірнути, аби побачи-
ти малюка і вхопити його. 

Дорослі надали хлопчи-
ку першу медичну допомогу 
— зробили штучне дихан-
ня і масаж серця. До приїз-
ду лікаря дитина вже опри-

томніла. Малюка забрали до Бобровицької районної 
лікарні. Понад добу Данило разом з мамою перебува-
ли під наглядом медичних працівників. На щастя, все 
обійшлося.

Маленький Данило Рудий ще не розуміє, що ця ді-
вчина стала для нього янголом-охоронцем. Проте це 
добре розуміють його батьки — Анастасія і Олександр. 
Вони не втомлюються дякувати юній рятувальниці.

Іринка вже не вперше рятує іншим життя. У де-
сять років витягла з води свою однокласницю, яка під 
час відпочинку на озері раптом почала тонути. Торік 
 дівчина  врятувала життя на рік молодшому хлопчику. 

Літературно-мистецька панорама

Відбулася прес-конференція, присвяче-
на проведенню унікального щорічного фес-
тивалю «Mamont fest» у селі Оболоння Ко-
ропського району. Про фестиваль розповів 
його головний організатор Дмитро Селян-
ський (на фото) — поет, співак, фіналіст те-
лепроекту «Голос країни». 

Це вже третій фестиваль «Mamont fest-
2018», який відбудеться 3 – 4 серпня в 
Мезинському національному природному 
парку України під назвою «Ігри кромань-
йонців».

Майже 20 тисяч років тому тут існувала 
Мезинська стоянка первісних людей, осно-
вним заняттям яких було полювання на ди-
ких тварин, зокрема на мамонтів. У 1908 
році на цьому місці виявили поселення кро-
маньйонців доби пізнього палеоліту, зна-
йшли залишки жител, що будували з кісток 
мамонтів. Нині на місці стоянки діє археоло-
гічний музей.

Надзвичайну цінність мають знахід-
ки творів найдавнішого мистецтва — 
орнаментовані статуетки з бивня ма-

монта, фігурки тварин, меандрові брас-
лети, цілий набір музичних інструментів 
з кісток тварин. На території залишили-
ся давні дуби, одному з них — близько 
800 років.

На фестивалі будуть розташовані такі 
об’єкти: стилізоване поселення мисливців 
на мамонтів; кроманьйонська кухня; міс-
течко митців з художників, різьбярів по де-
реву, гончарів, гітаристів, бітбоксерів, які 
постійно проводитимуть майстер-класи; 
фотозона; виставка скам’янілостей; дитя-
чий майданчик з аніматором.

Фестиваль сприятиме розвитку туризму 
міжнародного рівня. Також метою є лобію-
вання історико-культурного значення Чер-
нігівщини.

Як доїхати до села Оболоння? Курсує 
автобус Чернігів – Оболоння. Автомобілем 
від Чернігова через Сосницю до Оболоння 
— 124 км.

Запрошує «Мамонт-фестиваль»

У 2008 році кілька мінських 
фотографів, учнів школи й учас-
ників студії, заснованої Арка-
дієм Бірілком, відкрили в му-
зеї Адама Міцкевича у м. Ново-
грудок невелику виставку — за 
мотивами зйомок під час кос-
тюмованих фестів лицарських 
клубів. Виставка отримала на-
зву «Недитячі ігри». 

Після цього, вже під рядом 
інших назв, виставку, присвя-
чену подвигу наших предків під 
Грюнвальдом, постійно допо-
внювали, вона експонувалась 
у Мінську, Несвіжі, Речиці, Но-
вополоцьку, Бресті, Браславі, 
Чернігові та Москві. Нині ви-
ставку присвятили пам’яті Ар-
кадія Бірілка, засновника Фото-
АртСтудії. 

Аркадій Аристархович Біріл-
ко (1944 – 2018) народився в 
Краснодарі. Від 1947 року жив 
у Мінську, де закінчив радіотех-
нічний інститут. Працював інже-
нером, науковцем, фотохудож-
ником на кіностудії «Білорусь-

фільм», фотокореспондентом у 
журналах і газетах, доцентом 
кафедри фотожурналістики. Ла-
уреат міжнародних виставок ху-
дожньої фотографії. 

На цій виставці представле-
ні роботи Віталія Раковича, Кос-
тянтина Мельника, Артура Гапа-
новича, Альфреда Мікуса, Во-
лодимира Блінова, Олександра 
Володька та Аркадія Бірілка. 

Грюнвальдська битва — 
най масштабніша битва XV сто-
ліття і всього Середньовіччя. 
Ця битва, що сталася 15 лип-
ня 1410 року, докорінно змі-
нила середньовічну Європу. 
Об’єднана армія білорусів, ли-
товців, поляків, українців і росі-
ян розгромила під Грюнвальдом 
військо тевтонських лицарів. 

Виставка «Залізна гра» — 
це спроба реставрувати ті да-
лекі події через фантазії фото-
художників. Це не тільки краси-
ві картинки, а й гімн лицарству, 
спроба висловити прихильність 
руху лицарства в Білорусі, на-

самперед численним лицар-
ським клубам, які реставру-
ють події давно минулих днів. 
Уже більше двадцяти років бі-
лоруські лицарські клуби бе-
руть активну участь у віднов-
ленні озброєння, обладунків, 
одягу, реконструкції пере-

можних битв наших предків. 
Нещодавно виставку «За-

лізна гра» відкрили в Черні-
гівській міській бібліотеці ім. 
М. Коцюбинського. Органі-
затори її — фотоклуб «Пре-
красне поруч» при бібліотеці 
та галерея «Фотомистецтво» 
(Мінськ).

Фотовиставку можна 
відвідати з 10.00 до 17.30 
щодня, крім середи.

Фото Костянтина Мельника 

16 липня, в річницю проголошення Де-
кларації про державний суверенітет Укра-
їни, у великій читальній залі Чернігівської 
обласної універсальної наукової бібліоте-
ки ім. В. Короленка відбулося відкриття «Ку-
точка духовної літератури». Фонд бібліотеки 
поповнився новими виданнями на духовну 
тематику. Книги були зібрані за ініціативи та 
сприяння голови облдержадміністрації Ва-
лерія Куліча й за допомоги громадської ор-
ганізації «Українська ініціатива».

Голова Чернігівської ОДА В. Куліч за-
значив на урочистостях: «Відкриття в біблі-
отеках таких духовних куточків має на меті 
донести до молоді нашу велику історію. Тут 
представлені книги не тільки християнсько-

го, право-
славного на-
прямку, а й 
інших релі-
гійних куль-
тур. Тому що 
наша країна 
є багатокон-
фесійною».

Є в с т р а -
тій, архієпис-
коп Черні-
гівський та 
Ніжинський 

УПЦ КП (на фото), наголосив, що кожен 
громадянин нашої держави вільний оби-

рати свою віру, також і читач має право 
вибору.

Керівник інформаційної реінтеграції 
Донбасу та Криму Міністерства інформа-
ційної політики Віктор Литвинов зазначив: 
«Надання автокефалії Українській церкві — 
це факт історичної справедливості. Коли є 
ініціатива губернатора зі створення джере-
ла духовності, коли є допомога від ГО «Укра-
їнська ініціатива», коли є розуміння в орга-
нах державної влади — саме так повинна 
працювати держава».

«Духовність і незалежність, духовність і 
суверенітет — вони невіддільно поєднані», 
— зазначив голова правління ГО «Україн-
ська ініціатива» Юрій Косенко. 

«Злагода» стала співочою 
душею України

14 липня на Полтав-
щині відбувся І Всеукра-
їнський фестиваль «Дже-
рела духовності». Метою 
його є розвиток професій-
ного та аматорського мис-
тецтва, збереження й по-
пуляризація народних пі-
сень та обрядів.

Народний аматор-
ський фольклорний автентичний ансамбль «Злагода» із села 
Мирне, що на Бобровиччині, переміг у найпрестижнішій номі-
нації «Співоча душа України».

«Ми виконали дві обрядові пісні — весільну й купальську. І 
серед 37 колективів з різних куточків України стали переможця-
ми, — говорить художній керівник «Злагоди» Олена Ковальчук.

Цього року — десятирічний ювілей, як колектив став на-
родним. 

«Злагода» щиро дякує Герою України, відомому аграрію 
Леоніду Яковишину, який допомагає транспортом і пальним 
для гастролей.

Концерт до 80-річчя 
Володимира Висоцького

День народження поета, співака й актора Володимира Висоцького — 
25 січня. Проте ювілейні заходи на честь митця тривають. Згадали Воло-
димира Семеновича і 25 липня 2018 року — на 38 роковини його перед-
часної смерті. Цього дня в Чернігівському обласному філармонійному цен-
трі відбувся пам’ятний концерт за участі солістів центру. Прозвучали твори 
Висоцького у виконанні заслужених артистів України Олега Подольського, 
Володимира Гришина, заслуженої артистки естрадного мистецтва Украї-
ни Ніни Коцур. 

Своє бачення творчого спадку легендарного барда також продемон-
стрували лауреати міжнародних конкурсів «Андрій Дерзкий & СОMPANY», 
Іванна Подольська, В’ячеслав Петрик, Максим Пузан, В’ячеслав Мацвійко, 
Дмитро Обєдніков, Олександр Кропельницький і театр танцю «Екватор». 

Чернігівщина добре знає та цінує творчість Володимира Висоцького. 
Його вірші й пісні близькі та зрозумілі багатьом. Адже вони переповнені 
духом свободи, любов’ю до життя, несприйняттям брехні і зла. Тож не див-
но, що відзначити ювілей і згадати артиста зібралася повна зала його ша-
нувальників. Вони не лише палкими аплодисментами зустрічали улюблені 
пісні, а й самі нерідко підспівували солістам. 

Частину зібраних під час проведення концерту коштів організатори пе-
редадуть Чернігівському військовому госпіталю на потреби бійців, пора-
нених у зоні проведення ООС.

Саме тут Ірина 
врятувала життя 

дитини.

У бібліотеці ім. Короленка відкрито «Куточок духовної літератури»

На фотовиставці — древня Білорусь
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Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Пам’ятник Коцюбинському 
повернуть на місце
до Дня Незалежності
У Чернігові пам’ятник Коцюбинському пе-

редали в комунальну власність. Це вирішили 
на засіданні виконкому міської ради. Погруд-
дя перебуває на балансі управління культури 
та туризму міськради. До цього пам’ятник не 
перебував на балансі в жодного структурно-
го підрозділу.

У грудні 2017 року бронзове погруддя Ко-
цюбинського з могили письменника на Бол-
диних горах викрали. Пізніше пам’ятник зна-
йшли в районі Кордівки й затримали підозрю-
ваних у крадіжці.

Чернігівці 
просять водички 
в Центральному парку
Дайте людям напитися задарма хоч у Цен-

тральному парку культури і відпочинку. Пети-
ція з проханням встановити бювет питної води 
в районі парку і стадіону ім. Гагаріна розміще-
на в системі місцевих електронних петицій.

Її автор — відомий громадський діяч Вале-
рій Сарана — так аргументує доцільність:

1. Чернігів славиться артезіанською во-
дою — бювет стане нашою візитівкою, гордіс-
тю міста.

2. У цьому районі завжди багато відпочи-
вальників, гостей міста, дітей, молоді та до-
рослих, які займаються спортом.

3. Проект не вимагає великих фінансових 
витрат, оскільки в цьому районі збереглися 
колодязі питної води на вулицях Милорадови-
чів, Павлова, Полуботка, які ще торік функціо-
нували, а нині закриті.

Петиція стартувала 23 липня, підписи при-
йматимуть протягом 29 днів. Ознайомитися 
й підписати петицію можна за посиланням: 
https://e-dem.in.ua/chernihiv.

Напад на родину 
священика
У сeлi Лoкнистe Мeнськoгo рaйoну в нiч нa 

24 липня скoєнo рoзбiйний нaпaд нa будинoк 
свящeникa, в рeзультaтi чoгo пoстрaждaв 
прoтoiєрeй Стeфaн Гaвiй тa йoгo рiднi. Крiм свя-
щеника, в будинку були мaтушкa й 6-рiчний oнук.

«Близькo пeршoї гoдини нoчi двoє 
нeвiдoмих злaмaли вiкнo тa прoникли в 
будинoк. Хлoпчикa зaчинили в сусiднiй кiмнaтi, 
a бaтюшку й мaтушку зв’язaли, кaтувaли 
сльoзoгiнним гaзoм, били й вимaгaли грoшей 
— 10 тисяч дoлaрiв, зa «інформацією» їхньoгo 
нaвiдникa. Нiчнi гoстi пeрeвeрнули всe в бу-
динку, aлe здoбиччю булo лишe 11 тисяч 
гривeнь і сeрeжки матушки», — рoзпoвiли у 
прeс-службi єпархії УПЦ МП.

Злoчинцi втeкли нa aвтoмoбiлi свящeникa 
ВAЗ-2106, який пoкинули в Чeрнiгoвi. Зa 
фaктoм нaпaду пoрушeнo кримiнaльну спрaву. 
Тривaє слiдствo.

Небезпека чатує скрізь
Двоє людей потонули в області попередні-

ми вихідними 21 – 22 липня. У ставку с. Да-
нине Ніжинського району о 23 год. 30 хв. 21 
липня виявили й підняли на поверхню з води 
тіло 79-річної мешканки цього села. У ставку 
с. Красківське Ріпкинського району о 20 год. 
15 хв. 22 липня виявили й підняли на поверх-
ню тіло 58-річного мешканця Чернігова.

15 липня близько 18.00 блискавка вбила 
57-річного Сергія Малиша, робітника заводу 
«Сільгоспмаш», що в селищі Макошине Мен-
ського району.

Почалася гроза, і Сергій Малиш разом з 
трьома менянами заховався під навіс непода-
лік порому на Десні. Одним з ударів блискавки 
чоловік був смертельно уражений.

У Козелецькому районі троє дорослих 
отруїлися грибами. Їх госпіталізували 21 лип-
ня до центральної районної лікарні. Стан 
однієї особи був важкий, двох інших — серед-
ньої важкості. Згодом потерпілих перевели на 
  лікування в Київ.

Злива, повінь, град, блискавка — подібні 
явища, звичайно, є стихійним лихом, на яке 
ми не можемо впливати. Але збитки від цьо-
го можуть бути далеко не «стихійними», а на-
слідком недбальства самих людей. 

Від першої великої зливи в Чернігові 30 
червня до другої, 21 липня, минуло рівно три 
тижні. Час показав, що міська влада, кому-
нальні служби далеко не все роблять для мі-
німізації наслідків стихії. Підраховують збит-
ки, де рахунок іде вже на десятки мільйонів 
гривень, щось десь «розчищається й усува-
ється», але час розібратися з рукотворними 
причинами цих «стихій». Добре, що цим уже 
зайнялися і правоохоронні органи. 

Ось деяка хроніка другого удару небес-
них стихій — повторної зливи в місті, липне-
вої. 

У суботу, 21 липня, на території Чер-
нігова внаслідок інтенсивних опадів 
сталося підтоплення ще 13-ти приват-
них домогосподарств. Це на вулицях Дес-
няка, Радченка, Декабристів, Могилянсько-
го, Гагаріна, Генерала Авдєєнка, у провулку 
Гомельський.

Крім того, підтоплено два окремих при-
міщення — територіального центру соціаль-
ного обслуговування на вул. Текстильників, 
25 та ПАТ «Будіндустрія» на вул. Індустріаль-
на, 11, а також три підвальних приміщен-
ня багатоквартирних житлових будинків на 
просп. Миру, 263, 247А та на вул. Івана Ма-
зепи, 36.

Також у суботу затопило 4-ту каналіза-
ційну насосну станцію. У результаті більш 
як на добу залишилися без води обласний 
протитуберкульозний диспансер та обласна 
психоневрологічна лікарня. 

Причина затоплення станції — несправ-
на «ливнівка» під дорогою Чернігів – Ріпки. 
Свого часу там ливнева каналізація була, 
але при будівництві газової АЗС з якихось 
причин її засипали.

Після сильної зливи частина будин-
ків стала непридатною для життя. Зірва-
на підлога, мокрі стіни, затоплені підвали. 
Люди з острахом думають про зиму. 

Мішок із піском під хвірткою — перша 
ознака затопленої хати. Люди вже бояться 
дощів і самотужки готуються до нової води. 

Самій господині заходити в хату страшно. 
Вона, як і її сусіди, за три тижні пережила по-
вторне затоплення. Її дерев’яна хата дихає 
на ладан. Жінка ще не встигла просушити 
речі й стіни, вкриті грибком від першої води, 
а вже геть посипалася штукатурка. Підлогу 
просто змило водою. Речі по хаті плавали, 
вся побутова техніка вже на смітнику. Одяг і 
взуття теж непридатні. Чи вдасться висуши-

ти меблі, залежить від небес.
Люди в один голос нарікають на дощо-

ві каналізації, забиті сміттям і не спромож-
ні відразу пропустити велику воду. За їхньої 
пам’яті «ливнівки» ніхто не чистив.

Міська рада готує позов проти ви-
нуватця підтоплення вулиці Декабрис-
тів. Чернігівська міська рада готує докумен-
ти, щоб порушити кримінальне проваджен-
ня проти власника гаражного кооперативу, 
через який підтоплює вулицю Декабристів. 
Про це 23 липня говорили на нараді в мерії.

Заступник міського голови Чернігова 
Андрій Черненко повідомив, що планується 
здійснити для розв’язання проблеми зато-
плення вулиці. Зокрема, будуть обстежувати 
зливову каналізацію, потім візьмуться за чи-
щення труб.

Через зливову каналізацію вода потра-
пляє в трубу. Під час будівництва гаражно-
го кооперативу там заклали трубопровід, 
на метр вужчий за діаметром. Тепер вода 
не встигає проходити й повертається через 
зливову каналізацію назад на вулицю.

На думку фахівців, серед можливих ва-
ріантів розв’язання проблеми підтоплень — 
відновлення спеціального накопичувально-
го озера на місці автостоянки, куди буде сті-
кати дощова вода. Також закладення труб з 
більшим діаметром або будівництво ще одні-
єї додаткової «ливнівки».

Що стосується самовільно збудованих 
парковки й гаражного кооперативу та змен-
шення однієї з труб зливової каналізації, які, 
за попередніми висновками, є ймовірною 
причиною підтоплення багатьох осель, тут 
місто діятиме правовим шляхом. Поліція вже 
проводить відповідне розслідування.

Вулиця Декабристів постраждала чи 
не найбільше. 30 червня потужна зли-
ва затопила десятки будинків і дворів, 21 
липня велика вода знову повернулася на 
вулицю. 

Зливу в Чернігові 30 червня визна-
ли надзвичайною ситуацією регіональ-
ного рівня. Таке рішення ухвалила обласна 
комісія техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, оскільки збитки від 
негоди сягнули позначки 58 мільйонів 346 
тисяч 493 гривні. 

Наступним кроком є подання докумен-
тів до Державної служби України з над-
звичайних ситуацій. У разі підтвердження 
висновку будуть підстави використовува-
ти кошти резервного фонду обласного бю-
джету, а також звернутися до Кабінету Міні-
стрів, аби там теж профінансували витрати, 
пов’язані з ліквідацією насліків надзвичай-
ної ситуації.

Вода пошкодила 207 житлових будинків, 
4 медичні та 9 освітніх закладів. На початку 
липня 43 родини звернулися до експертів, 
щоби ті оцінили збитки від негоди.

Кілька тижнів Лідія Ачарадзе мешкає 
у своєї подруги, за декілька будинків від 
власного. Через вологість та грибок, який 
з’явився в помешканні після потопу, сюди 
вона приходить наводити лад і висушувати 
речі, які вдалося врятувати. Збитки від не-
годи для Лідії Ачарадзе експерти оцінили в 
1 мільйон 928 тисяч гривень.

Відновлення будинку власними сила-
ми розпочала родина Дубовиків. Вони вже 
вклали в будівельні матеріали 25 тисяч 
гривень. Та це лише початок, каже Наталія 
Дубовик.

Злива в Чернігові: 
чи таке вже «стихійне» це стихійне лихо?

Затримали вантажівки 
зі львівським сміттям

18 липня на автодорозі М-01 поблизу села Гарбузин екі-
паж патрульної поліції виявив чотири великих вантажівки 
з реєстрацією Львівського регіону. Автомобілі були заван-
тажені побутовими відходами. Хоча за документами вантаж 
оформлений однією з київських фірм, самі водії не заперечу-
вали, що везуть львівське сміття і збираються вивантажити 
його на полігоні відходів поблизу Козельця.

Присутній на місці представник Державної екологічної ін-
спекції в Чернігівській області після перевірки документів та 
встановлення всіх обставин заборонив вивантажувати сміт-
тя на козелецькому полігоні. Патрульні супроводжували ван-
тажівки до межі Київської області, звідки й приїхали машини.

Сміття з інших регіонів на Козелеччині не буде. На засідан-
ні виконавчого комітету Козелецької селищної ради ухвалено 
рішення заборонити ТОВ «Еко-Сервіс-Козелець» приймати на 
полігон тверді побутові відходи з інших регіонів.

Однак проблема ця набагато ширша: це не лише обмежен-
ня приймання відходів, а й вирішення питання із сортуванням, 
будівництво переробного комплексу, утримання полігону в 
належному стані.

Торгівля людьми: 
є потерпілі й на Чернігівщині 

До Всесвітнього дня боротьби з 
торгівлею людьми, який відзнача-
ють 30 липня, в обласній держав-
ній адміністрації провели зустріч із 
представниками профільних служб 
об’єднаних територіальних громад, 
сільських, селищних, міських рад, 
аби обговорити заходи щодо проти-
дії торгівлі людьми.

