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Оголошена передплата 
на нашу газету на 2019 рік
Ціна — найнижча і незмінна: 

10 гривень на місяць.
Також триває передплата на заключні 
місяці цього року.

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 Корисні поради. 
 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

25 вересня на телеекранах 
глядачів України зник канал «UA: 
Перший». Йому дозволили ще й у 
вересні транслюватися не в циф-
ровому, а в аналоговому мовлен-
ні. Хоча по Україні, окрім кількох 
прикордонних з Росією областей 
(у тому числі Чернігівській), від 1 
вересня аналогове мовлення ви-
мкнено, перейшли на цифрове. 
Але виявилося, що в каналу нема 
коштів ні на аналогове, ні на циф-
рове мовлення. 

На ситуацію миттєво зреагува-
ли представники громадянського 
суспільства: зокрема, Національна 
спілка журналістів України, Центр 
демократії та верховенства пра-
ва, громадські організації «Інсти-
тут масової інформації», «Детектор 
медіа», «Громадське радіо», інші ГО, 
пов’язані з діяльністю засобів ма-
сової інформації. В ухваленій ними 
заяві — вимога негайно увімкнути 
мовлення каналу.

Про сам канал у заяві сказа-
но так: «Суспільство повинно мати 
можливість отримувати неупере-
джену інформацію — а НСТУ є єди-
ним у країні мовником, інформацій-
на політика якого будується на за-
садах незалежності від держави, 
від олігархів, від приватних інтер-
есів».

Така висока оцінка зумовле-
на тим, що канал вважається пер-
вістком нового, абсолютно демо-
кратичного суспільного мовлення 
в Україні. Воно було гучно заде-
клароване три роки тому владою 
як воістину «глас народу», принай-
мні в царині електронних медіа — 
радіо й телебачення. А тут це ще й 
збіглося з початком довгоочікува-
ного роздержавлення друкованих 

ЗМІ — газет, тобто виходом з числа 
їх засновників (господарів, власни-
ків) органів місцевої влади. 

Наставав час небувалої свобо-
ди слова для народу, коли ЙОГО, а 
не чиїсь «органи», ставали навіть 
не четвертою владою (після зако-
нодавчої, виконавчої, судової), а 
першою владою, владою громад-
ської думки, контролю народу за 
іншими, обраними ним, гілками 
влади. 

Щодо роздержавлення ЗМІ, то 
процес пішов. Хоч і «зі скрипом», 
бо він мав би завершитися, згідно 
з ухваленим парламентом у груд-
ні 2015 року законом, наприкінці 
цього 2018 року, але, очевидно, що 
не завершиться. 

Але зараз поговорімо про елек-
тронні медіа — радіо й телебачен-
ня, вплив яких на голови людей ве-
личезний. 

Ще конкретніше — про цей те-
леканал «UA: Перший». Це перший 
і єдиний загальнонаціональний 
український громадський телека-
нал, створений у рамках Націо-
нальної суспільної телерадіокомпа-
нії України. У свою чергу НСТУ — 
колишня структура Держкомтеле-
радіо. У цій структурі цілих 40 років 
(1951 – 1991 рр.)  діяв перший і 
єдиний канал Українського телеба-
чення — УТ. Уже в час незалежнос-
ті, по 1998 рік, канал називався 
УТ-1, далі, по 2015 рік, — Перший 
національний. Це було абсолютно 
державне телебачення, держав-
ний канал, на тлі новонароджених 
десятків і десятків приватних кана-
лів, особистої чи колективної влас-
ності. 

І ось 2015 року (не випадково, 
що після Майдану, Єврореволюції) 

в країні було задекларовано євро-
пейський і світовий принцип віль-
ного слова у ЗМІ.

У царині наймасовішого ЗМІ — 
телебачення — все було й так роз-
державлено. Адже всі оті десятки, 
а з регіональними — сотні теле-
каналів створювалися як приват-
ні, недержавні. Починаючи з най-
потужніших загальнонаціональних 
каналів: «1+1», «Інтер», СТБ, ICTV й 
так далі. Кому вони і з ними цілі ме-
діа-холдинги належать, яким біз-
несовим групам чи конкретно олі-
гархам — усім відомо, бо це не є ні 
секретом, ні якоюсь крамолою. Усе 
законно. 