Щороку в Україні фіксують сотні 
громадян, які стали жертвами торгівлі людьми. Гонитва за легкими гро-
шима може зіграти злий жарт, адже, виїжджаючи за кордон чи просто бе-
ручись до роботи невідомо де і як, можна стати жертвою торгівлі людьми.

Директор Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 
Ніна Лемеш повідомила, що протягом 2013 – 2018 років в області 36 осо-
бам надано статус потерпілих унаслідок торгівлі людьми: 13 з них — по-
терпілі від сексуальної експлуатації, 23 — від трудової. 35 осіб постраж-
дали за межами України, одна особа постраждала на території України.

На жаль, жертвами стають і діти. Їх частіше за все залучають до же-
брацтва, використовують як робочу силу в сільському господарстві та 
навіть змушують до проституції.
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Ніна Южаніна, 
яка так затято воює 
з євробляхерами, має в 
родині три недешеві іномарки
Голова парламентського коміте-

ту з питань податкової та митної полі-
тики Ніна Южаніна настирливо про-
пихає в Раді законопроекти про по-
бори на ввезені з-за кордону ненові 
автомобілі. Киває на те, що, мовляв, 
у Європі також високі податки на 
них, якось забуваючи, які в Європі 
зарплати проти наших українських. 

Утім, сама пані Южаніна — лю-
дина небідна. Вона задекларувала 1 
мільйон гривень доходів за 2017 рік. 
260,6 тис. гривень заробила Южані-
на на своєму робочому місці. Ще 490 
тис. гривень — дивіденди від компа-
нії «Європейська аудиторська група».

Її чоловік Володимир Южанін за-
декларував 277 тис. гривень зар-
плати і 210 тис. дивідендів.

Готівкою авторка законів про 
розмитнення задекларувала 40 тис. 
євро, 100 тис. доларів, її чоловік — 
160 тис. доларів і 250 тис. гривень.

Також Южаніна зберігає на ра-
хунках у «Банк Кредит Дніпро» 427 
тис. гривень, у Міжнародному інвес-
тиційному банку — 557 тис. гривень і 
15 тис. доларів, її чоловік — 160 тис. 
гривень у Приватбанку.

Чоловік нардепа володіє трьома 
елітними авто: Mercedes-Benz S350, 
2015 року випуску, вартість яко-
го на вторинному ринку становить у 
середньому 80 тисяч доларів; Lexus 
RX 350, 2011 року, який обійдеть-
ся щонайменше в 30 тисяч доларів; 
Mercedes-Benz GLE 450, 2015 року 
випуску — в декларації вказано, що 
авто було придбано за 983 тис. гри-
вень, хоча на ринку така модель ко-
штує майже удвічі дорожче.

«Укртелеком» планує 
восени підвищити 
тарифи на 
телефонний зв’язок
«Укртелеком» звернувся до Наці-

ональної комісії з держрегулювання 
зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) з 
проханням підвищити граничні та-
рифи на стаціонарні телефони. 

Нині мінімальний тариф у селі — 
36,85 грн, максимальний у місті — 
52,62 грн (це все без ПДВ). Перед-
бачається підвищення в середньо-
му на 14% від листопада 2018 року. 
А до вже підвищеного планується 
ще одне підвищення від січня 2019 
року — на 10%. 

В Україні заборонили 
ряд ліків
Державна служба України з лі-

карських засобів та контролю за 
наркотиками встановила заборону 
на застосування та реалізацію де-
яких лікарських засобів. Це таблет-
ки «Сакорд» та «Сакорд Н» вироб-
ництва Балканфарма-Дупниця АД 
(Болгарія).

Держлікслужба також заборо-
нила таблетки «Комбісарт» та «Ком-
бісарт Н», які виготовляє ПАТ «Київ-
ський вітамінний завод».

Такі рішення ухвалили через за-
борону використання порошку «Вал-
сартан» китайського виробництва, 
що містить домішки NDMA. Їх кла-
сифікують як можливий канцероген 
для людини.

Препарат «Комбісарт» та «Ком-
бісарт Н» використовують для лі-
кування есенціальної гіпертензії, 
а «Сакорд» і «Сакорд Н» — для лі-
кування артеріальної гіпертензії, 
серцевої недостатності, симптомів 
  постінфарктного стану.

Дика подія сталася серед біло-
го дня недалеко від центру Черні-
гова 20 липня. Поруч з Красним 
мостом до стовпа було прив’язано 
чоловіка, на грудях йому прикріпи-
ли табличку з написом «Я — ват-
нік». Як відомо, останніми рока-
ми це слово стало зневажливою 
назвою відкритих чи замаскова-
них прихильників Росії і «русского 
мира». 

Інцидент моментально нажи-
во потрапив в Інтернет. Зйомку, 
репортаж з місця події вів один з 
так званих «громадських активіс-
тів». Його репортаж і доволі плута-
ні свідчення переважно фігурують 
стосовно цього інциденту в інфор-
маційному просторі Чернігова й 
не тільки, адже новина швидко ви-
хлюпнулася у всеукраїнські мас-
медіа. 

Активіст заявив, що за 5 днів 
до цього бачив вищезгаданого 
чоловіка, притому вперше в жит-
ті, коли той у самісінькому центрі 
Чернігова, на Красній площі, ки-
дав пляшками у стелу з портрета-
ми загиблих героїв Небесної Со-
тні. 

Такий інцидент дійсно був. По-
ліція тоді затримала чоловіка. Але 
за кілька днів активіст і його дру-
зі були здивовані, побачивши, що 
хуліган, а це вже навіть політичне 

хуліганство, вільно гуляє містом, 
знову сидить під міським відді-
лом поліції і пише чергову заяву з 
проханням чи вимогою відпустити 
його до Росії. 

Також з’ясувалося, що цей чо-
ловік раніше був засуджений за 
зґвалтування неповнолітніх і від-
був понад 10 років в ув’язненні. 

Стосовно стовпа активіст за-
явив, що він особисто чоловіка 
не прив’язував, але бачив, хто це 
робив, і цей момент начебто не 
знімав на відео. Більше того, на-

чебто сам потерпілий попросив 
прив’язати його до стовпа. Акти-
віст схвалює такий акт — відплату 
за наругу над стелою героїв, а ще 
— як обурення і реакцію на безді-
яльність поліції стосовно інциден-
ту на Красній площі. 

Поліція досить швидко 
з’явилася на місці інциденту, 
відв’язала чоловіка й забрала із 
собою. 

Гучний резонанс змусив Чер-
нігівську поліцію відкрити кримі-
нальну справу за статтею 296, час-
тина 2 — хуліганство, вчинене гру-
пою осіб. Триває розслідування, і, 
сподіваємося, буде з’ясовано, хто 
прив’язував чоловіка до стовпа. 
Бо тут багато туману, хоч інцидент 
трапився за дві зупинки від місь-
кої поліції і за сотню метрів від об-
ласного управління СБУ серед бі-
лого дня. Одна з начебто патріо-
тичних організацій спершу взяла 
відповідальність за інцидент на 
себе, а невдовзі відмовилася — 
мовляв, ми не прив’язували. Від-
крито зізнатися у патріотизмі за 
межами закону сміливців не зна-
йшлося...

Інцидент викликав чималі су-
перечки серед чернігівців. При-
хильники прив’язування до стовпа 
нагадують про кримінальне мину-
ле прив’язаного, про його відвер-

ті антиукраїнські погляди, врешті 
про наругу над пам’яттю загиблих 
героїв. А ще посилаються на без-
діяльність поліції в тому випадку. 

Тому хотілося б почути чітку 
відповідь від поліції: чому вона 
залишила безкарним той інци-
дент 15 липня? Чому не була по-
рушена кримінальна справа хоча 
б за  статтею 296 Кримінального 
кодексу — хуліганство? А може, й 
за більш серйозною статтею, адже 
йдеться про наругу над пам’яттю 
загиблих. Бо поки що чуємо лише 
версії активістів: мовляв, полі-
ція відмовилася карати хулігана, 
оскільки на кримінал це чомусь 
«не тягне», а навіть адміністратив-
не покарання у вигляді штрафу не 
подіє, він його не заплатить. І вза-
галі це «бомж», тобто безхатько, 
мешкає, де попало. 

Але все це несерйозно: вихо-
дить, тому, хто мешкає, де попало, 
можна чинити, що попало, демон-
стративно, на центральній площі 
міста. 

Чи не така бездіяльність дер-
жавних структур і викликає діяль-
ність поза межами закону тих, хто 
називає себе активістами й патрі-
отами? Бо чинячи, а потім схвалю-
ючи самосуд, ми ганьбимо  нашу 
державу. 

Петро АНТОНЕНКО 

Одразу по смерті нашого ви-
датного земляка з’явилася ідея 
вшанувати його пам’ять у назві 
якоїсь вулиці чи площі Чернігова. 
Чи не першою озвучена пропози-
ція перейменувати вулицю імені 
Рокоссовського, на якій свого 
часу, між своїми ув’язненнями, 
років зо два мешкав Левко Гри-
горович. Наступна пропозиція — 
назвати його іменем так звану 
площу — П’ять кутів. 

Але чому заблукали між 
цими двома варіантами? Щодо 
П’яти кутів, це взагалі доволі 
дивно, бо й жодної «площі» там не 
існує, просто перехрестя кількох 
вулиць. 

Щодо Рокоссовського. Свого 
часу до мене приїздили колеги — 
польські журналісти. Я, було, по-
хвалився, що в Чернігові є аж три 
вулиці, що носять імена поляків. 
Вони запитали, які саме. Перша 
— Воровського. «А хто це?» — пи-
тають. Кажу, в нас і самі мало це 
знають. Був такий більшовиць-
кий публіцист, дипломат. Друга 
вулиця — Рокоссовського. Ну, 
про цього поляки чули: був міні-
стром оборони в повоєнній ко-
муністичній Польщі. А третій — 
Дзержинський. Тут уже поляки 
були шоковані. Як так?! Більшо-
вицький катюга, творець і пер-
ший голова ЧК. 

Натомість у нас немає жод-
ної вулиці імені таких видатних 
поляків, як геній світової музики 
Фредерік Шопен, як Адам Міцке-
вич, як видатні письменники, Но-
белівські лауреати Генрік Сенке-
вич, Володимир Реймонт, Вісла-
ва Шимборська, Болєслав Прус, 
Папа Римський Іван Павло Дру-
гий.

Річ не лише в тому, що Рокос-
совський — одіозний комуністич-
ний діяч, а ще й у тому, що за ви-
зволенням фронтом під його ко-
мандуванням восени 1943 року 
Чернігова й ще ряду міст наступ-
ним було форсування Дніпра за-
для визволення Києва до річни-
ці Жовтневої революції. Форсу-

вання, коли Дніпро сплив кров’ю 
українців, де були вбиті десятки 
тисяч щойно мобілізованих укра-
їнських хлопців, яким не всім на-
віть встигли видати шинелі та 
зброю. Так загинув там, напри-
клад, і рідний брат мого батька.

Тому колись цю вулицю буде 
перейменовано. Просто нині є 
ще одна обставина: Рокоссов-
ського — це вже не просто назва 
вулиці, це десятиліттями «бренд» 
цього району, нового Чернігова, 
де мешкає значна частина його 
населення, не лише по самій ву-
лиці, а й далі — по вулицях Бє-
лова, Пухова і т.д. Свого часу це 
вже був навіть певний імідж час-
тини чернігівців: «Ми з Рокосу-
хи!»

А іменем Левка Григорови-
ча можна назвати площу Дружби 
Народів — це ще одна з пропози-
цій, замінити цю безлику постра-
дянську назву, те, що між «Мега-
центром» і «Градецьким».

А ось ще кращий варіант: 
площа в районі «Ниви», де рані-
ше був стихійний базар, тобто 
місцина перед собором Всіх Свя-
тих. Це більша територія, ніж ота 
«Дружба», вона офіційно є пло-
щею, назва була — Героїв Ста-
лінграда. Чи невже й дотепер так 
називається?

Між іншим, щодо прив’я-
зування до району колишнього 
мешкання Левка Григоровича: 
ця площа знаходиться ПО ВУЛИ-
ЦІ РОКОССОВСЬКОГО.

Як бачимо, варіантів більше, 
ніж блукання між двох сосен.

Останнім часом усе частіше бачу на 
дорозі, під ногами наші українські мо-
нети, особливо в громадських місцях 
— біля магазинів, вокзалів. Найдріб-
ніших білих монет номіналом 1 і 2 ко-
пійки вже майже не побачиш, бо вони 
практично випали з обігу. Інколи валя-
ються п’ятаки. А частіше — жовті моне-
ти номіналом 10, 25, 50 копійок. Дехто 
з людей не піднімає монет, вважаючи, 
що це принесе невдачу, — один із чис-
ленних забобонів, якими переповнене 
суспільство. Дехто забирає монети, на-
віть з поваги до національної валюти. А 
частіше — просто з практичних мірку-
вань. Кажуть, що за день можна назби-
рати по півгривні чи й більше, а це десь 
200 гривень на рік. З нічого, із землі! 
Своєрідні дивіденди.

Але чому валяються гроші? Бо зне-
цінюються. Держава, в особі Націо-
нального банку України, вже переста-
ла карбувати 1 і 2 копійки. Недавно 
оголошено про припинення карбуван-
ня більшості інших монет. Натомість 
планується замінити менші купюри ве-
ликими монетами. 

Щодо металевих гривень, то питан-
ня інше. У Польщі давно вже паперові 
купюри починаються з 10 злотих, а 1, 2 
і 5 злотих — металеві, монетами. 

А от стосовно дрібніших монет — 
усе зрозуміло: вони мало чого варті. 
Найдешевший штучний товар — короб-
ка сірників, яка свого часу коштувала 
рівно 1 копійку і слугувала навіть для 
розміну, давання здачі при покупках,  
— нині коштує 40 чи й більше копійок. 
Важко назвати штучний товар, який ку-
пиш уже й за гривню. 

Гроші стрімко дешевшають. А де-
шевшають, коли за ті самі кошти мо-
жеш купити все менше. Іншими слова-
ми, коли все дорожчає, і не лише това-
ри, а й послуги, найперше — житлово-
комунальні. 

Ми пішли простим і примітивним 
шляхом інфляції та девальвації, тобто 
знецінення національної валюти. Грив-
ня від часу її з’яви  1996 року знеціни-
лася проти долара більш як у 13 разів. 
За один лише 2014 рік, перший після-
майданний, знецінилася втричі! При-
чому нам за ці 4 роки влада навіть не 
пояснила (хоча б щось придумала, при-
брехала), як і чому таке сталося. 

Але навіть за такого знецінення 
грошей чи варто сипати ними по до-

розі? Приклад з тієї самої Польщі. Їх-
ній злотий приблизно дорівнює на-
шим семи гривням. Значить, польський 
грош — як наші 7 копійок. Начебто не-
великі кошти. Але я ніколи, за багато 
років поїздок до Польщі, не бачив, щоб 
там гроші, навіть найменші монети, ва-
лялися під ногами. І в магазині здачу 
дадуть з точністю до одного гроша, до 
речі, монет у касі у продавця завжди 
вдосталь. Це щодо поваги до націо-
нальної валюти. 

Але повернімося до нашої інфля-
ції та девальвації. А що як замість того, 
аби плисти по цій течії, зробити дено-
мінацію? Тобто не вилучати монети, не 
готувати в обіг уже 1000-гривневу бан-
кноту, а зміцнити національну валюту. 
Простіше кажучи, укрупнити валюту ра-
зів у 10, що не раз бувало в нашій істо-
рії. Випустити нові гроші, де б 1 гривня 
дорівнювала 10-ти теперішнім, 10 но-
вих — відповідно 100 нинішніх. Адек-
ватно так само знижуються й ціни: бу-
ханець хліба коштує 1 гривню чи трохи 
більше й так далі. 

Це не так давно зробила сусідня 
Білорусь. Звичайно, там національна 
валюта — білоруський рубль — дав-
но вже була девальвована. Тому дено-
мінацію зробили одразу на 10 тисяч, 
цебто новий рубль став дорівнювати 
10000 старих. Якщо ще недавно укра-
їнська гривня коштувала мало не тися-
чу білоруських рублів, то нині їхній но-
вий рубль уже коштує більш як 10 на-
ших гривень.

Звичайно, грошова реформа — 
справа великої складності. Але тоді 
давайте нарешті зупиняти вже непри-
стойне знецінення нашої української 
валюти, тобто зупиняти нескінченне 
й часто безконтрольне зростання цін 
і тарифів. Чи, схоже, це теж не менш 
складна справа? Чому? 

Як ушанувати 
Левка Лук’яненка?

Гроші під ногами 

Ганебний стовп беззаконня
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Бліц-інформ
У Польщі — протести проти 
суперечливої судової реформи
У ніч на 25 липня сенат Польщі ухвалив суперечливі змі-

ни для подальшого реформування судової системи, які до-
зволять керівній партії полегшити заміну голови Верховно-
го Суду.

У столиці Варшаві й ще більше ніж двох десятках міст 
Польщі 26 липня відбулися протести проти скандального 
закону про правосуддя. У Варшаві протестувальники й по-
ліцейські застосували один проти одного сльозогінний газ.

Утім, президент Анджей Дуда усе-таки підписав ухвале-
ний парламентом закон, який розширює повноваження уря-
ду щодо Конституційного Суду. 

Проти підписання виступили представники опозиційних 
партій і правозахисні групи, які побоюються демонтажу пра-
вової держави в країні. 

Підписаний закон є частиною суперечливої судової ре-
форми в Польщі. Попередні кроки також викликали нарікан-
ня як у країні, так і в Євросоюзі. 

Ще в грудні 2017 року Єврокомісія розпочала дисциплі-
нарну процедуру проти Варшави через суперечливу судову 
реформу. У результаті цього безпрецедентного кроку Поль-
ща може бути позбавлена права голосу в ЄС. 

Єврокомісія та влада Польщі перебувають у конфлікті 
від початку 2016 року. Тоді вперше в історії ЄС Брюссель за-
пустив процес перевірки відповідності країни-члена прин-
ципу верховенства права, дотримання якого є обов’язковою 
умовою членства в ЄС. Підставою перевірки стала реформа 
Конституційного Суду в Польщі — на той час єдиного верхов-
ного органу влади, не підконтрольного правлячій націонал-
консервативній партії «Право і справедливість».

Під Гомелем осквернили 
надгробний пам’ятник 
Михайлу Жизнєвському
На кладовищі в селі Прапор Праці Гомельського району 

невідомі осквернили пам’ятник білоруському Героєві Украї-
ни Михайлу Жизнєвському. Вандали зафарбували білорусь-
кий національний герб «Погоня», а також державний герб 
України.

На кладовищі поховані Михайло та його батьки, що по-
мерли цього року.

Михайло Жизнєвський став однією з перших жертв зі-
ткнень учасників Євромайдану з міліцією. Це сталося ран-
ком 22 січня 2014 року, коли «Беркут» пішов у наступ в уря-
довому кварталі на вулиці Грушевського, розбираючи бари-
кади й затримуючи людей.

Тепер у Китаї не обмежуватимуть, а 
стимулюватимуть народжуваність
Після десятків років стримування китайська охорона 

здоров’я шукає способи збільшити кількість дітей. Представ-
ники охорони здоров’я запропонували надавати молодим 
батькам податкові пільги і здійснювати виплати з народжен-
ня дитини. Одна з причин нової політики — швидке старін-
ня населення Китаю. Через тривале обмеження народжува-
ності кількість людей пенсійного віку непропорційно зросла. 
До 2030 року близько чверті населення Китаю буде у віці 60 
років і вище. Також, за прогнозами економістів, Китай неза-
баром може зіткнутися з дефіцитом робочої сили. 

Померла найстаріша 
людина планети 
У японському місті Йокагама померла найстаріша люди-

на планети — 117-річна Тіс Міяко. Вона народилася 2 травня 
1901 року. Титул найстарішої людини на Землі жінці присуди-
ли у квітні цьогоріч, одразу після того, як померла Набі Тадзі-
ма — землячка й однолітка Міяко та попередня титулована 
найстаріша людина планети. 

Нині найстарішою людиною на Землі вважається інша 
японка — Кані Танака, яка народилася 2 січня 1903 року.

У віці 101 року померла одна 
з останніх британських 
льотчиць Другої світової
Мері Еліс була однією з льотчиць, які доставляли винищу-

вачі й бомбардувальники на фронт.
На початку війни жінкам заборонили літати на військо-

вих літаках, однак це змінилося 1940 року. Мері Еліс приєд-
налася до цивільної організації — допоміжного корпусу По-
вітряних сил Британії 1941 року.

Під час війни Еліс провела понад 1100 годин у польотах 
на різних типах літаків, зокрема на 400 винищувачах «Спіт-
файр» і 47 бомбардувальниках «Веллінгтон».

Мері Еліс наприкінці війни 1945 року була одною з 
останніх шести жінок, які воювали у складі допоміжного кор-
пусу Повітряних сил Британії. Вони мали основне завдання 
— переміщати військові літаки із заводів на військові бази.

Перед 100-річним ювілеєм жінка встигла політати 
на «Спітфайрі» востаннє — винищувач був її улюбленим 
   літаком.

Сполучені Штати 
Америки офіційно 
ще раз заявили, 
що ніколи не визнають 
окупації Криму Росією

Від імені американ-
ської влади держсекре-
тар США Майк Помпео 
заявив, що США не ви-
знають анексії Криму Ро-
сією, і закликав Москву 
припинити окупацію пів-
острова. Сполучені Шта-
ти запевнили Україну в 
підтримці її територіаль-
ної цілісності. 

У цій Кримській декла-
рації наголошується, що 
Сполучені Штати ще раз 
підтверджують свою від-
мову визнавати суверені-
тет Кремля над Кримом, 
захопленим силою з по-
рушенням міжнародного 
права.