На цьому роздержавленому, 
часто — надто вже «віддержав-
леному» від її інтересів, тлі й було 
утворено СУСПІЛЬНЕ мовлення, як 
глас народу. Але як? Може, на зра-
зок такого мовлення в демокра-
тичних європейських країнах чи за 
океаном, де медіа є за суттю влас-
ністю самих глядачів, радіослуха-
чів? Хоча б у сусідній Польщі. 

А ось як було зроблено в нас. 
Національна суспільна телера-
діокомпанія України є акціонер-
ним товариством, 100% акцій 
якого належать державі. Фінан-
сування НСТУ здійснюється з 
державного бюджету України, 
а також від комерційних надхо-
джень. Зазначимо, що комерцій-
ні надходження доволі скромні, 
адже канал не зловживає рекла-
мою. Тобто все — на бюджеті. Те-
пер скажіть: це роздержавлення 
чи повне одержавлення? Якщо 
100-відсотково акціонером, 
власником є держава, і прак-
тично повністю все це — на 
утриманні держави. 

День Чернігова
Традиційно його звикли відзначати 21 вересня, в річни-

цю звільнення міста від нацистів 1943 року. Хоча історики 
пропонують не прив’язувати свято міста до цієї дати, адже в 
історії Чернігова є багато значущих подій. Але поки що від-
значали ось так. Щоправда, не один, а цілих три дні, починаю-
чи від п’ятниці 21-го. Виставки, ярмарки, концерти, фестива-
лі — й не лише в центрі, а й в інших місцях Чернігова. 

Всеукраїнський фестиваль духових оркестрів. 22 ве-
ресня в Чернігові відкрився Третій всеукраїнський фести-
валь духових оркестрів. Шість творчих колективів з різних 
міст України зібралися на Красній площі. Урочистим маршем 
вони пройшли вулицями міста до підніжжя схилу біля Катери-
нинської церкви, де й відбулося відкриття фестивалю.

У фестивалі взяли участь такі оркестри: Почесної варти 
Київського окремого полку Президента України імені Богда-
на Хмельницького; Центру Військово-музичного мистецтва 
Повітряних Сил Збройних Сил України; Військової академії з 
Одеси; Військово-музичного центру Сухопутних військ; Цен-
тру музичного мистецтва Державної служби України з над-
звичайних ситуацій; 8-го навчального центру Державної спе-
ціальної служби транспорту Міністерства оборони України. 

Наступного дня оркестри виступали в різних місцях Чер-
нігова. 

Конкурс-фестиваль «Чернігів The best». Оголошення пе-
реможців конкурсу-фестивалю молодих талантів і гала-кон-
церт лауреатів відбулися 23 вересня на сцені міського пала-
цу культури. А фінал конкурсу пройшов напередодні на Крас-
ній площі. 

Цього року гран-прі конкурсу виборола Марія Скорина — 
шестирічна гімнастка. Вона вихованка зразкової спортивно-
циркової студії «Тріумф». Переможниця здобула грошовий 
приз у сумі 7500 грн.

Грошові призи отримали й інші лауреати. Ось вони: ІІ міс-
це — клуб спортивного бального танцю «Ніка»; ІІІ місце — Во-
лодимир Михайлов (Городня); IV місце розділили спортивний 
клуб художньої гімнастики «Чемпіонка» й гурт «Наст».

Понад 2 тисячі людей узяли участь у забігу по місту.
Учасники з усієї України, з Білорусі й один навіть з Китаю 23 
вересня взяли участь у традиційному чернігівському напів-
марафоні вулицями міста. Понад 300 осіб вийшли на дистан-
цію 21 кілометр. Інші долали менші відстані. Серед них і люди 
з інвалідністю. Сумчанин, учасник АТО Ігор Лугіна долав на-
півмарафон на візку. Він — учасник забігів у Сумах і Полтаві.

Літературний Чернігів. Ще одна локація святкуван-
ня  — літературна галявина від безкоштовних курсів укра-
їнської мови. Поети й барди познайомили містян і гостей зі 
своєю творчістю в історичній частині міста — на Валу, біля 
пам’ятника Тарасові Шевченку. 

Суспільне

Пристрасті довкола засобів інформації наростають

 недомовлення
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Бліц-інформ
Виставка в обласному 
архіві
До 75-ї річниці вигнання з Чернігівщи-

ни нацистських окупантів Державний ар-
хів Чернігівської області відкрив фотодо-
кументальну виставку.

Експозиція налічує більше 30 докумен-
тів, майже 20 світлин, 2 карти-схеми, що 
хронологічно охоплюють період з 1935 по 
1948 роки, а також статті тогочасних дру-
кованих видань.

Експонати поділено на тематичні бло-
ки, серед яких «Чернігів напередодні ві-
йни», «Вторгнення», «Нацистський «новий 
порядок», «Зруйнований Чернігів», «Відбу-
дова».

Документи відтворюють трагічну істо-
рію Чернігова й області окупаційного пе-
ріоду: розстріли мирних громадян і вій-
ськовополонених, вивезення чернігівців 
на рабські роботи до Німеччини, знищення 
населених пунктів.

Заступник директора Державного архі-
ву області Наталія Лобанова звернула ува-
гу відвідувачів на стенди під загальною на-
звою «Визволення Чернігова та Чернігів-
щини». 

МакДональдс — 
на реконструкції
Перший і єдиний у Чернігові амери-

канський ресторан швидкого харчуван-
ня МакДональдс відкрили рівно 20 років 
тому. У самісінькому центрі міста, поруч із 
Центральним ринком. І не перше десяти-
ліття точаться дебати щодо «швидкого хар-
чування»: одні вважають, що краще харчу-
ватися не «швидко», а нормально, інші на-
гадують, що МакДональдс використовує 
для приготування страв винятково свіжі 
та якісні продукти. Поки тривають деба-
ти, мережа цих ресторанів поширилася по 
всій планеті. Ось і в Чернігові заклад два 
десятиліття служить людям.

Тепер почалася його реконструкція. І 
така масштабна, що вхідну частину будівлі 
зносять за допомогою кранів і екскавато-
рів. Утім, будівельники обіцяють до Ново-
річчя завершити роботи й знову відкрити 
заклад. 

СБУ викрила на хабарі 
одного з керівників 
державної виконавчої 
служби Чернігівщини
Оперативники Служби безпеки Украї-

ни встановили, що посадовець Головного 
територіального управління юстиції у Чер-
нігівській області організував протиправ-
ний механізм вимагання від підлеглих не-
правомірної вигоди за нарахування вста-
новлених грошових винагород. «Такса», яку 
мали сплачувати співробітники, становила 
п’ятдесят відсотків від нарахованої їм суми 
заохочення.

Оперативники СБ України затримали 
чиновника під час передачі «данини» від ке-
рівника одного з районних підрозділів у роз-
мірі тридцять п’ять тисяч гривень. 

У межах кримінального провадження, 
відкритого за ч. 4 ст. 368 Кримінального ко-
дексу України, тривають невідкладні слідчі дії. 

Операцію з викриття зловмисника про-
водили співробітники Головного управління 
по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю, 
його регіональний підрозділ та Головне слід-
че управління СБ України спільно з прокуро-
рами Департаменту процесуального керів-
ництва у кримінальних провадженнях під-
слідних слідчим Державного бюро розсліду-
вань Генеральної прокуратури України. 

Прес-центр СБ України

Мабуть, головним пунктом почат-
ку триденних святкувань Дня Черні-
гова було 21 вересня урочисте від-
криття в центрі міста алеї після ре-
конструкції, що досі мала назву Алея 
Героїв. Ще торік тут почалася масш-
табна реконструкція, яка коштува-
ла міському бюджету кілька десят-
ків мільйонів гривень. Окремо — по-
над 20 мільйонів гривень — коштува-
ла заміна всіх чотирьох прямокутних 
фонтанів на три круглі. 

Але алея дійсно тепер дуже кра-
сива: нові лави, ліхтарі, покриття з 
різнокольорової плитки. 

Урочисто, з оркестром, зведеним 
великим хором, що виконав нову піс-
ню про Чернігів, алею відкрив місь-
кий голова Владислав Атрошенко, ра-

зом з мерами кількох міст України й 
закордону.

Тепер залишилося дати нову на-
зву головній алеї міста, не могла ж 
вона й далі називатися на честь ко-
муністичних діячів. На святі пролуна-
ло, що її назвуть Арт Авеню. Що ж, до-
бре, якщо алея дійсно стане вулицею 
мистецтва. Але при цьому зовсім не 
обов’язково давати їй заморські на-
зви. Тому наша газета знову опри-
люднює запропоновану чернігівцями 
гарну, пов’язану з історією древнього 
міста пропозицію: дати назву — Ка-
терининська алея. На честь козаць-
кої Катерининської церкви, до якої 
веде алея з центральної площі міста 
і яка зустрічає на в’їзді гостей Черні-
гова.