У декларації прове-
дена паралель між полі-
тикою щодо Криму та не-
визнанням США анексії 
країн Балтії Радянським 
Союзом. У 1940 році Шта-
ти ухвалили декларацію 
Самнера Уеллеса, в якій 
йшлося, що США ніколи 
не визнають захоплення 
країн Балтії — Латвії, Лит-
ви, Естонії. Цього принци-
пу Штати дотримувалися 
аж до розпаду СРСР, коли 
держави Балтії відновили 
свою незалежність.

Кримську декларацію 
вже охрестили історичною 
та такою, що руйнує всі ім-
перські ілюзії Росії. Декла-
рацію підтримали Євро-
пейський Союз та окремо 
низка країн Європи.

СКР порушив дру-
гу справу про «закли-
ки до тероризму» про-
ти колишнього міністра 
оборони України, ліде-
ра партії «Громадянська 
позиція» Анатолія Гри-
ценка. Про це повідо-
млено на сайті слідчого 
відомства.

Політику знову заоч-
но пред’явлено звину-
вачення за частиною 2 
статті 205.2 КК (публіч-
ні заклики до тероризму 
через ЗМІ), що передба-
чає від 5 до 7 років ко-
лонії.

У СКР заявляють, що 
Гриценко «виступив з 
публічним закликом до 
здійснення терористич-
ної діяльності на терито-
рії Російської Федерації 
шляхом підривання за-
лізничних потягів».

Приводом для від-
криття нової справи ста-
ла онлайн-конференція 
з політиком на телека-
налі «1+1» 16 липня 2014 
року. «Супротивник зупи-
ниться тоді, коли зрозу-
міє, що втрати для ньо-
го — неприйнятні. Зараз 
поранені, вбиті йдуть в 
українські сім’ї. А вони 

повинні йти і в російські 
сім’ї теж. І якщо підрива-
ють залізничне полотно, 
пускають під укіс наші 
потяги, то так само ро-
сійські потяги з бойовою 
технікою, яка підтягуєть-
ся, повинні йти під укіс. 
Значить, треба діяти на 
території Російської Фе-
дерації. Війна — озна-
чає війна всіма доступ-
ними засобами», — ска-
зав Гриценко.

Коментуючи пору-
шення кримінальної 
справи, Анатолій Грицен-
ко так написав у своє-
му блозі в Інтернет-газе-
ті «Українська правда»: 
«Перше: саме так «наші 
діди воювали», відбива-
ючи віроломний напад 
фашистських окупан-
тів, — вірно, громадяни-
не Путін? Проти мільйо-
нів фронтовиків і парти-
занів у тилу ворога теж 
справи порушите? Ну-
ну. І друге: у всьому сві-
ті терористами визнають 
тих, хто збиває цивільні 
авіалайнери, вбиваючи 
сотні безневинних лю-
дей. Хто труїть нишком хі-
мічною зброєю. Хто під-
риває житлові будинки, 

підпалюючи війну в Чеч-
ні. Про них, неадекват-
них і безжальних, не за-
будьте!»

Перша справа про 
«заклики до тероризму» 
була порушена проти 
Гриценка 7 грудня мину-
лого року за його виступ 
у програмі «Тиждень», що 
вийшла на телеканалі 
«112 – Україна» 2 липня 
2017-го. Обидві справи 
СКР об’єднав в одне про-
вадження.

У телепередачі обго-
ворювали теракти, здій-
снені в Києві наприкін-
ці червня 2017 року. 27-
го числа в українській 
столиці була підірва-
на машина командира 
спецпідрозділу Голов-
ного управління розвід-
ки Мін оборони Украї-
ни Максима Шаповала. 
Він загинув. Наступного 
дня в Костянтинівсько-
му районі Донецької об-
ласті підірвався на міні 
автомобіль зі співробіт-
никами СБУ. У результа-
ті другого інциденту за-
гинув полковник Юрій 
Возний.

«Якщо це дійсно ві-
йна, а не гра для Пре-
зидента, на кожну таку 
машину, яка злетіла в 
повітря в Києві або Ма-
ріуполі, повинні по дві 
злетіти де-небудь у Та-
ганрозі або Москві, — 
прокоментував ситуацію 
Гриценко. — Тоді це буде 
переконливо. І тоді це не 
буде бла-бла-бла про ро-
сійський слід, про який 
говорять то Олександр 
Турчинов, то МВС, то вій-
ськова прокуратура і так 
далі».

А що ж 
Мінські угоди?

Припинити війну на Донбасі 
має виконання Мінських угод — 
така нинішня позиція української 
влади. Тоді про ці угоди. 

Чотири роки тому, після сепара-
тистського заколоту й агресії Росії, 
яка ввела на Донбас свої війська, 
там почалася війна сепаратистів і 
російських військ, що їх підтриму-
вали, з українськими військами, 
які захищали суверенітет, ціліс-
ність держави. 

У розпал бойових дій у Мінську 
між воюючими сторонами було 
укладено Мінський протокол, на-
званий угодами. Ним передбача-
лося негайне припинення бойових 
дій і вирішення конфлікту мирним 
шляхом. Причому з обов’язковим 
збереженням цілісності Україн-
ської держави, тобто поверненням 
під її контроль тимчасово не під-
контрольних територій. 

«Забезпечити негайне двосто-
роннє припинення застосуван-
ня зброї». Це пункт № 1 Мінських 
угод, підписаних 5 вересня 2014 
року. На жаль, бойові дії тривали 
як атаки з боку бойовиків і росіян, 
на які вже доводилося відповідати 
нашим військовим. 

Тому угоди були затверджені 12 
лютого 2015 року на саміті в Мін-
ську главами найбільших держав 
Європи. Цей Комплекс заходів 
щодо виконання Мінських угод 
підписали президенти: Франції — 
Франсуа Олланд, України — Петро 
Порошенко, Росії — Володимир 
Путін, канцлер Німеччини Анге-
ла Меркель, тобто глави чотирьох 
найбільших держав Європи. Комп-
лекс заходів був схвалений Резо-
люцією Ради Безпеки ООН від 17 
лютого 2015 року.

Чому ж на Донбасі щодня луна-
ють постріли?

Ось це і є запитання до світу, 

який лише тупо констатує наяв-
ність у нас «внутрішніх і міжнарод-
них конфліктів».

Звичайно, давно сказано, що 
«сила ворога — в нашій слабкос-
ті». Тому можна б згадати і про наші 
внутрішні фактори. Бо як може 
бути безпечною для її громадян 
країна, де є корупція, кримінал. 
Можна, звісно, виправдовувати-
ся, що це також не лише внутрішні 
явища, що наш кримінал, а особли-
во корупція, мають і міжнародну 
складову. Адже колосальні вкра-
дені в народу кошти вивозяться 
куди? За кордон. Адже наша зло-
чинність, насамперед економічна, 
має міжнародні зв’язки. Часто-гус-
то ниточки афер ведуть за кордон, 
у тому числі до Росії. 

Але, безумовно, нам треба най-
перше наводити лад у себе в дер-
жаві, а тоді вже покладатися на 
меморандуми й угоди. 

Петро АНТОНЕНКО

Не безпечна країна
Чому Україну звинувачують, замість того щоб їй допомогти?

Слідчий комітет Росії порушив другу 
справу проти Анатолія Гриценка
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Закордонне українство Панорама

У місті Прудентополіс (штат Парана) презен-
тували книгу «Голодомор 1932 – 1933. Висвіт-
лення в українсько-бразильській газеті «Праця». 
Автор Андерсон Прадо підготував наукову працю 
на основі спогадів бразильців українського по-
ходження, котрі пережили Голодомор в Україні, 
а також матеріалів, оприлюднених в українській 
газеті, що видається в Бразилії від 1912 року.

Під час презентації Ростислав Троненко, 
посол України в Бразилії, наголосив на «важ-

ливості збереження болісної пам’яті, щоб біль-
ше ніколи й ніде у світі не повторювалися тра-
гедії, такі як Голодомор».

У презентації взяли участь керівництво 
Муніципальної ради, представники української 
церкви та громади, студенти й викладачі Феде-
рального інституту штату Парана. 

Муніципальна рада міста Прудентополіс 
13 червня 2008-го визнала Голодомор 1932 – 
1933 рр. геноцидом українського народу.

У місті Венис (штат Флорида, 
США) на засіданні представників по-
віту Сарасота було зачитано прокла-
мацію, що 24 серпня 2018 р. оголо-
шується Українським Днем Незалеж-
ності. Прокламацію прочитав пред-
ставник першого повіту Сарасоти 
Майкл Моран у присутності голови 
Ненсі Детерт і представників інших 
повітів. 

Прокламацію прийняла Дарія То-
машоска від імені членів української 
громади в південно-західній части-
ні Флориди. Вона подякувала пред-
ставникам повіту за їхню позитивну 
підтримку української громади в час, 
коли Україна відстоює свої кордони 
на півдні від російського агресора.

27-ма річниця незалежності 
України є великим святом для укра-
їнського народу, який мусив бороти-
ся із сусідами-загарбниками багато 
років, щоб вибороти незалежність, і 
жити, шануючи свою мову й культуру. 
З поміччю Америки та європейських 

країн кордони України будуть захи-
щені, й народ осягне економічного 
добробуту.

Віра БОДНАРУК,
Громадський комітет, Флорида

Роман Чайковський (Комітет Голодомору-Геноциду), Віра Боднарук і Богдан 
Боднарук (Товариство Української Мови), Одарка Гобачевська (Ukrainian 

American Club), Роксоляна Яримович, Надя Белей (Союз Українок Америки), 
Ненсі Возна (UAC), Майкл Моран, Дарія Томашоска (UAC),  Ігор Гронь, 
Євген Томашоский (Ветерани), Михайло Яримович (Чоловічий клуб), 

Катя Стецюк (UAC), Анна Марія Сусла (СУА), Леся Попель (СУА). 

Округа Сарасоти видала прокламацію 
про День Незалежності України 

Іспанія — 12-та країна, де створено 
Спілку української молоді

У Мадриді відбулися установчі збори зі створення Спіл-
ки української молоді (СУМ) в Іспанії. Участь у зборах узяв 
Андрій Бігун, голова Світової управи СУМ. 

«Щиро дякуємо за наполегливість у цій справі та за жер-
товну працю! Віримо, що вони мають добру перспективу та 
стануть прикладом для новостворюваних структур Спілки в 
інших країнах», — йдеться у привітанні Світової управи СУМ.

Українська народна фунда-
ція (УНФ) за участі Українсько-
го народного союзу (УНС) прове-
ла в Центрі української спадщини 
«Союзівка» у Кетскільських горах 
Фестиваль української культури. 
Ще 1952 року УНС придбав цю 
гірську оселю, яка 2015 року пе-
рейшла у відання УНФ і залишила 
за собою досвід проведення чис-
ленних культурно-відпочинкових 
подій, таборів для дітей і спортивних 
змагань.

Фестиваль розпочався з ярмар-
ку, який тривав усі дні та пропонував 
гостям великий вибір національного 
одягу, прикрас, музичних записів. Та-
кож пропонували спеціальну літера-
туру, свіжі числа обох газет, які видає 
Союз. На ярмарку були представлені 
численні українські організації.

Головною подією 14 липня ста-
ли два великих концерти в літньо-
му амфітеатрі. На відкриття свята 
українські американські ветерани 
зі штатів Нью-Йорк, Пенсильванія, 
Коннектикут і Нью-Джерсі винесли 
на сцену прапори США й України, а 
брати Андрій, Ярко та Юрій Добрян-

ські заспівали гімни обох держав. 
У концертах виступили Акаде-

мія українського танцю, хор «Думка», 
скрипаль-віртуоз Василь Попадюк, 

дует бандуристок «Мальви» — Уля-
на й Калина Лещук.

З великим успіхом виступили 
й митці з України: Анастасія При-
ходько, Орест Лютий (Антін Мухар-
ський), Петро Мага.

Гостям були запропоновані 
страви української кухні, басейн, 
танці під музику гурту «Браття з 
Прикарпаття». Майстрині запро-
шували гостей до «Українського 

села», де їх навчали писанкарства, 
вишивання, інших ремесел.

Хвилюючим було представлен-
ня Миколи Левкуна, капітана На-
ціональної гвардії України, котрий 
навесні 2017 року поблизу Торець-
ка втратив обидві ноги. Від почат-
ку бойових дій на Сході України він 
мав понад десять тривалих відря-
джень у зону бойових дій, коман-
дував групою спецназу. Тепер Ми-
кола Левкун чекає протезування в 
Нью-Йорку.

Спонсорували свято Федераль-
на кредитова кооператива «Самопо-
міч» (Нью-Йорк), Федеральна креди-
това спілка СУМА й Український на-
родний союз.

Київський патріархат 
має нову церкву у США

У Канаденсісі (штат Пенсильванія) освятили Укра-
їнську православну церкву св. Михаїла. Храм споруди-
ло ще 1859 року Німецьке євангельське братство, по-
тім у ньому правила Моравська церква. Тепер затиш-
ну лісову садибу придбали для Київського патріархату, 
і настоятель парафії, митрофорний протоієрей Андріян 
Бойко має надію створити тут перший у США чоловічий 
монастир Київського патріархату. Для цього є всі необ-
хідні приміщення.

Гостями парафії були віруючі Білоруської ав-
токефальної православної церкви Жировицької 
ікони Божої Матері в Гайленд-парку (штат Нью-
Джерсі). Співав хор білоруської церкви. Були також 
гості з Української православної церкви св. Ан-
дрія Первозваного із Савт-Бавнд-Бруку (штат Нью-
Джерсі).

Настоятель о. Адріян розповів про ікони з Почаєва 
та Зарваниці, які прикрасили храм. Ікону Зарваниць-
кої Божої Матері він вишив сам за участю добровіль-
них помічників.

Українське свято в американських горах

У Бразилії презентували книгу спогадів діаспори про Голодомор

Верховний суд Індії 
зобов’язав уряд урятувати від 
руйнування пам’ятку архітек-
тури і об’єкт культурної спад-
щини ЮНЕСКО — мавзолей-
мечеть Тадж-Махал.

«Влада не діє, що призво-
дить до безповоротних наслід-
ків, так ми можемо втратити 
один з найбільш значимих для 
нашої культури архітектурних комплексів», — сказано в постанові суду.

Упродовж десятків років влада Індії не звертала уваги на попереджен-
ня фахівців про те, що Тадж-Махалу загрожує руйнування. 

Зі зростанням індустріалізації та урбанізації рівень забруднення пові-
тря в Агрі втричі перевищив допустиму норму. Через це білий мармур, що 
колись виблискував, покрився шаром жовтого пилу.

Одночасно в річку Джамну, що протікає поряд з мавзолеєм-мечеттю, за-
води й фабрики продовжують зливати промислові відходи. Забруднену річ-
ку вже вподобали рої комах, які активно розмножуються в середовищі, що 
кишить сміттям, і своїми екскрементами забарвлюють мармур у зелений 
колір. Це також завдає будівлі непоправної шкоди — стіни покриваються 
пліснявою і починають гнисти.

Критичний стан одного із семи сучасних чудес світу змусив Верховний 
суд Індії звернутися до уряду з емоційною заявою: «Відремонтуйте Тадж-
Махал або знесіть його!»

Резонансний заклик подіяв: влада країни розробила план з розвитку 
Тадж-Махалу на 100 років уперед. Особлива увага в проекті приділена зни-
женню забруднення повітря: всі фабрики і промислові підприємства поряд 
з мавзолеєм-мечеттю будуть закриті, а для туристів створять необхідну інф-
раструктуру.

Будинок Володимира Короткевича 
виставили на продаж

Після війни сім’я знаменитого білоруського письменника Володимира 
Короткевича переїхала в Орші на вулицю з цікавою історією. Її назва змі-
нювалася дуже часто: до війни — вулиця Ігнатовського, під час війни вулиця 
носила німецьку назву, опісля — Ворошилова, потім — Космонавтів, а нині 
— Короткевича. 

Саме в цьому домі письменник написав один зі своїх головних романів 
— «Дике полювання короля Стаха». У цей будинок приїжджали його друзі, 
серед яких був Ригор Бородулін.

Коли Володимир Семенович переїхав до Мінська, в будинку залишилися 
жити його батьки. Після того, як їх не стало, там жила його племінниця з чо-
ловіком. Але ось не стало і їх.

Нинішня хазяйка будинку (внучата племінниця Короткевича) живе в 
Одесі. Раніше будівлю здавали в оренду, тепер її виставили на продаж.

Будинок не є історико-культурною цінністю і не охороняється держа-
вою. У мінському музеї Короткевича зберігаються речі, передані в дар ни-
нішньою хазяйкою оршанського будинку письменника. Одним з пунктів про-
дажу, швидше за все, буде збереження будинку як культурної цінності. Нині 
фінансування музею не дозволяє викупити будівлю і зробити з неї музей.

Влада Індії нарешті зайнялася 
збереженням Тадж-Махалу

Помер Володимир Войнович — 
відомий письменник, дисидент

Володимир Миколайович Войнович наро-
дився 26 вересня 1932 р. у місті Сталінабаді, 
Таджицька РСР; помер 27 липня 2018 р. у Мо-
скві. Прозаїк, драматург, дисидент. Також ві-
домий як кіноактор і художник. Батьки його — 
родом з України. Батько — журналіст Мико-
ла Войнович, частково сербського походжен-
ня, родом з повітового містечка Новозибкова 
Чернігівської губернії (нині Брянська область), 
мати — вчителька Розалія Гойхман, родом з 

містечка Хащуватого Гайворонського повіту Херсонської губернії.
1941 року Войновичі переїхали до Запоріжжя. Після війни Володимир 

часто змінював місце проживання, працював пастухом, столяром, теслею, 
слюсарем і механіком, 4 роки служив в армії. 

1956 року приїхав до Москви, 1960-го влаштувався редактором на ра-
діо. Незабаром написав вірші для пісні про космонавтів «Чотирнадцять хви-
лин до старту», що здобула всесоюзну популярність. Войнович — автор тек-
стів до понад 40 пісень.

Знаменитий роман «Життя і надзвичайні пригоди солдата Івана Чонкі-
на» писав, починаючи від 1963 року. Твір був заборонений до друку і став 
відомим завдяки самвидаву. Повністю книга побачила світ 1975 року в Па-
рижі.

Наприкінці 1960-х Войнович брав активну участь у русі за права люди-
ни. За свою правозахисну діяльність і висвітлення у творах радянської дій-
сності в сатиричному руслі 1974 року виключений зі Спілки письменників 
СРСР.

1980 року Войнович був змушений емігрувати із СРСР. Від 1981 року 
був позбавлений радянського громадянства, яке через 10 років, уже згідно 
з указом М. Горбачова, йому повернули.

У 1980 – 1992 роках жив у ФРН, потім у США. Співпрацював з Радіо 
«Свобода».

Під час російської інтервенції в Україну в березні 2014 року разом з 
іншими чесними російськими діячами культури підписав звернення проти 
агресивної політики Кремля й висловив жаль з приводу підтримки цієї полі-
тики частиною російської інтелігенції. 

25 лютого 2015 року Войнович написав відкритого листа до Володими-
ра Путіна на захист політв’язня Росії Надії Савченко. У травні 2018-го Вой-
нович приєднався до заяви російських літераторів на захист українського 
режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.
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Бліц-інформ

Цiкавi факти про ВенеціюЦiкавi факти про Венецію

Паннорама

Безвіз — ще не все, 
треба пояснити, чого їдеш
У першому півріччі цього року польські 

прикордонники відмовили у в’їзді 24 тисячам 
902 українцям. Це на 43% більше, ніж упро-
довж аналогічного періоду 2017 року. 

Про це йдеться в повідомленні Прикор-
донної служби Польщі. Зазначається, що 10 
тис. 622 відмови видано у зв’язку з відсутніс-
тю в українців належних документів, які мали 
б обґрунтувати мету в’їзду й умови перебу-
вання в Польщі.

Білорусь збільшила термін 
безвізового перебування 
в країні іноземців
Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

24 липня підписав указ про те, що відвідува-
чі з 80 країн, у тому числі з 39 європейських 
країн, США, Австралії та Японії, можуть пере-
бувати в країні протягом 30 днів. Досі термін 
безвізу був 5 днів. 

Захід спрямований на сприяння подаль-
шому розвитку туристичного сектора та пред-
ставлення Білорусі як хорошого організатора 
спортивних заходів і фестивалів.

Безвізовий режим поширюється на від-
відувачів, які користуються головним аеро-
портом Мінська.

Цей режим не застосовуватимуть до іно-
земців, які прибувають або виїжджають із су-
сідньої Росії — через відсутність контролю на 
спільному кордоні.

Тривалість життя 
в Японії досягла 
нового рекорду 
Міністерство охорони здоров’я і праці 

Японії опублікувало статистику, згідно з якою 
торік середня тривалість життя японців про-
довжила збільшуватися, встановивши новий 
рекорд. Тривалість життя для жінок склала 
87,26 року, для чоловіків — 81,09 року, під-
вищившись порівняно з попереднім роком 
на 0,13 і 0,11 року відповідно. За тривалістю 
життя жінок за 2017 рік Японія поступається 
тільки Гонконгу. За тривалістю життя чолові-
ків Японія йде пісня Гонконгу та Швейцарії.

Бар для сну
У Нью-Йорку в районі Сохо відкрили бар 

The Dreamery, де кожен охочий може про-
сто поспати. Сонний бар створила компанія 
Casper, що випускає матраци. Тут є спеціальні 
круглі кабінки, відгороджені ширмою. Усере-
дині знаходиться комфортне ліжечко й чиста 
постіль. Можна взяти піжаму й засоби гігієни, 
тут також є ванні кімнати. Також для відвіду-
вачів діє бібліотека — якщо комусь заманеть-
ся почитати перед сном.

Після сну можна випити чашечку кави та з 
новими силами повернутися до роботи.

«The Dreamery створений, щоб зробити 
сон і відпочинок частиною наших регулярних 
оздоровчих процедур — подібно до того, як 
багато людей приділяють першочергову увагу 
спортивним тренуванням, — каже Ніл Паріх, 
співзасновник і головний операційний дирек-
тор Casper. — Це дозволяє нам тестувати нові 
способи поліпшення сну».

Дівчинці, народженій 
у кафе США, подаровано 
довічні безкоштовні обіди
А також гарантовану роботу, коли дівчинці 

виповниться 14 років. 
Інцидент стався, коли подружжя їхало в 

лікарню, але зупинилися в ресторані швидко-
го харчування Chick-fil-A, щоб залишити своїх 
дітей у приятелів. Поки батько й діти спілкува-
лися з друзями, американка народила дитину. 
До приїзду швидкої пологи приймав чоловік.

Тихі вузькі вулиці, розкіш-
ні палаци і неперевершені 
пам’ятки Венеції ховають у собі 
величезну кількість загадок і 
захопливих історій. 

Подаємо все цікаве про цю 
перлину Італії. 

Венеція була найбільшим 
морським портом у середньо-
вічній Європі, сприяла культур-
ним і торговельним зв’язкам 
Європи з Азією.

Венеція розташована на тій 
самій широті, що й Крим.

По Венеції проходить близь-
ко 150 каналів, пов’язаних 409 
мостами.

Найширшим каналом є 
Гранд-канал, який ділить місто 
на дві частини. Його довжина 
становить 2 км, а глибина — по-
над 4 м.

Більшість будинків зведені 
на палях з російської модрини. 
Як відомо, це дерево майже не 

псується у воді.
Рівень злочинності настіль-

ки низький, що насильницьких 
злочинів практично не трапля-
ється.

Тільки на площі Сан-Марко 
дозволено годувати голубів. 
Якщо зробите це в іншому міс-
ці Венеції, вам загрожує вели-
кий штраф. 

1104 року у Венеції відкри-
ли перший у світі завод з побу-
дови військових кораблів. Він 
мав символічну назву — «Арсе-
нал» і майже щодня спускав на 
воду один військовий корабель.

У Венеції народилися зна-
менитий коханець Джакомо 
Казанова, мандрівник Марко 
Поло, композитор Антоніо Ві-
вальді.

Венеція є популярним ту-
ристичним центром Італії. Що-
року більше 15 млн туристів від-
відують місто.

Більшість жителів Венеції є 
римо-католиками (85%), решта 
15% — протестанти й іудеї.

Ізола-ді-Сан-Мікеле — ко-
лишня в’язниця Венеції, нині 
використовується як кладови-
ще.

За однією з версій, Венесуе-
ла названа на честь Венеції. Так 
називав її Амеріго Веспуччі.

У Венеції налічується більше 
450 сувенірних магазинів. При-
близно половина населення 
міста так чи інакше пов’язана з 
туристичним бізнесом.

З кожним роком місто тоне. 
Це відбувається через те, що рі-
вень води постійно піднімаєть-
ся, а середній рівень землі Ве-
неції потроху знижується.

Венецію розділяють 117 
островів, на яких можна нара-
хувати близько 3000 провулків. 

Гондоли — найбільш відо-
мий символ міста. Досі їх виго-
товляють складним давнім спо-
собом, який придумали венеці-

анські майстри. Довжина кож-
ної гондоли становить строго 
11 м, ширина — 1,42 м, вага — 
близько 600 кг, але це не зава-
жає їй з легкістю маневрувати. 
Управляти цим чудовим засо-
бом пересування без особли-
вих зусиль може тільки одна 
людина.

У Венеції дотримуються су-
ворого правила кількості гон-
дольєрів — 425 осіб. Ця циф-
ра не змінюється залежно від 
новоприбулих або відставних. 
Серед гондольєрів є одна жін-
ка. Вона домагалася цього пра-
ва майже 10 років, адже пра-
во бути гондольєром охороняє 
закрита асоціація гондольєрів 
Венеції.

Восени відбувається підви-
щення рівня води, в результа-
ті якого провулки, площі, перші 
поверхи будинків повністю за-
ливає. Для жителів Венеції яви-
ще дуже неприємне, але для ту-
ристів це унікальна подія.

Одна з найбільших печер світу 
з’єднує дві країни

Печера Попелюшка — унікальний гіпсовий спелеологічний 
об’єкт у Новоселицькому районі Чернівецької області. Вона знахо-
диться на території одразу двох держав — Молдови й України. Пе-
чера входить до десятка найбільших у світі, а в українському рей-
тингу — третя за величиною.

Уперше про неї стало відомо 1959 року після вибуху в гіпсо-
вому кар’єрі в селі Крива на території Молдови. Знайдена пече-
ра була повністю заповнена водою, яку відкачали при розробці 
кар’єру.

Повітря в печері має низький вміст кисню й високий рівень 
вуглекислого газу. Печера ще досі не досліджена, і пояснити такий 
склад повітря ніхто не може.

Лабіринт печери має довжину приблизно 90 км, складається з 
підземних галерей, коридорів і залів. Ширина коридорів — до 3 – 
5 м і висота — від 2 до 6 метрів. Значно більших розмірів Античний 
зал — завдовжки 100 м і завширшки 20 м, зал Чернівецьких спе-
леологів — завдовжки 170 м і завширшки від 30 до 65 м. Висота 
залу Динозаврів — 12 метрів. 

Попелюшка має два колодязі завглибшки 15 і 20 м, приблизно 
20 підземних озер. Деякі галереї і нині затоплені підземними вода-
ми, багатими на мінеральні солі.

Печера не має аналогів у Європі.

Майже мінус 100 градусів: 
холод на планеті побив новий рекорд

Температуру мінус 98 градусів за Цельсієм зафіксували вчені 
у східній частині Антарктиди. Це рекордний показник за всю істо-
рію досліджень.

Дані про температуру були отримані за допомогою супутни-
ка. Міжнародна команда, яка займається дослідженням природ-
них льодів, зафіксувала температуру мінус 98 градусів у кількох 
низинах до 3 метрів завглибшки у східній частині антарктичного 
плато.

Безперечно, небагатьом людям доведеться коли-небудь ви-
пробувати на собі дію таких низьких температур. Учені заявляють, 
що на майже 100-градусному морозі дихати неймовірно боляче, 
висока вірогідність обмороження дихальних шляхів.

Попередні рекорди температурного мінімуму фіксували в липні 
1983 року радянські вчені зі станції «Восток», коли стовпчик тер-
мометра опустився до 89,9 градуса Цельсія. Потім, 2004 року, на 
японській станції «Купол Фудзі» була зафіксована температура мі-
нус 91,2 градуса Цельсія. 2010 року в цьому самому районі темпе-
ратура впала до 93,2 градуса. Останній мінімум у 98 градусів за-
фіксований у цій самій місцевості.

Країни Балтії позбавляються від 
російської енергетичної залежності

Країни Балтії, Польща і Єврокомісія підписали угоду про синх-
ронізацію з електромережею Європи. Синхронізація мереж балтій-
ських країн і континентальної системи буде здійснюватися за посе-
редництвом Польщі. Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравець-
кий зазначив: «Польща зміцнює електроенергетичну безпеку бал-
тійських країн. Таким чином ми демонструємо солідарність з цим 
регіоном і послідовно реалізуємо нашу стратегію щодо зміцнення 
електроенергетичної безпеки Польщі». 

Угода дозволить Литві, Латвії та Естонії обмежити залежність від 
постачань електроенергії з Росії.

Як відомо, країни Балтії заявили про бажання вийти з енерго-
кільця БРЕЛЛ (Білорусія, Росія, Естонія, Литва, Латвія), щоб забезпе-
чити незалежність від російської енергосистеми.

Планується, що інтеграція електроенергетичної системи балтій-
ських країн відбудеться до 2025 року і буде профінансована в рам-
ках програми ЄС «Об’єднуючи Європу».

Вільнюс уже почав підготовчі роботи для відключення від росій-
ської енергосистеми. Зокрема, планується демонтаж високовольт-
ної ЛЕП і реконструкція двох підстанцій в Ігналіні й Утені. Очікується, 
що роботи завершать до 2021 року. 

В Україні вперше повністю завантажили 
реактор АЕС без російського палива
Реактор третього енергоблока Південно-Української атомної 

електростанції, розташованої в Миколаївській області, повністю за-
вантажений виключно паливними касетами американської компа-
нії Westinghouse. Після планової зупинки блок 16 липня був знову 
підключений до енергосистем. До цього в реакторі в змішаному ци-
клі знаходилося паливо і російської компанії ТВЕЛ. Нині обговорю-
ється переведення атомних електростанцій України на паливо аме-
риканського виробництва.

Раніше компанія «Енергоатом» продовжила до 2025 року уго-
ду з Westinghouse на постачання ядерного палива для АЕС України. 
У жовтні 2017 року в українській компанії заявили, що американ-
ський партнер зможе забезпечити паливом 13 енергоблоків укра-
їнських АЕС, якщо постачання з Росії будуть призупинені.

В Україні на чотирьох АЕС працюють 15 енергоблоків. Усі вони 
були побудовані радянськими фахівцями і спроектовані під паливні 
елементи, які нині випускає російська компанія ТВЕЛ.

Компанія «Енергоатом» повідомила, що чотири блоки Запорізь-
кої АЕС до 2020 року повністю перейдуть на американське паливо. 
Воно вже завантажене в реактор другого енергоблока АЕС, а також 
першого, третього, четвертого і п’ятого енергоблоків Запорізької 
АЕС.
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Речі, які ми використовуємо 
інакше, ніж було задумано
Взуття з підборами
Сотні красунь будуть розчаровані, але підбори придумали 

не для жіночих ніг. У XVI столітті взуття на підборах було виго-
товлене для перських солдатів, яким воно допомагало утриму-
вати стійкість при стрільбі з лука під час верхової їзди. Нову роз-
робку в наступному столітті помітили європейські жінки, які до-
моглися привілею носити підбори. Спочатку це були тільки пані 
з вищих верств суспільства, але потім мода зглянулася й до всіх 
інших.

Чай
Нині ми п’ємо цей смачний напій практично щодня. Але в 

давнину чай був доступний тільки одиницям. З’явився він у Ки-
таї і не як напій, а як ліки, що надають сил і зміцнюють імунітет. 
Пізніше чудовий засіб так стали використовувати і в Європі, де 
лікарі давали чай хворим на подагру. Тепер користь чаю в по-
мірних кількостях очевидна для всіх.

Прихована кишенька на джинсах
Майже будь-які джинси мають це дивне доповнення. На 

перший погляд, воно здається абсолютно зайвим, потім ми про-
буємо засунути туди монети, запальничку або інші дрібні пред-
мети. І тоді, розчарувавшись у зручності такої кишеньки, дума-
ємо, що виробники просто познущалися, додавши абсолютно 
непотрібну деталь. Але, виявляється, спочатку ця річ була при-
думана спеціально для носіння маленького кишенькового го-
динника. Туди його легко помістити й так само легко витягти.

Підставка під кухоль з пивом
Насправді ця підставка називається бірдекель, що в пере-

кладі з німецької означає «пивна кришка». У XIX столітті її вико-
ристовували в літніх кафе, де треба було захищати пінний напій 
від комах, пилу й опалого листя. І тільки пізніше хтось кмітливий 
вирішив використати підставку для захисту столу від подряпин 
і розлитого пива.

Футболка
Військово-морські сили США використали цей предмет гар-

деробу як натільну білизну. Її одягали під обмундирування в пе-
ріод іспано-американської війни. А на підводних човнах члени 
екіпажу одягали футболки перед сном, замість нічних сорочок. 
Їх зручність настільки підкорила військових, що одяг стали ви-
користовувати й у повсякденному житті. Коли обновка дійшла 
до цивільних, вона швидко здобула популярність серед мільйо-
нів людей.

Пузирчаста плівка
Пузирчаста плівка з поліетилену відмінно захищає крихкі 

предмети під час перевезення. Але творці плівки придумали її 
для клеєння на стіни у вигляді шпалер, які було дуже легко мити. 
За ідею сучасного застосування маємо бути вдячними маркето-
логу Фредеріку Бауерсу. Саме він уперше використав пузирчас-
ту плівку для упаковування комп’ютерів.

Парасолька
Парасолька — неза-

мінний предмет для за-
хисту від дощу. А раніше 
ця річ була актуальна со-
нячної днини. Недарма 
навіть у назві різними мо-
вами простежуються на-
тяки на справжнє призна-
чення парасольки: parasol 
означає «від сонця», а 
zondek — це «навіс від сонця». Звичне нам застосування пара-
сольки почалося від 1750 року.

Coca-Cola
Творцем напою вважається ветеран Громадянської ві-

йни у США й фармацевт Джон Пембертон. Придумав він цей 
напій спеціально для того, щоб позбавитися морфінової за-
лежності. Через поранення на війні Пембертон страждав від 
болю, який заглушав морфієм. Спочатку до складу напою 
входили горіхи кола, алкоголь і листя коки — інгредієнт, з 
якого роблять кокаїн. Згодом фармацевт замінив алкоголь 
на суміш із тростинного цукру і став продавати «Французьке 
кока-вино Пембертона» (перша назва продукту) як ліки від 
морфінової залежності. Пізніше продав права на напій, і під 
новою назвою Coca-Cola набула величезного поширення у 
світі.

Подушка
Близько дев’яти тисяч років тому на території сучасного Іра-

ку подушки використовували для захисту від комах. Люди, що 
спали на землі, таким чином рятувалися від докучливих кома-
шок, які намагалися залізти в ніс, вуха і навіть рот. Однак по-
душка не була такою зручною і приємною, як нині, адже зробле-
на вона була з каменю! Цей досвід перейняли і японські гейші, 
які спали на жорстких підставках під шию, щоб не скуйовдити 
пишну зачіску під час сну. І навіть у період Середньовіччя по-
душка ще не була предметом повсякденного вжитку. Її викорис-
товували тільки монархи й вагітні жінки як символ зніженості та 
примхливості.

6 липня в Токіо повісили 
Сьоко Асахару, засновника ре-
лігійної організації «Аум Сінрі-
кьо», і трьох його прибічників. 
У березні 1995 року вони роз-
порошили отруйний газ зарин у 
токійському метро, внаслідок 
чого потерпіли майже 6 тисяч 
пасажирів, а 13 (зокрема чи-
мало дітей) — загинули. 

Понад 23 роки очікую-
чи на вирок, лідер секти, на-
зва якої в перекладі означає 
«Вища істина», писав мемуари. 
Колишній фармаколог-недоук, 
який оголосив себе одночас-
но Христом і першою людиною, 
що сягнула просвітлення (після 
Будди), не розкаявся у скоєно-
му. Він далі проповідував на-
ближення кінця світу, а тактику 
насильства і вбивств непови-
нних людей вважав методом 
спокути гріхів. 

«Аум Сінрікьо» стала відо-
ма світу після теракту в токій-
ському метро, тоді ж гуру цієї 
секти та його помічників аре-
штували, — розповіла Екс-
прес-онлайн Олена Ліщинська, 
соціальний психолог, доктор 

психологічних наук, дослідни-
ця теми тоталітарних організа-
цій. — А за шість років до цьо-
го секта отримала статус офі-
ційної релігійної організації в 
Японії, кількість послідовни-
ків Асахари зростала в усьому 
світі. Цей напівсліпий і мало-
освічений чоловік, який рані-
ше був засуджений за продаж 
підроблених ліків і незаконну 
медичну практику, читав лек-
ції в університетах і видавав 
книги, вів радіопередачі. Лі-
дер «Аум Сінрікьо» оголосив 
себе «ягням Божим», «токій-
ським Христом», «Спасителем 
країни», «просвітленим май-
стром», лякав людей всесвіт-
ньою змовою. Він навіть зби-
рався посісти крісло прем’єр-
міністра, створював політичну 
партію, проте зазнав пораз-
ки. Подібні самопроголошені 
гуру — не дивина в усьому сві-
ті. Вони використовують слаб-
кі сторони людської натури, 
насаджуючи прихильникам 
свою ідеологію. Харизматич-
ний, сильний проповідник умі-
ло застосовує технологію «від-

ключення розуму», маніпулює 
такими почуттями, як любов і 
страх. 

Секти є, і це не таємниця, і 
в Україні. А з лідерами деяких 
з них нерідко заграють політи-
ки. На щастя, до трагедій, як у 
токійському метро, не доходи-
ло. Хоча історія «Аум Сінрікьо» 
є грізним попередженням: це 
можливо». 

«Поява такої секти саме в 
Японії є закономірною, — ска-
зав Експрес-онлайн Сергій 
Солдатов, психоаналітик, кан-
дидат психологічних наук. — У 
країні, налаштованій на техно-
генність, люди прагнуть виходу 
духовності. На жаль, це праг-
нення можуть використовува-
ти релігійні групи терористич-
ного напряму, і тоді трапляють-
ся масові вбивства.

А згадаймо історію з «Бі-
лим братством» в Україні. У 
1993 році адепти цієї секти 
ледь не вчинили самоспален-
ня на Софійській площі Києва. 
Лідери секти, які також пре-
тендували на роль гуру, обду-
рили тисячі людей. Після подій 

на площі у психлікарнях опи-
нилося близько тисячі членів 
братства. Деякі були на межі 
смерті, відмовлялися від їжі, 
наважувалися на самогубство 
і втрачали найменший зв’язок 
з реальністю... 

Коли в державі економіч-
ні, соціальні негаразди, пере-
січна людина шукає порятунку 
в духовному. На жаль, нерідко 
вихід із ситуації їй пропонують 
фальшиві пророки». 

Ірина КОНТОРСЬКИХ, 
«Експрес-онлайн», 7.07.2018

Довідково. Справжнє ім’я 
Асахі — Тідзуо Мацумото. Він 
створив свою секту 1987 року, 
коли йому було 32 роки. З при-
близно 50 тисяч її членів 20% 
були жителями колишнього 
СРСР.

Асахі та його послідовники 
вчинили два теракти — в 1994 
і 1995 роках. Спочатку учас-
ники організації розпорошили 
газ зарин у японському місті 
Мацумото — загинуло семеро 
людей, а потім атаку за допо-
могою того самого газу вла-
штували в метро Токіо.

Гальштат (Австрія)

Яскраві, немов іграшкові, будиночки, що притулилися в 
кілька ярусів на схилі гори, блакитне озеро з лебедями, Альпи, 
які відображаються у дзеркальному плесі води, — все це ство-
рює враження казки. Населення Гальштата не перевищує 1000 
осіб. А місце розташування унікальне — на вузькій смужці зем-
лі між величними альпійськими горами й озером Хальштаттер-
зее.

Симіан-ла-Ротонда (Франція)

Блакитне небо, лавандові поля, альпійські гори, серед-
земноморська кухня й чарівність Провансу. Одна з визначних 
пам’яток цього містечка — замок Агу, побудований у XII столітті. 
12-кутна пірамідальна ротонда замку дала ім’я місту. Там орга-
нізовують літні фестивалі античної музики.

Марсашлокк (Мальта)
Колоритне рибальське селище. Штормів у гавані не буває, 

тому будинки з жовтого пісковика розташувалися впритул до 
води, залишивши лише смугу для проїжджої частини й пішохід-
ної набережної. Населення Марсашлокка — близько 3000 осіб. 
Більшість чоловіків займається риболовлею так само, як свого 
часу їхні батьки, діди й прадіди.

Острови Урос, що плавають 
(Болівія і Перу)

На кордоні Перу та Болівії на озері Тітікака живе плем’я уру, 
яке займає 42 острови, що плавають, на озері. Ці острови бу-
дують самі уру з тростини. З цього самого матеріалу жителі ро-
блять човни, на яких вирушають за рибою. Незважаючи на від-
даленість від цивілізації, на очеретяних островах можна помі-
тити сонячні панелі, які дозволяють місцевим мешканцям ди-
витися телевізор.

Альберобелло (Італія)
А л ь б е р о б е л л о 

знаменитий завдя-
ки комплексу з 1400 
будинків «труллі», ви-
знаних ЮНЕСКО час-
тиною історичної і гу-
манітарної спадщи-
ни. Труллі — житлові 
селянські будинки з 
вапняку — є унікаль-
ними прикладами бу-
дівель зі стінами сухої 
кладки (без розчину). 
Їхня назва походить 
від латинського сло-
ва trulla, що означає 
купол.

Найказковіші селища світу

В Японії стратили сектантів, 
які труїли людей 
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Другий рік на слуху сталінський 
терор 1937 – 1938-го. Спливає 80-
та річниця Великого терору, набли-
жаються 85-ті роковини Голодомо-
ру. Залишилися тільки поодинокі 
свідки цих трагедій. Проте завдані 
українському суспільству рани ще 
болять, не випадково його назива-
ють постгеноцидним.

Щоб попрощатися з пекельним 
минулим, треба його знати. Зокре-
ма, знати про зв’язок між подіями, 
які нібито не поєднувалися між со-
бою. У 1990-му я натрапив на таке 
спостереження вченого-дисиден-
та Михайла Гефтера, опубліковане 
в московському журналі «Век ХХ и 
мир»: «Я історик, та хіба я можу зро-
зуміти, чому в 1937 році трапило-
ся те, що трапилося? Не знаходжу 
у світовій історії жодного випад-
ку, щоб у момент найвищих успі-
хів могутньої країни знищувалися 
мільйони абсолютно лояльних лю-
дей! Ні, не разом із супротивника-
ми і лояльні, а тільки лояльні. Що це 
було?»

Спостереження Гефтера не да-
вало спокою довгі роки. Досліджу-
ючи жахливу своєю трагедійніс-
тю історію міжвоєнного періоду, я 
найменше задумувався над метою 
кривавого диктатора, коли той роз-
гортав Великий терор. Мета лежа-
ла на поверхні, йшлося про масш-
табну зачистку суспільства. Та за-
лишалося не зрозумілим, чому 
пік припав на останній рік другої 
п’ятирічки, коли газети повнилися 
репортажами про економічні успі-
хи й урочистими заявами про за-
вершення побудови соціалізму.

 

Таємне голосування 
і фатальний постріл

Тим часом розрив між формою 
влади, яку називали робітничо-се-
лянською та Радянською (з великої 
літери), і її внутрішньою суттю ста-
вав дедалі більшим. Це жахало ба-
гатьох функціонерів, які прийшли 
у владу з народних глибин, збері-
гаючи ілюзії про її народність і до-
сконалість. На їхніх очах компартій-
но-радянський апарат перетворю-
вався на мафіозну структуру, яка 
вимагала від них або виконувати 
злочинні накази, або перетворю-
ватися на «табірний пил».

Єдину можливість усунути Ста-
ліна з посади Генерального секре-
таря ЦК ВКП(б) давала процедура 
виборів до Центрального коміте-
ту на партійному з’їзді. Специфіка 
функціонування влади вимагала, 
щоб такі вибори залишалися таєм-
ними. Навпаки, вибори до Політ-
бюро ЦК на першому після з’їзду 
пленумі відбувалися простим під-
няттям рук. Щоб перекрити Сталі-
ну шлях у Політбюро ЦК, треба було 
його забалотувати під час виборів 
у Центральний комітет.

У січні 1934 року відбувся ХVІІ 
з’їзд ВКП(б). Безпечну можливість 
висловити негативне ставлення до 
Генсека під час таємного голосу-
вання використало близько трьох 
сотень делегатів. За спогадами, 
Сталіна обійшов Сергій Кіров. 1 
грудня 1934 року Кірова спіткала 
смерть від кулі технічного виконав-
ця, і Генсек дістав довгоочікувані 
підстави для розгортання масово-
го терору.

5 грудня газета «Правда» опу-
блікувала датовану днем смерті Кі-
рова постанову ЦВК СРСР про вне-
сення змін до чинних карно-про-
цесуальних кодексів. Справи про 
акти терору проти представників 

влади мали розслідувати впро-
довж не більш як 10 днів. Переда-
ні до суду справи повинні були роз-
глядати без участі сторін, а вирок 
про вищу міру покарання мусили 
виконувати негайно. Зміни в зако-
нодавстві забезпечували технічну 
можливість чинити терор у небаче-
них масштабах.

Політичні передумови для роз-
гортання терору були забезпечені 
в січні 1935-го закритим листом ЦК 
ВКП(б) до місцевих партійних орга-
нізацій «Уроки подій, пов’язаних зі 
злодійським убивством С. М. Кіро-
ва». Незгода з курсом ЦК ВКП(б) 
кваліфікувалася в ньому як виступ 
ворога народу. Керівників, які не 
реагували на «антирадянські ви-
ступи» належним чином, ЦК ВКП(б) 

таврував як дворушників, що підля-
гали арешту та ізоляції.

Отже, виникла можливість за-
чистки, тобто спорожнення рока-
ми наповнюваних чекістських кар-
тотек. У них нагромаджувалися ві-
домості про інакодумців, виявлені 
мережею інформаторів. Ішлося та-
кож про знешкодження нелояль-
них працівників компартійно-ра-
дянського апарату (передусім так 
званої лєнінської гвардії).

 

Особливості системи
Чому разове вилучення «во-

рогів народу» із суспільного жит-
тя припало саме на 1937 рік? Щоб 
зрозуміти це, потрібно пов’язати 
ухвалені закони з подіями в ньому, 
які могли полегшити здійснення ре-
пресій, тобто забезпечити актив-
ну участь у них компартійно-радян-
ського апарату. Сталін не міг ке-
рувати країною, спираючись тіль-
ки на підтримку органів державної 
безпеки.

Я побачив зв’язок Великого 
терору із заходами, які передува-
ли оголошенню соціалізму побудо-
ваним. Таке оголошення не могло 
прокламуватися тільки на підставі 
успіхів в економічному та культур-
ному житті. Вимагалося, щоб народ 
відчув вагомі зрушення і в суспіль-
но-політичному житті.

Щоб зрозуміти хід подій, тре-
ба зупинитися на характеристиці 
створеної Лєніним політичної сис-
теми, яка проіснувала практич-
но в недоторканному вигляді аж 
до конституційної реформи 1988-
го. Лєнін винайшов формулу вла-
ди, здатну поєднати структуровані 
спільноти, якою була його партія, 
з неструктурованими — класом і 
суспільством. Як зв’язка були ви-
користані ради — самоврядні ор-
ганізації страйкуючого пролетаріа-
ту, які вперше з’явилися в Росії під 
час революції 1905 – 1907 років. 
Завдання, за Лєніним, полягало в 
тому, щоб зв’язати ради з партією 
більшовиків і перетворити їх за її 

допомогою з розпорошених по всій 
країні самодіяльних організацій на 
представницький орган державної 
влади. Вимагалося, з одного боку, 
організаційно відділити ради від 
партії більшовиків, з другого — за-
безпечити безроздільний контроль 
останньої за радянським урядом 
та органами влади на місцях. Це 
означало, що більшовики мали ви-
тіснити з рад конкуруючі політичні 
сили й наповнити їх членами своєї 
партії та безпартійними депутата-
ми, які співчували їм.

Тоді партія більшовиків почи-
нала існувати у двох формах: як по-
літична сила, що здійснювала під 
прикриттям маскувального термі-
ну «диктатура пролетаріату» влас-
ну диктатуру, та як ради, що мали 

вагомі управлінські функції, але не 
були окремою політичною силою. 
Хто мав керувати партією, а через 
нею державою-комуною, як ви-
словлювався Лєнін? Відповідь од-
нозначна: вожді. На відміну від ін-
ших політсил, в основу будови пар-
тії більшовиків закладали принцип 
«демократичного централізму». 
Партійна маса мусила беззасте-
режно коритися своїм вождям. 
Перетворившись після жовтнево-
го перевороту на урядову партію, 
більшовики за допомогою негай-
но створеної організації чекістів 
вичистили з рад представників ін-
ших політсил. Перелившись у ради 
й називаючи власну диктаторську 
владу радянською та робітничо-
селянською, партія Лєніна дістала 
можливість заглибитися в народ-
ні низи.

Завдяки розмежуванню функ-
цій партія більшовиків зберігала 
політичне керівництво, але звіль-
нялася від відповідальності за по-
всякденні справи. Ради були по-
збавлені політичного впливу, але 
на них покладали в повному обся-
зі розпорядчі функції. Термін «ра-
дянська влада» однаковою мірою 
стосувався обох частин владного 
тандему. У назві цієї влади не зна-
йшлося місця для партії, так само 
як не знайшлося їй місця в перших 
радянських конституціях. Ради пе-
ретворилися на всепроникну та 
всеохопну силу, але тільки тому, що 
були зрощені з партією.

Своєю компартійною частиною 
тандем влади був повернутий до 
членів партії. Через її будову на за-
садах «демократичного централіз-
му» вожді не залежали від вибору 
рядових партійців, хоч останні регу-
лярно обирали керівні органи від-
повідно до статутних вимог. Своєю 
радянською частиною тандем був 
повернутий до народу. Населення 
країни не тільки обирало персо-
нальний склад радянських органів, 
а й наділялося цілком реальними 
управлінськими або контрольними 

функціями. У народності такої вла-
ди важко було сумніватися ще й 
тому, що керівні кадри вона брала 
з народних низів.

Рішення, які ухвалювали пар-
тійні комітети, проводили в життя 
саме тому, що повноважні пред-
ставники радянської гілки вла-
ди були членами партії й підпо-
рядковувалися залізній дисциплі-
ні. Інакше кажучи, узурпація влад-
них функцій рад відтворювалася 
під час кожного їх персонального 
оновлення, яке залежало від ви-
борців. Тому вибори до радянських 
органів влади завжди були для 
партії справою величезного зна-
чення. Щоб утримати контроль над 
державою, запроваджували відпо-
відні виборчі процедури.

«Соціалістичне будівництво» 
було передусім експропріацією 
приватної власності членів суспіль-
ства державою «диктатури проле-
таріату». Це означало, що більшо-
вики могли знайти підтримку тільки 
в позбавлених власності пролета-
рів міста й села. Вибори до рад не 
могли бути рівними. Якщо в Росії 
робітники мали п’ятикратну пере-
вагу в нормах представництва по-
рівняно із селянами, то в Україні під 
час виборчої кампанії 1919 року і 
в робітників, і селян було вдесяте-
ро менше представництво порівня-
но з червоноармійцями. Пояснен-
ня треба шукати в тому, що відріз-
няло українських селян і робітників 
від червоноармійців: перші були 
місцевими, а другі — переважно 
прийшлими. Представників «чужих 
класів» (непманів, селян-власни-
ків, кустарів та ін.) узагалі позбав-
ляли права голосу.

Виборчими одиницями були 
підприємства, установи, військові 
частини, навчальні заклади. Кан-
дидатури на обрання пропонува-
ли від імені партійних або проф-
спілкових організацій. Спосіб го-
лосування був відкритим. Людей, 
які бажали зробити власний вибір, 
можна було привести до тями різ-
номанітними способами: впливом 
місцевого начальства, загрозою 
позбавлення права голосу тощо.

Прямі вибори проводили тіль-
ки до місцевих рад. Усі з’їзди рад 
— від районних до Всесоюзного 
— формували з депутатів місцевих 
рад. Над списками членів виконав-
чих комітетів усіх рівнів аж до ЦВК 
СРСР ретельно працювали секре-
тарі парткомів відповідного рівня.

 

Як це працювало
Технологія виборчих кампаній 

не була таємницею. У летючці, яку 
підпільна організація есерів поши-
рювала серед робітників Дніпро-
петровська в січні 1929 року, зна-
ходимо такі рядки: «Більшовики 

нав’язали нам відкрите голосуван-
ня у виборах до рад. Та невже мо-
жемо ми обирати вільно, коли оби-
раємо відкрито? Хто насмілиться 
на очах осередкових князьків го-
лосувати за чесного безпартійно-
го або підняти руку проти мерзот-
ника-комуніста, якщо останній ви-
ставлений осередком?»

За півтора десятка років пар-
тійно-радянські функціонери й усі 
громадяни країни звикли до ви-
борчих процедур, у результаті яких 
«мерзотники-комуністи» входили у 
владу. Аж раптом секретар прези-
дії ВЦВК Авель Єнукідзе 29 травня 
1934-го звернувся до Політбюро 
ЦК ВКП(б) із пропозицією внести 
до порядку денного VII з’їзду рад 
доповідь про зміни та доповнення 
до Конституції СРСР. Пропозиція 
була схвалена, а зміст змін доручи-
ли розробити самому Єнукідзе. Те, 
що ініціатором такого звернення 
був не він, встановлюється за його 
супровідним листом Сталіну від 10 
січня 1935 року до записки з об-
ґрунтуванням ідеї ліквідації бага-
тоступеневості виборів: «Ґрунтую-
чись на Ваших вказівках про своє-
часність переходу до прямих вибо-
рів в органи радянської влади (від 
райвиконкомів до ЦВК СРСР), по-
даю на обговорення ЦК наступну 
записку».

Передаючи записку Єнукідзе 
в Політбюро ЦК, Сталін сформу-
лював радикальніші пропозиції в 
конституційному питанні. «На мою 
думку, — писав він, — справа з 
Конституцією Союзу РСР складні-
ша, ніж це може здатися на пер-
ший погляд. По-перше, систему ви-
борів треба змінювати не тільки в 
розумінні знищення її багатоступе-
невості. Її треба змінювати ще й у 
розумінні заміни відкритого голо-
сування закритим (таємним) голо-
суванням».

Пропозиції Сталіна означали 
відмову від радянської системи ви-
борів і перехід до іншої, яку рані-
ше називали «буржуазною». У всіх 
у пам’яті лишалися «буржуазні» ви-
бори до Установчих зборів, що від-
булися вже після жовтневого пе-
ревороту 1917 року. Більшовики з 
тріском програли і, щоб утримати-
ся при владі, розігнали депутатів. 
Аж раптом відповідно до сталін-
ських вказівок пленум ЦК ВКП(б) 
1 лютого 1935-го зобов’язав з’їзд 
рад СРСР змінити Конституцію в 
напрямі «дальшої демократизації 
виборчої системи в розумінні замі-
ни не зовсім рівних виборів рівни-
ми, багатоступеневих — прямими, 
відкритих — закритими». 5 лютого 
VII з’їзд рад СРСР ухвалив без за-
уважень цю формулу й постановив 
провести чергові вибори до ор-
ганів радянської влади на основі 
нової виборчої системи. 7 лютого 
ВЦВК сформував комісію для роз-
робки нової Конституції СРСР. Ген-
сек мав намір зробити Основний 
закон найпрогресивнішим, узявши 
за зразок Конституцію Швейцарії 
— країни з давніми демократични-
ми традиціями.

Опрацювання проекту нової 
Конституції СРСР, а потім його все-
народне обговорення відбувалися 
під акомпанемент кампанії бороть-
би з «ворогами народу». Партійно-
радянські функціонери опинилися 
між двох вогнів. Їм загрожували, 
з одного боку, органи державної 
безпеки, які перебували під цілко-
витим контролем Сталіна, а з дру-
гого — вибори з висуванням 
альтернативних кандида-
тур.

Вибори і Великий терор
Як радянських громадян привчали голосувати одностайно
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Аби зрозуміти, що діється 
на Донбасі, треба передивити-
ся фільм режисера Володими-
ра Хотиненка «Дзеркало для 
героя» за мотивами одноймен-
ної повісті Святослава Рибаса. 
Саме фільм, а не книга, є важ-
ливим для розуміння свідомос-
ті людей, які до цього часу про-
довжують гордо називати себе 
«радянськими». Фільм виявив-
ся пророчим, але про це пізні-
ше. Спочатку про сюжет.

У стрічці двоє чоловіків — 
Сергій Пшеничний та Андрій 
Нємчинов — дивним чином 
подорожують у часі. А саме 
— потрапляють у 1949 рік до 
маленького шахтарського міс-
течка, де минуло дитинство 
Андрія і де ось-ось мав наро-
дитися Сергій. Обидва чоло-
віки не просто потрапляють у 
минуле, а й застрягають там в 
одному конкретному дні — 8 
травня. Як і в американській 
комедії «День бабака», їм до-
водиться безкінечну кількість 
разів цей день проживати на-
ново.

Спочатку чоловіків тішить 
можливість спілкуватися зі 
своїми ще молодими рідними, 
спостерігати за життям у міс-
ті, розважатися. Але згодом 
це їм набридає, адже кожного 
наступного ранку все почина-
ється знову, і будь-які зусилля, 
аби щось змінити, виявляють-
ся марними. Безсилля й розпач 

охоплюють чоловіків… Суспіль-
ство, за яким вони вже не па-
сивно спостерігають, а намага-
ються хоч якось на нього впли-
нути, починає лякати чоловіків 
своєю жорстокістю й безглуз-
дістю. «Они не помнят ничего! 
Ни добра, ни зла. Как градус-
ник! Стряхнул — и нет ниче-
го…», — обурюється один з ге-
роїв фільму.

Сергій і Андрій намагають-
ся вирватися з часової паст-
ки, але це їм ніяк не вдається. 
Лише втративши будь-яку на-
дію на повернення у свій час, 
де вже вирують горбачовська 
перебудова, гласність і демо-
кратія, припинивши турбувати-
ся лише про своє особисте, чо-
ловіки отримують шанс на по-
вернення.

Слід зазначити, що кіно-
стрічка певною мірою вияви-
лася пророчою для тритисячно-
го селища Боково-Платового, 
що неподалік від Антрацита на 
Луганщині. Саме в цьому шах-
тарському містечку в далеко-
му 1987 році Свердловська кі-

ностудія знімала кіно й аж ніяк 
не здогадувалася, що мине не-
повних тридцять років і зовсім 
не кіношні герої, а все Боково-
Платове здійснить своєрідну 
подорож у часі. Нині цей насе-
лений пункт контролюється так 
званою самопроголошеною 
Луганською Народною Респу-
блікою, яка намагається ре-
інкарнувати СРСР на підконт-
рольній їй території.

Як і головні герої стрічки, 
втрапив у радянську часову 
пастку й режисер фільму Во-
лодимир Хотиненко. 11 берез-
ня 2014 року він став одним з 
тих діячів культури Російської 
Федерації, хто підписав сумно-
звісне звернення на підтримку 
політики президента РФ Воло-
димира Путіна щодо України і 
в Криму. Однак, на відміну від 
персонажів кіно, які мимоволі 
й проти власної волі потрапили 
в халепу, Хотиненко свій вибір 
зробив цілком свідомо. Така от 
іронія долі.

Олександр СОЛОМАХА,
м. Чернігів

У мексиканському штаті Пуебла 
під час підготовки території до спо-
рудження парку розваг будівельники 
знайшли прадавню піраміду. Археоло-
ги, які прибули на місце, встановили, 
що прадавня й найбільша у світі піра-
міда була зведена в період з 200 року 
до нашої ери по 600 рік нашої ери. 
Нині на місці є тільки зруйновані за-
лишки у вигляді кам’яних плит і архео-
логічних цінностей.

Давні племена Мексики викорис-
товували піраміду з релігійною ме-
тою. Вважається, що у споруді жили 
знать і жерці. На сьогодні в піраміді 
вже знайшли давні поховання, пред-
мети кераміки, посуд.

Фахівці заявляють, що побудували 
піраміду, можливо, давні ольмеки. Ін-
діанці упродовж десяти віків будували 
поверхи на старовинному фундаменті. 

Зрештою вийшла піраміда з площею 
фундаменту 450 квадратних метрів і 
заввишки 65 метрів. Розміри знайде-
ної піраміди найбільші у світі. Її об’єм 
у 4 рази перевищує піраміду Хеопса.

Сталін відкритим текстом розтлу-
мачив номенклатурі перспективу таких 

виборів у бесіді з головою американсько-
го газетного об’єднання Роєм Говардом: «Наша 

нова виборча система підтягне всі установи та 
організації, змусить їх поліпшити свою робо-
ту. Загальні, рівні, прямі й таємні вибори в СРСР 
будуть батогом у руках населення проти погано 
працюючих органів влади. Виборчі списки ви-
ставлятимуться не тільки комуністичною парті-
єю, а й усілякими громадськими організаціями. А 
таких у нас сотні». Політбюро ЦК ВКП(б) 27 серпня 
1937 року затвердило зразок бюлетеня з такою 
вказівкою: «Залиште у виборчому бюлетені прі-
звище ОДНОГО кандидата, за якого ви голосуєте, 
інших викресліть».

Щоб дістати підтримку компартійно-радян-
ського апарату, Сталін поставив його представ-
ників перед загрозою втрати влади. Тільки він, 
контролюючи органи державної безпеки, міг від-
вернути загрозу появи на всіх щаблях радянсько-
го апарату нових людей. Розуміючи це, апаратни-
ки мали згуртуватися довкола Генсека й разом зу-
стріти загрозу, яка виходила від нової Конституції 
СРСР. Кожен розумів, що допомога органів держ-
безпеки в проведенні виборів могла здійснюва-
тися у звичних для чекістів формах — через роз-
гортання терору. Тому Сталін дістав від них карт-
бланш на репресії в будь-яких масштабах. Ті, хто 
не погоджувався діяти запрограмовано у створе-
ній Генсеком ситуації, мали згоріти у вогні терору.

 

Конституція + чистка
5 грудня 1936 року, коли надзвичайний VIII 

з’їзд рад затвердив Конституцію, було оголоше-
но, що вибори до Верховної Ради СРСР заплано-
вано на «найближчий час». Однак вони відбулися 
тільки 12 грудня 1937-го. Річне відтермінування 
було потрібне, щоб залякати виборців масовим 
терором. Вони мусили обирати до парламенту 
тільки запропонованих парткомами перевірених 
людей.

Перед виборами було покладено край розмо-
вам про висування альтернативних кандидатур. 
Виборчі комісії мусили реєструвати тільки одно-
го кандидата на кожне депутатське місце, а саме 
від так званого блоку комуністів і безпартійних. 
Саму думку про висунення незалежного від вла-
ди кандидата оголошували антирадянською.

Під час вільних виборів навіть у випадку, 
коли бюлетень містить тільки одне прізвище, ви-
борець зобов’язаний висловити ставлення до 
кандидата в письмовій формі, тобто викресли-
ти одне слово в альтернативній парі слів (напри-
клад, згодний – незгодний). Однак організатори 
«волевиявлення» підступно спростили текст бю-
летеня: на ньому друкували тільки прізвище кан-
дидата й назву колективу, який його висунув. За 
таких умов схвальне ставлення до кандидатури 
виключало необхідність письмової фіксації. Тоб-
то потреба робити які-небудь позначки в бюле-
тені відпадала. Заходити в кабінку для таємного 
голосування треба було лише тим, хто мав намір 
викреслити прізвище кандидата від блоку кому-
ністів і безпартійних. 

Виборці потрапляли в розпорядження вели-
чезної армії агітаторів, яку рекрутували за вироб-
ничою ознакою з їхнього середовища. Виробни-
чий підхід до формування агітаторських колекти-
вів дисциплінував їх, оскільки на підприємствах і 
в установах усі перебували в економічній залеж-
ності від держави. Залежними від держави ви-
борці стали й на селі, тому що працювали в дер-
жавних радгоспах або одержавлених колгоспах. 
Агітатор особисто відповідав за те, щоб усі його 
«підопічні» проголосували.

Щоб проголосували вони належним чином, 
відповідали вже не агітатори. Перше слово у 
створенні атмосфери всесоюзного «одобрямсу» 
переходило до органів державної безпеки. Про-
тягом терористичних кампаній, які змінювали 
одна одну, сотні тисяч людей було знищено фізич-
но, а десятки мільйонів морально, через приму-
шування до співпраці з органами держбезпеки, 
до публічного засудження «ворогів народу», до 
вимушеного надання неправдивих свідчень про-
ти своїх колег, знайомих і навіть рідних. Виборчий 
бюлетень народу довірили тільки тоді, коли дове-
ли його терором до певної кондиції. В умовах ре-
пресій майже не знаходилося сміливців, які нава-
жилися б скористатися кабінкою для таємного го-
лосування, щоб викреслити прізвище кандидата 
від «блоку комуністів і безпартійних».

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, 
доктор історичних наук, головний науковий 

співробітник Інституту історії України Націо-
нальної академії наук України.

ТижденьUA, 08.07.2018

Про градусникову свідомість, 
або «Back in the USSR»

Вибори і Великий терор

На північному сході Шотландії (об-
ласть Абердиншир) тривають розкопки 
на території колишнього Дірського абат-
ства. Воно було засноване  1219 року й 
існувало до кінця XVI століття. Ймовір-
но, абатство звели на руїнах одного з 
найдавніших шотландських монастирів, 
який заснував ірландський місіонер — 
святий Колумба (521 – 563 рр.). Він ві-
домий тим, що створив перший христи-
янський монастир на території Шотлан-
дії (на острові Айона) і звідти вів активну 
місіонерську діяльність, навертаючи до 
християнства піктів і скотів, засновуючи 
монастирі й громади.

У X столітті була створена Дірська 
книга — одна з найдавніших збереже-
них шотландських книг. Містить Єванге-
ліє, написане латиною, з більш пізніми 
додаваннями староірландською та гель-
ською мовами. 

Слідів першого абатства, заснова-

ного святим Колумбою, не залишилося. 
Від 2008 року на руїнах абатства ведуть 
розкопки археологи. Проект був створе-
ний з метою популяризації Дірської кни-
ги й пошуку місця розташування першо-
го Дірського абатства. Нещодавно тут 
знайшли залишки викладеного камін-
ням вогнища зі слідами вугілля, яке да-
тували XII – XIII століттями, і горщик, ви-
готовлений на межі XIII – XIV століть.

Новою знахідкою шотландських ар-
хеологів виявилася кам’яна дошка для 
хнефатафла — скандинавської настіль-
ної гри, схожої на шахи. Два гравці ру-
хали фішки різного номіналу по дошці з 
лініями й іноді використовували гральну 
кістку, за допомогою котрої визначали, 
на яку відстань можна рухати фішку й чи 
можна її рухати взагалі. Перші згадки 
про хнефатафл належать до III століття. 
Згодом вікінги завезли гру до інших кра-
їн Північної Європи.

Археологи в Шотландії знайшли дошку 
для гри в «шахи вікінгів» 

Учені розкопали 
в Єгипті найдавнішу 

пивоварню 
Пиво — один з найперших алкоголь-

них напоїв, йому вже більше 4000 років.
У дельті Нілу вчені знайшли найдавні-

шу пивоварню. Приблизний вік знахідки 
— більше 5000 років. Крім залишків бу-
дівлі, знайдено мумії людей і собак доро-
гих порід (арабські хорти), а також інстру-
менти для пивоваріння. Мумії були похо-
вані в 3200 – 3000 роках до нашої ери. 
Сліди пивоварень (різні прилади й мумії) 
на території Стародавнього Єгипту архе-
ологи знаходили й раніше.

У каналах Амстердама 
виявили сотні тисяч 

артефактів
2003 року в місті стартував про-

ект дренування й розкопок русел 
каналів для будівництва метро. Не-
щодавно робітники виявили майже 
700 тисяч усіляких артефактів, які 
охоплюють близько 800 років істо-
рії Амстердама. Серед знахідок — 
керамічні, скляні й глиняні вироби, 
риболовецькі гачки, середньовіч-
ні цвяхи, посуд, частина японського 
самурайського меча й податкова пе-
чатка.

Про ці коштовності ширяться леген-
ди, але досі нікому не вдалося зрозуміти, 
де їх треба шукати.

Місто Пайтіті. Вважається, що саме 
в цьому місті інки намагалися схова-
ти скарби від конкістадорів. Безліч до-
слідників прочісували перуанські джун-
глі в пошуках Пайтіті, виявили декілька 
давніх селищ, але жодне з них навіть не 
нагадує міста, де приховані незліченні 
скарби.

Тайник Голландця. Нью-йоркський 
гангстер Артур Флегенхаймер за часів 
«сухого закону» в тридцяті роки мину-
лого століття організував цілу підпільну 
імперію й нажив чималі статки. Щоб не 
платити податків, він упакував награбо-
ване в контейнер і закопав його в горах 
Катскілл, а сам потрапив за ґрати. Не-
забаром його виправдали й випустили, 
але трохи пізніше Голландця застрели-
ли. Про таємне місце, де знаходяться 
скарби, Голландець так нікому і не роз-
повів.

Золото Колчака. 1918 року в Ом-
ську адмірала Колчака проголосили Вер-

ховним правителем Росії. У місто доста-
вили велику частину золотого запасу Ро-
сії, який вивезли офіцери з Казані. Його 
оцінили в 650 мільйонів рублів, велетен-
ську тоді суму. 1921 року після поразки 
Колчака білочехи віддали золотий запас 
більшовикам, щоб гарантовано покину-
ти територію Росії. Але з’ясувалося, що 
золотий запас зменшився, вартість його 
знизилася до 400 мільйонів рублів. Ще 
250 мільйонів царських золотих рублів 
пропали і не знайдені досі.

Втрачені скарби шукають досі

У Мексиці знайдена прадавня 
величезна піраміда
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Після «розвінчання культу осо-
би» Сталіна та Хрущовської «від-
лиги» українська інтелігенція че-
кала початку українізації. Проте в 
цей період до влади в Києві при-
йшов зовсім не ліберал — 2 лип-
ня 1963-го на пленумі ЦК Ком-
партії України першим секрета-
рем обрали Петра Шелеста.

Про це йдеться у фільмі «УРСР. 
Петро Шелест» проекту «Історич-
на правда з Вахтангом Кіпіані» на 
телеканалі ZIK.

До перших партійних призна-
чень Шелест був успішним дирек-
тором заводів-гігантів у Ленін-
граді та Києві. Під його керівни-
цтвом навіть налагодили серійне 
виробництво легендарних літаків 
Ан-2. Тому й УРСР він сприймав як 
одне велике господарство. Отже, 
п’ятирічки повинні були щора-
зу виконуватися швидше, а еко-
номічні показники — невпинно 
зростати.

Петра Шелеста навіть нази-
вали «директором України». У Мо-
скві були задоволені його резуль-
татами — УРСР демонструвала 
найвищі економічні показники 
з усіх союзних республік. Проте, 
призначаючи Шелеста на посаду, 
у Кремлі й не здогадувались, яких 
сюрпризів слід чекати від зразко-
вого підлеглого.

Уже 2 вересня 1965 року на 
засіданні Політбюро між першим 
секретарем ЦК КПУ Петром Ше-
лестом і другою людиною в дер-
жаві — секретарем з ідеології 
Михайлом Сусловим раптом спа-
лахнула гаряча перепалка. На-
самперед Шелест не погоджував-

ся з економічною політикою цен-
тру щодо Радянської України, тож 
на засіданні Політбюро він рішуче 
протестував проти дій Міністер-
ства зовнішньої торгівлі СРСР.

«Він був проти того, щоб без 
участі України вирішували на-
родно-господарські питання. На-
приклад, під час його відпуст-
ки з Криму віддали до Швейцарії 
450 000 тонн макухи. Він був обу-
рений цим», — каже кандидат іс-
торичних наук Юрій Зайцев.

На цьому засіданні Шелест 
розійшовся настільки, що почав 
наполягати, аби Радянська Укра-
їна вийшла з-під опіки Зовніштор-
гу СРСР. Такого в радянській істо-
рії не дозволяв собі ще ніхто.

«Тоді Голова Президії Верхов-
ної Ради УРСР Підгорний та Ше-
лест вийшли з ініціативою надати 
Україні економічну самостійність. 
Уявіть собі, надати Україні пра-
во на самостійні зовнішньоеко-
номічні контакти. Вони стояли на 
тому, що Україна — самодостатня 
республіка й сама себе може по-
вністю забезпечити», — зазначає 
кандидат історичних наук Олек-
сандр Якубець.

Проте конфлікт Петра Ше-
леста з Михайлом Сусловим на-
справді виник не через економі-
ку. Головний ідеолог СРСР зви-
нуватив керівника Радянської 
України в націоналізмі. Мовляв, 
за його правління видають книги, 
перекладають зарубіжних кла-
сиків і ставлять вистави україн-
ською мовою.

Однак тоді на гострі заяви та 
проукраїнські дії Шелеста керів-

ництво заплющило очі — пер-
ший секретар ЦК КПУ був над-
то добрим господарником. Та не 
встигли забути про скандальне 
засідання, як того самого року 
Шелест «протягнув» через вище 
керівництво Компартії всього Ра-
дянського Союзу будівництво па-
лацу «Україна» в Києві, переко-
навши всіх, що зводитиме просто 
кінотеатр. Крім того, 1965 року 
на одному з островів у Запоріж-
жі Шелест ініціював ще й будівни-
цтво національного заповідника 
«Хортиця», а через чотири роки — 
величезний музей народної архі-
тектури та побуту просто неба в 
Пирогові.

«Він вважав себе сином укра-
їнського народу. Завжди підкрес-
лював, що походив з козацької 
родини. Тому й мав певний сенти-
мент до української культури», — 
наголошує кандидат історичних 
наук Олег Бажан.

«Відлига» пробудила в ньому 
ліберальність.

«Він підтримував ініціативи 
творчої інтелігенції щодо відпо-
відної пам’ятко-охоронної діяль-
ності, обережної українізації ви-
щої та середньої школи. Він також 
виступав, щоб українська мова 
мала більшу сферу вжитку — не 
тільки в партійному апараті, а й у 
видавничій сфері чи театральній 
галузі», — наголошує Олег Бажан.

Саме в таких умовах зароди-
лася нова генерація української 
інтелігенції — «шістдесятники». 
Однак поширенню самвидавчої 
літератури та українським акці-
ям протесту в Москві не зраділи. 

Тому 1965 року українських інте-
лігентів стали масово арештову-
вати. Від серпня по вересень за 
ґрати запроторили 24 особи, а від 
січня по квітень 1972-го — аж 73 
особи. 

Наприкінці 1960-х, за дору-
ченням секретаря з ідеології ЦК 
КПРС Михайла Суслова, почали 
стежити за кожним кроком і лібе-
рального керманича Радянської 
України. За помилками Петра Ше-
леста слідкував сам голова КДБ 
республіки Віталій Федорчук. До 
1970-го він зміг назбирати чима-
ло компромату, адже саме тоді 
української мови в партійних до-
кументах було більше, ніж за всі 
попередні роки. На одній з нарад 
Суслов докоряв Шелесту, що ра-
діотрансляції в республіці ведуть 
українською мовою. Та найбіль-
ше ідеолога обурювало те, що ви-
віски магазинів і навіть назви ву-
лиць написані українською.

«На цю тему в них відбулася 
дуже гостра розмова. Суслов зви-
нуватив Шелеста, що «вся Украї-
на говорить українською мовою». 
На що Шелест дивувався: «Якою 
ж вона має розмовляти? Турець-
кою розмовляти чи що?» — роз-
повідає кандидат історичних наук 
Юрій Зайцев.

Звичайно, таку поведінку Мо-
сква терпіти не могла, тож там 
задумали цілу спецоперацію зі 
зняття Шелеста з посади. Приво-
ду для звільнення довго шукати 
не довелося: в нагоді стала моно-
графія першого секретаря «Украї-
на наша Радянська», яка вийшла 
друком 1971 року. Уривки з книги 

можна було почути навіть по за-
хідному радіо.

«Тоді передавали Солженіци-
на, Роя Медвєдєва, інших росій-
ських демократів і уривки з кни-
ги першого секретаря ЦК КПУ. Це 
було нечувано», — зауважує кан-
дидат історичних наук Олексій Су-
хий.

Ця книжка відобразила по-
зицію Шелеста в національному 
питанні: він описував позитивну 
роль козацтва, говорив, що Укра-
їна має виборювати свою пози-
цію в СРСР. Перший секретар пи-
сав і про економічні досягнення 
Української республіки, навіть на-
водив конкретну статистику. Тож 
не дивно, що весь тираж видання 
вилучили, а газети гостро крити-
кували Шелеста за «применшен-
ня ролі російського народу».

Тому 1972 року в Кремлі ого-
лосили про звільнення Петра Ше-
леста. Проте цю новину подали 
завуальовано: мовляв, кермани-
ча Радянської України перево-
дять на вищу посаду — заступ-
ника Голови Ради Міністрів СРСР. 
Насправді поважну посаду Петро 
Шелест обіймав недовго, до квіт-
ня 1973-го. Повернутися в Укра-
їну партійцю не дозволили і за 
кожним його кроком пильно сте-
жили. Знову відвідати Україну він 
зміг лише на початку 1990-х. 

Анна Київська була дочкою князя 
Ярослава Мудрого та дружиною фран-
цузького короля Генріха І. Історик і про-
відний екскурсовод національного за-
повідника «Софія Київська» Олександр 
Тіточка стверджує, що її постать оброс-
ла штампами й міфами. Він спростовує 
5 міфів про Анну Ярославну, повідомляє 
«Радіо Свобода».

Перший міф: 
«Анна Ярославна — 
російська княжна»
Вона була не російською, а руською, на-

голошує історик. У той час не було ані Росії, 
ані російської ідентифікації.

«Росія зберігає лише за собою моно-
польне право називатися нащадком Ки-
ївської Русі. Тому й Анна в них «русская» 
княжна, ледь не московська, хоча перша 
літописна згадка про Москву з’явилася 
лише 1147 року. Політична нація як інстру-

мент, як інститут з’явилася лише в XIX сто-
літті. І самоідентифікація людей була на той 
час саме за конфесійною ознакою, а не за 
етнічною. Вона була Анною з Русі, або русь-
кою (з м’яким знаком і однією літерою «с»), 
або з Києва. Разом з тим вона б дійсно зди-
вувалася, якби її назвали Анною україн-
ською», — зауважив Тіточка.

Другий міф: 
«Анна Ярославна навчила 
писати й читати 
всю Францію та Європу»
Західна Європа мала міцні традиції ла-

тинської писемності. Вони лишилися їй у 
спадок від Римської імперії, каже історик.

«Дійсно, класична латина не була в ши-
рокому вжитку, переважала «народна» ла-
тина. Так, тоді не було 100% освіченості. 
Але монастирі, на той час широко розпо-
всюджені в Західній Європі, були центрами 
переписування книжок, центрами освіче-
ності й науки», — зазначив історик.

Третій міф: 
«Анна надсилала листа 
батькові — 
Ярославу Мудрому»
Міфічний лист не відповідає реаліям XI 

століття та стилю написання. У ньому Фран-
ція описується як відстала країна. 

«У листі Анна Ярославна «звертається» до 
батька «разлюбезный мой тятенька», що вже 
має насторожити будь-яку мислячу люди-
ну, бо такого звертання в XI столітті бути не 
могло. До того ж називати себе Анною Яро-

славною Рюрикович вона також не могла, бо 
це традиції вже XIX століття — прізвище й по 
батькові на «-вич». Й інші нісенітниці, які на-
повнюють цей лист, дозволяють стверджува-
ти стовідсотково, що це підробка, до того ж 
низькоякісна», — переконаний історик.

Четвертий міф: 
«У Франції Анна 
відігравала ключову роль»
Твердження, що княжна Анна була про-

відним політиком, є великим перебільшен-
ням. Вона була активнішою за інших жінок, 
але не найяскравішою політичною постат-
тю того часу. Жінка тоді була «матір’ю» ди-
пломатії, шлюб був дієвим способом отри-
мати надійних союзників.

«Дійсно, Анна відігравала роль у політич-
ному житті насамперед через те, що жінки на 
той час узагалі були не зацікавлені в політи-
ці, а Анна проявляла себе в цій царині. І тому 
її сучасників це дійсно дивувало, вони від-
значали її певну активність у цьому. Це і за-
снування монастирів, і пожертви, і листуван-
ня з відомими людьми того часу, наприклад, 
папою Римським. Тому її сучасники були 
схильні до того, щоб усе-таки перебільшити її 
значення й показати її як політичну особис-
тість Європи того часу», — каже експерт.

П’ятий міф: 
«Титул королеви Франції 
був мрією жінок Європи, а 
для Ярослава Мудрого — 
справжньою удачею»
Французькому королю в XI столітті на-

лежали лише Париж і його околиці, зазна-
чив експерт. Для Ярослава Мудрого цей 
шлюб не надавав великих переваг, бо то-
дішня Франція не була зоною інтересів Ки-
ївського князя. Шлюбні угоди дочок Яро-
слава Мудрого з представниками Польщі, 
Угорщини, Норвегії, Візантії були значно 
вигіднішими для нього.

«Майже всі васали її чоловіка Генріха І 
були вороже проти нього налаштовані, мали 
значно більше політичних важелів, автори-
тету, земель, зброї і грошей. Не можна ска-
зати, що для князя Ярослава це була якась 
удача — видати дочку за французького ко-
роля. Це була для нього буденна справа, 
не першочергова річ. З’явився цей претен-
дент, можна налагодити ще одну лінію друж-
ніх зв’язків, то чому б цього не зробити. Усе-
таки Франція перебувала на великій від-
стані від Русі, й тому якихось дуже спільних 
інте ресів чи конфліктів між цими країнами 
не могло бути на той час. Ярослава більше 
цікавили речі, пов’язані з інтересами його 
держави, із землями, які межували з Київ-
ською Руссю», — каже Тіточка.

29 травня під час виступу у Франції 
президент РФ Володимир Путін назвав 
київську княжку Анну Ярославну «русс-
кой». Заявив, що французько-російські 
стосунки почалися з її шлюбу з Генріхом I 
1051 року.

Анна Ярославна (також у країнах За-
хідної Європи відома як Анна Київська; 
близько 1032 – після 1075) — середня 
донька великого князя Київського Яро-
слава Мудрого та його другої дружини Ін-
гігерди (Ірини) — доньки короля Шотландії 
та Швеції.

Шелест: між українським народом 
і комуністичною системою

Правда й міфи про Анну Ярославну
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Підполковник Армії УНР 
Андріан Марущенко-

Богдановський
Народився 17 серп-

ня 1897 року в с. Богда-
нівка Прилуцького пові-
ту в родині залізнични-
ка. Дитячі роки минули 
в Києві.

Доброволець Пер-
шої світової війни. Був 
тричі поранений, за вій-
ськові заслуги нагоро-
джений сімома ордена-
ми, дослужився до зван-
ня прапорщика.

Під час Української 
революції — хорунжий 
полку імені Наливайка (1917), молодший старши-
на Гайдамацького коша Слобідської України (1918), 
помічник командира 1-го кінного Лубенського пол-
ку Дієвої армії УНР (1919). Брав участь у Першому 
Зимовому поході. Пізніше — ад’ютант командира і 
начальник штабу 1-ої бригади Окремої кінної диві-
зії (1920 – 1921). У 23 роки став підполковником.

«Тиф косив своє «жниво» серед оборонців Укра-
їни, які не мали ліків і не могли їх одержати з-за 
кордону через заборону держав, які підтримували 
Денікіна, — писав у спогадах Андріан Марущенко-
Богдановський про перебування Армії УНР у «три-
кутнику смерті» в листопаді 1919-го. — Треба було 
мати залізні нерви, щоб не збожеволіти від рапор-
тів, доповідей та звітів про жахливий стан у части-
нах… Терен перебування армії щогодини зменшу-
вався… Орієнтацій і думок було багато: одні носи-
ли в кишенях російські наплічники, показуючи їх з 
усміхом; інші розходилися по дядьках, підробляю-
чись під селян і робітників… Тільки незначний від-
соток стояв на твердому ґрунті «битися за Україну, 
битися до загину».

І відзначав високий моральний дух 2-го кінного 
Переяславського полку, в якому командував збір-
ною сотнею і прикривав залишки армії в упертих 
ар’єргардних боях: «Вони не могли знести ворожого 
панування, і на загальному зібранні старшини од-
ноголосно постановили: «Смерть фізична приємні-
ша, ніж моральна». І вирушили в Зимовий похід по 
тилах Добровольчої армії.

В еміграції мешкав у Польщі. Навчався в Укра-
їнській господарській академії в Подєбрадах, за-
кінчив Гірничо-ливарну академію в Кракові. Пра-
цював на вугільних копальнях. Автор «Матеріалів 
до історії Лубенського імені запорозького полков-
ника Максима Залізняка полку».

Помер 1940 року в Польщі.
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут національної пам’яті,
м. Чернігів

Семиярусне кладовище 
знайшли археологи 

поблизу Єлецького монастиря 
Про існування цвинтаря стало відомо в сороко-

вих роках минулого століття. У 2014 році історики 
почали перші дослідження території. Ні на мапах, ні 
в документах про це місце поховання не згадува-
лося. 

На території Єлецького монастиря група чер-
нігівських археологів встановила, що до монголь-
ської навали тут було поселення. Жителі покинули 
це місце, коли виникла загроза нападу монголь-
ських військ. По собі лишили небагато речей — пе-
реважно загублені побутові дрібниці, каже куратор 
археологічних розкопок Олена Черненко. Показує 
знахідки: залізний ключ від скриньки, хрестик, кре-
сало. Усі ці речі знайшли вже під час розкопок кла-
довища. Виявили сім ярусів поховань.

Михайло Захарків, учасник археологічних до-
сліджень: «Поховання йдуть одне за одним. Між мо-
гилами має бути перерва близько 50 років. Ми ді-
йшли висновку, що перші поховання були приблиз-
но після нашестя монголів, останні — на початку ХХ 
століття».

Кладовище не монастирське, бо дуже бага-
то поховань дітей, і воно функціонувало протягом 
багатьох сторіч. Це свідчить про збереження тра-
дицій. Усі поховання здійснені за християнським 
обрядом, хоча не можна сказати, до якої конфесії 
вони належали. Можливо, уніатам, бо тут був мо-
настир, який їм передали.

На цьому місці знайшли останки 30 людей. Піс-
ля завершення археологічних розкопок їх тут і пе-
репоховають.

Батуринська земля багата на нумізма-
тичні знахідки. Тут зустрічаються як поодино-
кі монети, так і цілі «скарби». Їх дослідження 
дозволяє реконструювати грошовий обіг на 
цій території в різні історичні періоди.

На території Батурина такі «подарунки» 
знайти досить легко: це пояснюється тим, що 
місто тривалий час було адміністративним, 
політичним і культурним центром Лівобе-
режної України. Грошові одиниці жителі міс-
та могли загубити випадково чи спеціально 
сховати в землю, щоб зберегти й використа-
ти в майбутньому.

З Батурином часто пов’язують легенди 
про скарб гетьмана Івана Мазепи, що ніби-
то більшість своїх скарбів він не забрав із 
собою, покидаючи місто в листопаді 1708 
року, а залишив у власній заміській рези-
денції на Гончарівці чи сховав їх у підземел-
лях біля собору Живоначальної Трійці, під 
так званим «Мазепиним стовпом». Ці скар-
би оповиті легендами, на них нібито накла-
дено прокляття. Їх неодноразово намагали-
ся віднайти сміливці, шукачі скарбів, цим 
навіть займалися московські військові за 
наказом Петра І, але й досі безуспішно.

Деколи на такі втрачені «скарби» можна 

натрапити під час домашніх господарських 
робіт, особливо навесні або восени, під час 
збирання врожаю.

Під час господарських робіт на вул. 
Шкляра протягом 2008 – 2015 рр. було зна-
йдено 10 монет, датованих першою полови-
ною ХVIII – початком XX ст.: «полушка» 1720 
р., 3 монети «деньга» (1749 – 1750 рр.), 2 мо-
нети «3 копійки» (1899 р., 1911 р.), «копійка» 
(1852 р.), «2 копійки» (1837 р.), «5 копійок» 
(1759 р.), «20 копійок» (1907 р.). У зв’язку з 
тим, що монети тривалий час перебували в 
землі, вони почали втрачати свій первинний 
зовнішній вигляд. На більшості монет навіть 
важко розпізнати номінал.

Хто ж і коли залишив нам власні грошо-
ві скарби? Чи багато втратили їхні власники, 
коли назавжди розлучилися зі своїми крев-
ними?

Звичайно, цінова політика тих часів по-
рівняно із сьогоденням значно змінилася. 
Якщо уявити, що всі монети були в обігу од-
ночасно (а в сумі це 35,75 коп.), то за них у 
середині XVIII ст. можна було купити 1 вівцю 
або 5 рун вовни. Але основна кількість мо-
нет загальною сумою 29 коп. датується XIX 
– початком XX ст. За ці гроші тоді можна було 

дуже ситно попоїсти: калач коштував 3 коп., 
хліб житній — 4,5 коп., пиріг — 1 коп., миска 
борщу — 1,5 коп., миска галушок — 5 коп., 
порція печені або душенини — 15 коп., ков-
баса м’ясна — від 15 до 30 коп., в’язка гри-
бів — 15 коп., судак — 20 коп., короп свіжий 
— від 50 коп. до 1 крб. 

Наприкінці XIX ст. гончар заробляв по 30 
коп., швець — від 50 до 90 коп. за день.

Тому вивчення монет може дати важ-
ливі відомості про економічні й політичні 
зв’язки країни, міста, поселення в той чи 
інший історичний проміжок часу. Складан-
ня списків монет зі знахідок та нанесення 
їх на карту надасть можливість у майбут-
ньому проаналізувати, де в Батурині та на 
його околицях проходили торгові шляхи, 
жили козацька старшина чи заможні гро-
мадяни, купці, навіть датувати ту чи іншу 
знахідку, що перебувала поблизу віднайде-
ного скарбу.

Андрій БАТЮК

Матеріали підготували наукові 
співробітники Національного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Батурин — гетьманська столиця Чернігівці 
в Українській революції

Сучасний музей археології 
Батурина — це перлина істо-
ричного міста, музей нової фор-
мації, де основним принципом 
роботи є діалог, ставка на емо-
ції, самопізнання.

На жаль, до наших днів ді-
йшло дуже мало писемних та 
археологічних матеріалів про 
Батурин XVII – XVIII ст. Тож про 
планування, фортифікацію та 
архітектуру гетьманської столи-
ці дізнаємося переважно з ар-
хеологічних джерел.

Уже перша зала вражає 
найдавнішими експонатами — 
викопними рештками велетен-
ського мамонта, що підтвер-
джує існування цих дивовижних 
тварин на теренах нашого краю. 
Інші предмети стосуються діяль-
ності людей, які жили на тери-
торії міста та його околиць по-
над 3000 років тому. Предмет-
ний ряд яскраво ілюструє періо-
ди неоліту, бронзи, слов’янську 
добу та період Київської Русі. У 
вітринах — не просто частинки 
речей повсякденного вжитку 
людей того часу, а вдало відтво-
рені майстрами-реставратора-
ми горщики ямково-гребінце-
вої кераміки, ранньозалізного 
віку та слов’янської доби. Ціка-
во підібрані експонати розпові-
дають про достатньо довгий пе-
ріод освоєння нашого регіону, 

дають уявлення про найдавні-
ші стоянки наших пращурів, їхні 
заняття та вподобання.

Друга зала ілюструє литов-
сько-польську добу в долі Ба-
турина, коли місто належало 
польським князям. Саме в цей 
період на високій лівобережній 
терасі річки Сейм звели укріп-
лення «замок». Так виникло міс-
то Батурин. Тут можна доторк-
нутися до вікової історії просто 
долонями, адже в експозиції 
представлені законсервовані 
дерев’яні колоди з рову цитаде-
лі батуринської фортеці XVII ст.

У вітринах представлені ме-
талеві предмети, за допомогою 
яких зводили перші укріплен-

ня майбутньої фортеці в XVII ст., 
повстанська зброя, що допома-
гала відстоювати віру, права та 
свободу українського народу в 
боротьбі з поляками. У цій самій 
залі є можливість оглянути ряд 
експонатів козацького періоду, 
що повідомляють про місто, яке, 
звільнившись від польської вла-
ди, досить швидко перетворило-
ся на осередок козацького фор-
мування — Батуринську сотню.

Експозиція третьої зали 
присвячена Гетьманській добі в 
Батурині. Дізнаємося про геть-
манів, засновників та будівни-
чих столиці, дивовижні пово-
роти долі кожного з них. Перед 
відвідувачами уявно постануть 

керманичі Української держа-
ви: Дем’ян Ігнатович, Іван Са-
мойлович та Іван Мазепа. 

Емоційну розповідь екскур-
совода про козацьку минувши-
ну нашого краю підсилюють рід-
кісні експонати: шаблі, пісто-
лі, гарматні ядра, порохівниця, 
люльки козацькі. Саме пред-
метний ряд допоможе уявити 
кожному, як поступово розкві-
тала гетьманська столиця Ба-
турин, як місто розбудовували 
й перетворювали на неприступ-
ну фортецю. Про це свідчить ма-
люнок-реконструкція С. Дмитрі-
єнка та В. Коваленка, 2006 р. 
Це зображення відтворено за-
вдяки кропіткій праці археоло-
гічної експедиції на теренах на-
шого міста.

У гетьманській залі музею 
археології ви почуєте розповідь 
про трагічну загибель Батурина 
в роки Північної війни. Емоційна 
картина художника А. Івахнен-
ка, що відображає ніч знищення 
міста-фортеці разом з козаками 
й мирними мешканцями, спону-
кає глибоко замислитися над ба-
гатостраждальними сторінками 
історії гетьманської столиці та 
України в цілому.

Запрошуємо відвідати му-
зей археології Батурина! 

Наталія СУШКО

Музей знаходиться на цитаделі Батуринської фортеці, 
в пам’ятці історії та архітектури  —  старовинній школі. 

Ліворуч — Воскресенська церква. 

Відкрийте для себе музей археології!

Подарунки землі

Наприкінці XIX – на початку ХХ століття Наталія Симплікевич, дочка 
землевласника із села Хоробичі, фотографувала життя свого села в Го-
роднянському повіті. Фото збереглися донині. 

В електронній версії їх можна побачити в роботі «Городнянський лі-
топис».

Фотографії Наталії Симплікевич зберігаються в музеях Києва й Чер-
нігова, були надруковані в журналі «Нива», що виходив у Петербурзі до 
1918 року.

Наталія народилася 1880 року у дворянській сім’ї. Дочка відставно-
го генерал-лейтенанта Олександра Симплікевича. Сестри Олена й Ната-
лія були освіченими, навчали та лікували селян. Крім фотографування, 
Наталія керувала дитячим хором у Хоробичах. 

Старі фото з життя  Городнянщини
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Ніжин древній і юний
Музей «Поштова станція»

Славі й багатству Ніжина сприяло саме його страте-
гічне розташування: через місто проходили дороги на 
Петербург, Москву, Одесу, до прибалтійських земель, на 
Закавказзя і до Царства Польського. Тому місцева по-
штова станція була дійсно центром цивілізації. Комп-
лекс її будівель 1780-х років (поштову станцію в них об-
лаштували 1802-го) зберігся до наших днів. У будинку 
станційного доглядача влаштовано єдиний в Україні му-
зей пошти.

Тут зупинялися чиновники всіх рангів, іноземці, сту-
денти й гімназисти, священики й авантюристи, мандрів-
ні театральні трупи й поліцейські команди, іноді разом 
з арештантами. Через станцію отримували листи, книги, 
товари. Вона була вікном Ніжина у світ та відкривала Ні-
жин світові.

Гоголь, Шевченко, Пушкін, Міцкевич, Котлярев-
ський, Гулак-Артемовський, Толстой, Марко Вовчок, 
Куліш, Рєпін, актори «театру корифеїв» (Садовський, 
Саксаганський, Заньковецька) — хто тільки не зали-
шав подорожні тутешньому доглядачеві, аби отрима-
ти ночівлю та коней для подальшого проїзду. Інтер’єр 
кімнати, яка була в готелі для приїжджих, як і меблі 
збереженої кімнати самого доглядача, дозволяють 
нам поринути у світ поштово-подорожніх історій тих 
часів.

Адреса: Ніжин, вул. Поштова, 5. Телефон: 04631-
2-54-95. Працює: 9.00 — 16.00, без вихідних.

2008 року за ініціативи вете-
ранського осередку села в центрі 
Анисова встановлено пам’ятний 
знак мешканцю села Францу Йо-
сиповичу Дюкичу (1890 – 1984). 
За переказами місцевих старо-
жилів, він урятував село від спа-
лення каральним загоном ні-
мецьких окупантів. 

Але вшанування свого рятівни-
ка вдячними анисівцями відбулося 
лише тоді, коли Україна стала неза-
лежною державою. У післявоєнний 
час репресивні органи заарештову-
вали всіх, хто працював у місцевих 
органах влади під час окупації. Не 
оминула лиха доля і Ф. Й. Дюкича.

Архівна справа з Державно-
го архіву Чернігівської області (ф.Р-
8840, оп.З, спр. 11938) допоможе 
нам зрозуміти трагічну долю Франца 
Йосиповича Дюкича. 

Народився Ф. Й. Дюкич у 1890 
р. в Угорщині (казав анисівцям, що 
він австрієць). Після закінчення 7 
класів у 1904 – 1907 рр. навчався в 
ремісничій школі, а потім працював 
слюсарем. Від 1911 року перебував 
на службі в Австро-Угорській армії, 
в лавах якої від 1914 р. воював на 
фронтах Першої світової війни. 1915 
року потрапив до російського поло-
ну, а згодом військовополоненого 
Ф. Дюкича етапували до Сибиру, й 
він перебував у м. Новомиколаїв-
ську (тепер Новосибірськ).

1916 року Дюкич невідомо як 
з’явився на Чернігівщині, працював 
у поміщика Малявка в Чернігові. З 
приходом німецьких військ на Чер-
нігівщину 1918 року повернувся до 
Австро-Угорщини, де влаштувався 

на роботу слюсарем. У 1919 році до-
бровільно вступив до лав Угорської 
Червоної Армії. Після поразки армії 
від румунських військ і встановлен-
ня в Угорській державі диктатури Мі-
клоша Хорті Ф. Й. Дюкич переїхав до 
Чернігова, де працював на сінопре-
сувальному заводі. Від 1922 року 
мешкав у с. Піски (Чернігівський ра-

йон), а від 1929 року працював ін-
структором заготівель у районній 
скотарській спілці. У 1930 – 1932 
рр. працював агрономом у колгоспі 
с. Піски, в 1932 – 1934 рр. — у кол-
госпі с. Янівка. Від 1934 року — аг-
роном у колгоспі с. Анисів.

Саме в Анисові, коли село було 
окуповане нацистськими загарб-
никами, він згодом працював у зе-
мельному відділі перекладачем. У 
травні 1943 року, за спогадами ста-
рожилів, партизани на залізнично-
му переїзді біля села Анисова піді-
рвали німецький військовий еше-
лон. Селу загрожувало знищення, 
адже анисівці знали про долю сіл 
Яцево та Кувечичі. Каральний за-
гін нацистів прийшов у село. Франц 
Йосипович Дюкич, використовуючи 
своє австрійське походження, ри-
зикуючи власним життям, вступив у 
переговори з командиром карате-
лів. Він довів командиру, що в селі 
партизанів немає, а поїзд підірвали 

прибулі партизани. Загін карателів 
відступив. 

Можливо, мешканці села і дяку-
вали Ф. Й. Дюкичу за врятовані жит-
тя, але захистити його від каральних 
органів радянської влади не змогли. 
Після визволення Чернігівщини від 
нацистських загарбників Ф. Й. Дю-
кич був заарештований 10 квітня 
1944 р. за те, як записано у спра-
ві, що «в роки окупації німцями міс-
та Чернігова служив у райземвідділі 
перекладачем німецької мови, був 
солідарний з фашистським строєм, 
допомагав німцям встановлювати 
«новий порядок» на Україні, добро-
вільно вступив у «Фольксдойч», ко-
ристувався від окупантів привіле-
ями — отримував пайок за підви-
щеними нормами зі спеціального 
магазина «Фольксдойч», ліс на будів-
ництво будинку, корову, порося, від-
відував вечори «Фольксдойч».

Під час допиту Ф. Й. Дюкич під-
твердив, що працював у райземвід-
ділі перекладачем під час нацист-
ської окупації в період з 15 лютого 
1942 р. по вересень 1943 р., еваку-
юватися з окупованої території не 
міг через брак коштів. У липні 1943 
р. Ф. Й. Дюкич відвідав у Чернігові 
мітинг, присвячений розстрілу поль-
ських офіцерів у Хотинському лісі, на 
мітингу голова міської управи Іва-
нов «хвалив німецьку армію і їхній 
порядок». На свій захист він навів 
факт, що, незважаючи на роботу в 
райземвідділі, підтримував зв’язок з 
уродженцем с. Анисова, політруком 
партизанського загону «За Батьків-
щину» Петром Степановичем Гера-
сименком.

На допиті П. С. Герасименко (в 
той час начальник дорожнього відді-

лу Чернігова) підтвердив, що дійсно 
Ф. Й. Дюкич переховував партизанів 
у власному сараї, які за наказом ке-
рівництва вирушали на бойове за-
вдання до Чернігова, інколи прино-
сив їм їжу. Дюкич у своїх свідченнях 
зазначив, що вступив на службу до 
райземвідділу і користувався вище-
зазначеними привілеями, але зрад-
ником Батьківщини себе не визнає, 
адже рішення приймав «під натис-
ком».

Урятування села від знищен-
ня аж ніяк не пом’якшило вироку по 
його справі — за постановою осо-
бливої наради при НКВС СРСР від 
18 листопада 1944 року Дюкич за-
суджений до 8 років перебування у 
виправно-трудовому таборі. У спра-
ві зберігається документ, де зазна-
чено, що під час конфіскації в засу-
дженого вилучили корову, два стіль-
ці та скриню.

Дюкич відбував покарання в 
Чорногорському спеціальному ви-
правно-трудовому таборі. Звільне-
ний достроково 26 листопада 1951 
року. Після звільнення повернувся 
працювати до Анисова агрономом 
до виходу на пенсію. Помер 1984 
року в селі Анисові. Реабілітований 
27 вересня 1993 року.

Усі, хто знав за життя Ф. Й. Дю-
кича, відзначали, що то була добро-
зичлива людина, завжди з усіма ві-
тався на вулиці, його поради щодо 
садівництва й досі використовують 
жителі села. На знак поваги до цьо-
го чоловіка його фото розміщене в 
місцевому краєзнавчому музеї від 
1996 року. 

Олександр МОЛИБОГА,
с. Анисів, Чернігівський район

Урятував село й був засуджений на сім років позбавлення волі

Пам’ятник та будинок 
капітана Лисянського

Якщо пройти центральною ніжинською ву-
лицею Гоголя — від міського скверу в бік площі, 
побачимо пам’ятник мореплавцеві Юрію Лисян-
ському (1773 – 1837), який здійснив на початку 

ХІХ сторіччя експедицію навколо світу. Цілком сухопутний Ніжин, 
як виявляється, є і батьківщиною славетного капітана.

Рідний будинок мореплавця (це будинок священиків сусідньої 
Іоанно-Богословської церкви) зберігся. Він розташований «за лі-
вим плечем» пам’ятника, виходить фасадом на паралельну вулицю 
Лесі Українки. Майбутній адмірал був сином протоієрея цього хра-
му та нащадком козацького роду.

Біографія Лисянського дуже цікава. У 10-річному віці, завдяки 
протекції канцлера Безбородька (того самого, який заповідав за-
снувати гімназію вищих наук), Юрій вступив до морського кадет-
ського корпусу в Кронштадті. Брав участь у війні Росії зі шведами 
1788 року, згодом проходив морську практику у Великій Британії, 
де залишився добровольцем на 5 років. За цей час він побував на 
всіх океанах світу (у складі британських ескадр). У 1795 – 1796 
роках жив у США, де його приймав перший американський прези-
дент Джордж Вашингтон.

Не дивно, що такого знавця англійської мови й носія досвіду 
найкращого світового флоту помітила «Російсько-американська 
компанія», яка опікувалася колоніями імперії на Алясці й шукала 
чергових нових володінь по світу. Лисянський став одним з коман-
дувачів ініційованої нею експедиції: як капітан вітрильника «Нева» 
він обійшов навколо Земної кулі в 1803 – 1806 роках, зробив ба-
гато географічних відкриттів.

1824 року Юрій Лисянський відвідав Ніжин, привіз два комп-
лекти видання своєї книги, присвяченої навколосвітній експеди-
ції. Книги він подарував гімназії вищих наук, де вони зберігають-
ся й досі.

 
Продовження. Поч. у №№ 130, 131 

Будинок з привидами
Як будь-яке старовинне місто з багатим 

минулим, Ніжин має і свою містику. Будинків 
з таємничими історіями тут декілька, але най-
більш відомим вважається будинок колишнього 
грецького магістрату на вул. Гребінки, 21.

У цьому будинку мешкає одразу кілька при-
видів. Причина — особливості його історії. Будівля має дві час-
тини: одну половину будував заможний грек, іншу — настоятель 
сусіднього Благовіщенського монастиря Віктор Черняєв, і на 
кожній з них лежить власне прокляття. В одній живе привид «жі-
ночий», у другій — «чоловічий».

«Грецьку» частину будинку, за переказами, прокляв ще під-
рядник на етапі побудови, аби помститися жадібному власнику. 
Він заявив, що всі чоловіки з роду замовника ніколи не мати-
муть нащадків. Прокляття одразу справдилося: дружина влас-
ника, яка в той час була вагітна, померла під час пологів разом 
з немовлям. Тому ще одна версія походження «білої дами» — це 
нещасна породілля.

Згідно з іншою версією, привидом стала дівчина, дочка од-
ного з міських голів, яка покінчила із собою через нещасливе 
кохання.

Щодо другої частини будинку, власником якої деякий час був 
монастирський ігумен, то він прокляв свою оселю через те, що 
був звідси виселений новим настоятелем монастиря. Невдовзі 
після цього в мешканців почалися не дуже спокійні часи, коли 
кімнатами явно хтось блукав і буркотів щось недоброзичливе. 
Мабуть, мстивий ігумен і після смерті не пробачив образи.

Не дивно, що така кількість потойбічних жахів на квадратний 
метр навіть у радянські часи, коли привидів ганяли, мов ворогів 
народу, зробила свою справу: будинок продовжував мати пога-
ну репутацію. У наш час у ньому побувала знімальна група «Бит-
ви екстрасенсів». Браві контактери з духами після цього заяви-
ли, що всі давні прокляття вони зняли. Повіримо чи перевіримо?
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Українські сатира й гумор

Антологія світової класики

Колись він мешкав у маленькій 
хатині при дорозі, як в’їжджати до 
села. Узявши за жінку доньку там-
тешнього фермера, він візникував, 
а що вони обоє завзято працюва-
ли, то наскладали трохи грошей. Та 
в них не було дітей, і це завдавало 
їм великого смутку. Нарешті наро-
дився син; вони назвали його Жа-
ном і наввипередки пестили його, в 
усьому потураючи, і так його люби-
ли, що не могли без нього витримати 
й години. Коли сину було п’ять років, 
до того містечка прибули мандрівні 
акробати та й розіпнули на майдані 
мерії свій балаган. 

Забачивши їх, Жан утік з дому, 
і батько, добре нашукавшись, зна-
йшов його серед дресированих кіз 
та собак, що робили всякі штуки. 
Хлопчик заливався сміхом на колі-
нах у старого клоуна. 

За три дні, сідаючи до обіду, ві-
зник і його дружина помітили, що 
сина немає в хаті. Вони обшукали 
весь садок, але не знайшли його, і 
батько вийшов на дорогу, гукаючи, 
що було духу: «Жане!» Звечоріло. Об-
рій повився імлою, і обриси предме-
тів потопали в зловісній темній да-
лині. Три великі ялини, що стояли не-
подалік, здавалося, стогнали. Ніхто 
не озивався, але в повітрі наче роз-
ляглося чиєсь ридання. Батько дов-
го прислухався, йому причувалося, 
ніби хтось відгукується то право-
руч, то ліворуч, і він розгублено ки-
дався в темряву, без упину волаючи: 
«Жане, Жане!» 

Він шукав сина аж до світанку, і 
його крики лунали в мороці, лякаю-
чи бродячих собак. Чоловік був ура-
жений нещастям, і часом йому зда-
валося, що божеволіє. Його жінка 
ревно проплакала цілісіньку ніч, си-
дячи на камені під дверима. 

Їхній син так і не знайшовся. 
Прибиті тяжким горем, вони 

дуже сумували і швидко старіли. 
Зрештою продали свій будинок і 

вирушили на розшуки дитини. 
Вони розпитували пастухів на 

пагорбах, мандрівних крамарів, се-
лян по селах та міську владу. Та від-
тоді, як зник хлопчина, минуло ба-
гато часу, і ніхто нічого не знав про 
нього, ба він і сам, мабуть, забув 
уже своє ім’я та звідки він родом; 
вони плакали за сином, втративши 
найменшу надію знайти його.

Незабаром, проживши всі гроші, 
вони мусили найматися поденно то 
в шинках, то на фермах, виконувати 
найтяжчу роботу, збирати недоїдки, 
спати на твердому, дрижати від хо-
лоду. А як вони ослабли від тяжкої 
праці, то їх перестали наймати, і їм 
довелося ходити з торбами. Сумні 
й невеселі, вони смиренно проси-
ли милостині в перехожих, благали 
кусника хліба в женців, що обідали 
полудневої пори десь під деревом 
у полі, й мовчки жували, сівши на 
краю рівчака. 

Одного разу шинкар, якому вони 
розповіли про свою недолю, заува-
жив: 

— Я знав колись одного чолові-
ка, в якого пропала донька; він роз-
шукав її в Парижі. 

І вони одразу вирушили до Пари-
жа. Прибувши у велике місто,  були 
вражені його величністю й велелюд-
ністю. Їм здавалося, що хлопець має 
бути в цій юрбі людей, але вони не 

знали, з чого почати пошуки. Крім 
того, боялися, що його тепер не впі-
знають; адже минуло п’ятнадцять 
літ, як син зник. 

Вони обходили всі майдани, всі 
вулиці, замішувалися в потоки лю-
дей, здаючись на ласку провидіння, 
сподіваючись на випадкову зустріч, 
на милосердя долі. 

Часто брели навмання, тримаю-
чись за руки, такі сумні та нещасли-
ві, що їм подавали милостиню, на-
віть коли вони не просили. 

Щонеділі вони стояли на паперті, 
вдивляючись у богомольців, що вхо-
дили й виходили, — чи не відшука-
ють в обличчях перехожих наймен-
шу схожість із собою. 

Не раз їм уже здавалося, що ба-
чать сина, та ба, щоразу вони поми-
лялися. 

Особливо вчащали вони до од-
ної церкви. На вході, біля чаші зі 
свяченою водою, сидів старий кро-
пильник; вони з ним заприязнили-
ся. Його життя було таке саме без-
таланне, і співчуття, що вони йому 
виявляли, зблизило їх. Вони навіть 
оселилися разом у вбогій комірчи-
ні на мансарді великого будинку, 
що стояв на околиці міста, де почи-
налися поля. Візник часом заступав 
у церкві свого приятеля, коли той, 
було, занедужав. 

Прийшла дуже холодна зима. 
Старий кропильник помер, і замість 
нього парафіяльний священик узяв 
візника, зглянувшись на його не-
щастя. 

Відтоді він щоранку сідав на 
одне й те саме місце, на той самий 
стілець. На старій кам’яній колоні, 
до якої він прихилявся, з’явився слід 
від постійного дотику його спини. Він 
пильно розглядав усіх, хто входив до 
церкви, і нетерпляче, як той шко-
ляр, очікував неділі, бо цими днями 
в церкві було особливо людно. 

Він дуже постарівся; вогкість 
церковних стін підточувала його 
здоров’я, і надії згасали з дня на 
день. 

Тепер він знав усіх, хто приходив 
на службу Божу: знав їхні звички, го-
дину, коли вони приходили, розріз-
няв їхні кроки. 

Його життя було таке вбоге на 
враження, що поява в храмі незна-
йомої особи була для кропильника 
цілою подією. 

Якось прийшли дві жінки: одна 
була вже стара, друга — молода, — 
очевидно, мати з донькою. Відразу 
за ними ввійшов чоловік. Він укло-
нився їм, виходячи з церкви, і коли 
вони покропилися свяченою водою, 
взяв старшу пані під руку.

«Це, напевно, наречений моло-
денької», — подумав старий. 

До самого вечора він силкував-
ся пригадати, де ж це міг уже бачи-
ти молодика, такого схожого на цьо-
го. Але той, котрого він пригадував, 
тепер мав бути вже в літах, бо кро-
пильникові здавалося, що він знав 
його дуже давно, ще замолоду. 

Молодик почав учащати до церк-
ви в супроводі обох жінок, а що ця 
невиразна, незбагненна й водночас 
безперечна подібність до когось не 
давала спокою старому кропильни-
кові, то він покликав дружину на до-
помогу ослаблій пам’яті. 

Одного вечора, коли вже сутені-
ло, всі троє ввійшли до церкви. 

— Ну що, ти його знаєш? — запи-
тав старий. 

Схвильована дружина й собі на-
пружила пам’ять. І раптом вона ти-
хенько сказала: 

— Так-так... Лише волосся в ньо-
го темніше, він вищий на зріст, кре-
мезніший і вбраний по-панському... І 
все-таки знаєш, батечку, він нагадує 
тебе замолоду. 

Старий стрепенувся. 
Це була правда: той молодик 

таки був подібний до нього, до його 
покійного брата і до батька, якого 
він пригадував ще молодим. Вони 
так хвилювалися, що не могли ви-
мовити ні слова. Тим часом чоловік і 
обидві жінки показалися знову, зби-
раючись вийти. 

Молодик занурив пальці в кро-
пильницю. І тоді кропильник, руки 
якого так тремтіли, що свячена вода 
лилася дощем на підлогу, крикнув: 

— Жане?! 
Молодик зупинився і глянув на 

нього. Старий повторив уже тихіше: 
— Жане? 
Обидві жінки дивилися на кро-

пильника, нічого не розуміючи. 
Тоді він повторив утретє, плачу-

чи: 
— Жане? 
Молодик схилився до нього, його 

обличчя неначе освітили спогади 
дитинства, і він відповів: 

— Татку П’єре, матусю Жанно! 
Він усе забув: і прізвище бать-

ків, і де народився, але все ж таки 
пам’ятав ці імена, які колись стільки 
разів повторював: «Татку П’єре, ма-
тусю Жанно!» Він припав обличчям 
до колін старого. Плачучи, обіймав 
то батька, то матір, задихаючись від 
невимовної радості. 

Обидві жінки теж заплакали, 
зрозумівши, що сталася така щасли-
ва подія. 

Потім усі вони пішли до сина, й 
він розповів, що з ним сталося. 

Його викрали акробати. За три 
роки Жан побував у багатьох міс-
цях. Потім трупа розпалася, й одна 
старенька пані, власниця замку, 
дала акробатам грошей, щоб вони 
залишили хлопчика в неї, бо він 
дуже їй сподобався. А що він був ро-
зумний, то його послали до школи, 
потім — у колеж; стара пані, не мав-
ши дітей, відписала йому свій має-
ток. Він теж розшукував батьків, але 
не міг знайти, бо пам’ятав лише їхні 
імена: «татко П’єр, матуся Жанна». 
Тепер  збирався одружитись і позна-
йомив батьків зі своєю нареченою, 
дуже любою і гарною панною. 

Старенькі, обіймаючи сина, роз-
повідали йому про свої знегоди та 
страждання. Вони ще довго гомоні-
ли цього вечора, не сміючи лягати, 
наче боялися проспати те щастя, яке 
від них так довго тікало. 

Але вони взяли гору над перекір-
ливою долею і були щасливі до самої 
смерті.

Новий номер журналу 
«Літературний Чернігів»

У свіжому номері (2018, № 2) 
журналу, який редагує пись-
менник Михась Ткач, — поезії 
Миколи Адаменка, Олега Гонча-
ренка, Олександра Гордона, Іго-
ря Фарини, Вероніки Іваниць-
кої та Любові Борисенко. Про-
за — Олександра Забарного (з 
його нової книжки «Калюжин-
ські оповідки»), Василя Трубая, 
Леоніда Луцюка, Олександра 
Дудка, Віталія Леуса, юної Софії 
Татарин. Також публікація Діни 
Сапон «Життя довічна учениця», 
присвячена її чоловікові, тала-
новитому журналісту, письмен-
нику Володимирові Сапону, котрий відійшов у вічність.

Вірші сербського й македонського поета Рісто Василев-
скі друкуються українською в перекладі Сергія Дзюби та Да-
рії Соколової. 

У журналі також — статті мистецтвознавця Юлії Пол-
тавської, Михася Ткача (про поета-земляка Олексія Довго-
го), Сергія Демченка (про Станіслава Реп’яха), краєзнавча 
публікація «З часів земства» І. Майко, рецензія Володими-
ра Ворони на книжку Петра Сороки «Симфонія Петриків-
ського лісу».

Борис ПОЛІЩУК

За правду 
й демократію

Поспішаю оце до Антона, сусіда, в лікарню. Штрикають 
йому уколи, змащують якимсь шмаровидлом плечі, зніма-
ють у роті мірку, щоб вставити зуби. Доводять сусіда до 
пуття після контузії в місті.

Поїхав він у гості до сина, вийшов з автобуса, а на 
вулиці коїться таке, як у хліві, коли курка знесеться. Не 
стільки того яйця, скільки крику, галасу й копошіння. Ку-
дись іде натовп і чогось вимагає.

Розвісив він вуха, дивиться на те все, мов теля на 
стрічки молодої. Аж тут якийсь на вигляд культурний до-
бродій опинився біля Антона. Розпитав про те, про се й 
каже:

— Ви часом двадцять гривень не хочете заробити?
— За що ж мені їх дадуть? — поцікавився сусід.
— За правду й демократію.
— То це вони в нас уже такі дешеві стали? — здиву-

вався Антон.
— Політика — діло тонке, — звів до неба пальця до-

бродій.
— І що ж я маю робити?
— Узяти оцей транспарант, разом з людом пройтися 

вулицею, — пояснив добродій.
— І це все? – не повірив Антон.
— Усе. Хіба що пару разів крикнете: «Ганьба!»
Для Антона двадцять гривень — це сума. Як тут не про-

вітритися? Подякував за гроші та й рушив до людського 
гурту. Гордо підняв над собою прибиту до дерева розма-
льовану фанеру й на повні груди рявкнув: «Ганьба-а-а-а!»

Молодиця, що йшла поруч і диригувала руками, підозрі-
ло подивилася на нього, звела очі на фанеру й так завере-
щала, наче то не Антон чапав, а семиголова гідра сунула.

Враз до сусіда підскочило кілька пасійованих чолові-
ків і заходилися виривати з рук древко з отою фанерою.

— Ти чого сюди, козел, затесався?!
— Хлопці, я ж свій!— вигукнув сусід.
— Ось ми тобі покажемо «свого»! — зацідили Антоно-

ві в зуби.
— Братці, я ж за правду і демократію! — заволав він.
— Ось тобі правда! — стусонув хтось Антона кулаком 

під дихало.
— А оце демократія! — переломила на його спині 

древко молодиця-диригент. 
Були б обпатрали, мов курку, якби не почав відбивати-

ся авоською із сирими яйцями. 
«Нічого мені так не шкода, — каже, — як чотирьох не-

давно вставлених залізних зубів. Три свої — то таке, все 
одно випали б...».

Лежить Антон, стогне і ніяк не второпає: за яку ж прав-
ду і демократію його так віддухопелили?

Гі де Мопассан 

Кропильник 
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У світі цікавого

Корисні порадиКорисні поради
Запах нафталіну з шафи можна видалити, 

розклавши в ній 3 – 4 невеликих мішечки з марлі, скла-
деної в декілька шарів, із сухою гірчицею. А щоб вида-
лити його з одягу, покладіть у шафу суху гірчицю, наси-
павши її на газету.

У банку, що герметично закривається, покладіть ша-
рами пелюстки лілії, троянди та інших квітів, пересипа-
ючи їх дрібною сіллю. Заповнивши таким чином бан-
ку, налийте в неї 3 – 4 чайні ложки спирту або горілки. 
Кожного разу, коли потрібно, щоб у кімнаті був приєм-
ний запах, відкривайте банку на декілька хвилин.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

Олександр ПЕРЛЮК
Перлюкізми

 Із двох нещасних 
якраз і утворюються щас-
ливі сім’ї.

 Найважча роль — 
пристойно зіграти самого 
себе.

 Якщо не перепив, 
значить, недопив.

 Уже й горілка скінчи-
лась, а ми все п’ємо!

 Нема таких перешкод, 
які не можна було б обійти. 

Було колись...
Кожна нова байка Кри-

лова викликала супереч-
ки, кого або що мав на ува-
зі автор у написаному тво-
рі. Крилов нічого не роз-
повідав, тільки усміхався. 
Траплялося, що хто-небудь 
говорив йому своє припу-
щення. Байкар не погоджу-
вався, але його заперечен-
ня можна було зрозуміти як 
згоду.

— Можливо, й схоже! 
— відповідав Крилов. — 
Випадковість, та й годі!

* * *
Англійський мандрів-

ник і натураліст Чарлз Дар-
він одним з методів ви-
вчення птахів вважав їх 
куштування на смак. Всту-
пивши в лондонський клуб 
гурманів, Дарвін їв страви, 
приготовані з великого бо-
лотного бугая, яструба-пе-
репелятника та інших ма-
лоїстівних і неїстівних пта-
хів. У результаті  орнітолог 
дійшов висновку, що голо-
дна смерть Робінзону Кру-
зо не загрожувала. Однак 
після того, як у клубі гостей 
почастували гарячою стра-
вою зі старої сови, вчений 
довго блював і врешті при-
пинив своє членство в клу-
бі гурманів.

Куточок 
гумору
Одеські жарти

— Хаїме, ти кажеш, що 
Моня тебе вилаяв? А чому 
ж ти не зреагував?

— Як не зреагував? А 
хто з нас лежить? 

☺ ☺ ☺
Гершеле виправдову-

ється перед равином, який 
лає його за пияцтво:

— Ребе, я п’ю, щоб уто-
пити мої печалі.

— І топиш їх?
— Ох, ребе, вони так 

уміють плавати…
☺ ☺ ☺

Оголошення на парка-
ні біля Одеської консерва-
торії:

«Всесвітньо відомий 
струнний квартет візьме до 
свого складу двох скрипа-
лів і віолончеліста».

☺ ☺ ☺
 — Хаво, зізнайся, ти 

завагітніла чи пообідала? 
☺ ☺ ☺

— Офіціанте, цей салат 
сьогоднішній?

— Більше того: він на-
віть завтрашній. 

Клуб «Ерудит»: 
хочу все знати

 Лимони містять більше 
цукру, ніж полуниця.

 Удар блискавки може до-
сягати температури 30000 градусів за 
Цельсієм.

 Тривалість життя кімнатної мухи — 10 – 25 днів.
 Вогонь під час пожежі зазвичай рухається швид-

ше в гору, ніж з гори.
 Верблюже молоко не згортається.
 У кішок більше 100 голосових зв’язок.
 Павуки тарантули можуть прожити два з полови-

ною роки без їжі.
 Коала спить 18 годин на день.
 Дельфіни можуть чути звуки під водою на від-

стані 24 км.
 У бабки 6 ніг, але вона не вміє ходити.

 Поштові штем-
пелі на лис-
тах вперше 

з’явилися в Англії 
1660 року. На них 

вказували місяць 
і день відправлення листа. Штемпель 
ставили на кожній поштовій станції, щоб 

можна було встановити швидкість пере-
сування цього листа. 

 Найдавнішими вважаються мо-
нети, які чеканили в грецькому місті-
державі Лідії в Малій Азії приблизно у 
685 – 652 роках до нашої ери. Виго-
товляли їх з електра — сплаву золота 
й срібла. 

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Золотий фонд української естради

е до-
радусів за 

Неправильно Правильно
Вклад у науку Внесок у науку

Включити до списку Внести до списку

Включи телевізор Увімкни телевізор

В коротких словах Кількома словами

Властива для нього Властива йому

В усіх відношеннях З усякого погляду

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 
18000. 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

Пісні на вірші Андрія Демиденка

Áàòüê³âñüêèé ïîð³ã
Музика: Іван Карабиць

Збудував батько дім
Вікнами до тепла,
Засівав батько хліб
Веснами для добра,
А як впав у знесиллі
Він під тополиною,
То душею обняв землю ту,
Що назвав Батьківщиною.
Приспів:
Отим усім повік святим,
Що зветься
Батьківським порогом,
З його ожин,
З його стежин
Між люди йди, 
Моя дорого!  

Мене мудрим зростив
Щедрий твій колосок,
Я навчавсь чистоти
В зір твоїх і річок.
Причащався твоєю я
Ніжністю й силою,
І пишавсь над усе
Я завжди у житті Батьківщиною!
Приспів.

Дітям я заповім
Та й на вічні літа:
Відчиня на землі
Двері всі доброта.
Починається світ
Не межею — зерниною,
А людина живе лиш тоді,
Як вона з Батьківщиною!

Андрій Петрович Деми-
денко — український поет-
пісняр. Автор сотень пое-
зій. Народний артист Укра-
їни, заслужений діяч мис-
тецтв України, академік, 
професор, лауреат міжна-
родних премій.

Народився 12 червня 
1951 року в селі Мартино-
вичах Поліського району 
на Київщині (село було ева-
куйоване після катастро-
фи на ЧАЕС на Полтавщи-
ну в село Нові Мартинови-
чі). Батько, Петро Якимо-
вич, — фронтовик, інвалід 
другої світової війни. Мати, 
Надія Миколаївна, знала 
безліч давніх українських 
пісень.

На літературний шлях 
юного поета благословив 
Андрій Малишко. Це ста-
лося, коли хлопець приніс 
у журнал «Дніпро» добірку 
своїх віршів. 

Андрій Демиденко є 
автором текстів сотень пі-
сень. Їх виконували Юрій 
Гуляєв, Микола Кондра-
тюк, Йосип Кобзон, Юрій 
Богатиков, Алла Пугачова, 
Софія Ротару, Раїса Кири-
ченко, Назарій Яремчук.

Демиденко — автор по-
над 180 наукових праць, 
присвячених національно-
му фольклору та проблемам 
українознавства. Автор ба-
гатьох науково-популярних 
статей, історичних розвідок, 
радіо- й телелітературних 
досліджень. Творець фунда-
ментальної документальної 
книги про Михайла Грушев-
ського «Великий українець». 
Підготував і видав усю спад-
щину Михайла Грушевсько-
го. Редактор і упорядник «Іс-
торії України в народних ду-
мах і піснях».

Про творчість Андрія 
Демиденка знято докумен-

тальні фільми українським, 
російським, канадським, 
американським, австра-
лійським телебаченням. 
Його твори перекладені 18 
мовами світу.

Ось деякі пісні на слова 
поета (в дужках вказано 
авторів музики): «Батьків-
ський поріг»; «Душі крини-
ця» (О. Морозов); «Журав-
лина вірність»,  «Моє рідне 
село» (О. Зуєв); «Зачаруй 
нас, любов» (М. Мозговий); 
«Пісня про рідний поріг» (Л. 
Дичко); «Україночка» (Г. Та-
тарченко).

Андрій Демиденко

Ìîº ð³äíå ñåëî
Музика: Олександр Зуєв
Пахне рідне село
Тишиною лугів,
І роздоллям небес,
І піснями гаїв.
І полями, де сонячне світить чоло,
І полями, де сонячне світить чоло.

Приспів:
І хлібом, і цвітом,
І прадідом-дідом
Гріє душу село,
Моє рідне село.
І хлібом, і цвітом,
І прадідом-дідом
Гріє душу село,
Моє рідне село.

Вийшло рідне село
На жнива й сінокіс,
Заспівало село
На весіллях дзвінких.
По просторах живих вітерцем провело,
По просторах живих вітерцем провело.

Приспів.

Будить рідне село
І зорю, і росу.
Я любов до землі
Все життя пронесу.
Все, що бачу навкруг, все в мені проросло,
Все, що бачу навкруг, все в мені проросло.

(2)