Сьогодні проходить  облас-
ний жіночий форум на честь юві-
лею.

Днями на прес-конференції 
йшла мова про цей ювілей і про 
форум. 

«Чернігівщина є однією з об-
ластей, де жінки представлені з 
великим відсотком у депутатсько-
му корпусі та владних структурах, 
навіть в.о. голови ОДА та її заступ-
ники є жінками», — зазначила ди-
ректор Департаменту сім’ї, молоді 
та спорту обласної державної ад-
міністрації Ніна Лемеш. 

Голова ГО «Спілка жінок Чер-
нігівщини» Ірина Дорожкіна  (на 
фото) розповіла: «Протягом 25 
років ми багато співпрацювали 
з різними структурами та орга-

нізаціями, головним нашим за-
вданням було порушувати питан-
ня про становище жінок, гендер-

ні питання. Ми проводимо бага-
то популярних заходів: конкурс 
«Жінка року», ярмарок «Що може 
жінка», регіональні акції «Жін-
ки, знайте свої права!», міжна-
родні акції «16 днів протидії ген-
дерному насильству», різні фо-
руми, круглі столи, конференції, 
семінари тощо, співпрацюємо з 
Лігою ділових і професійних жі-
нок, Асоціацією підприємниць, 
об’єднаннями жінок-ветеранів, 
жінок-учених, жінок-майстринь. 
Серед населення Чернігівщини 
— 54% жінок, а серед пенсіонерів 
жінок удвічі більше від чоловіків. 
Тож нашою метою є створення 
програм «Збереження чоловіків» 
та «Щасливі сім’ї». Співпрацюємо 
з громадами. Наприклад, у Кіптях, 

Семенівці, Куликівці, Варві, Ніжи-
ні, Сновську, Мені вже створено 
місцеві жіночі організації».

Доцент Національного уні-
верситету «Чернігівський коле-
гіум» ім. Т. Шевченка, радник з 
гендерних питань голови ОДА Ла-
риса Юда прокоментувала: «На 
форумі буде кілька дискусійних 
платформ, побачимо 25 яскра-
вих особистостей. Хочу зупини-
тися на дискусії «Жінки, мир та 
безпека», адже ми фактично ви-
знаємо дискримінацію в нашому 
суспільстві, маємо проблеми на-
сильства в сім’ях».

Форум проходить сьогодні, 4 
жовтня, в навчально-методично-
му центрі за адресою: м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 105-А.

Чемпіонат України з футболу. 
Прем’єр-ліга. 9 тур. 23 вересня, 
Київ. «Динамо» – «Десна» — 4:0. 

Не то найкращий матч киян у се-
зоні, які до цього 6 матчів не могли 
виграти (нічиї та поразки в чемпіо-
наті та єврокубках), не то найгірший 
— у чернігівців. Важко це визначи-
ти, коли на полі суперничають дві 
команди, і чим зміряти рівень гри 
кожної? Лише рівень — відносно 
одної до другої. І тут повна перева-
га киян. Перший в історії в елітно-
му дивізіоні матч цих команд при-
ніс переконливу перемогу госпо-
дарям. 

10 тур. 30 вересня, Чернігів. 
«Десна» – «Ворскла» (Полтава) — 
0:2.

Нелегко нашому дебютантові 
елітного дивізіону. Тим паче, цьо-
го разу суперником був бронзовий 
призер минулого чемпіонату Украї-
ни, учасник нинішнього Єврокубка 
— Ліги Європи.

Четверта домашня поразка, 
шоста загалом. Причому всі — 
із «сухим» рахунком. Тобто, якщо 
«Десна» пропускає першою, то не 

лише не відіграється бодай на ні-
чию, а й не забиває в таких матчах 
жодного м’яча. Щось із психологі-
єю чи брак досвіду? Ось і в цьому 
матчі начебто грали непогано, од-
нак забити не виходить. Після цьо-
го туру наші — на 9-му місці в тур-
нірі. 

Кілька зауважень — не щодо 
гри команди, а організації футбо-
лу. Час би вже встановити на ста-
діоні ім. Гагаріна електронне та-
бло, що давно пообіцяв міський 
голова. І вже зовсім просто облад-
нати інформаційний щит з табли-
цею чемпіонату й оновлювати її 
після кожного туру. 

Також дивно, що в цьому матчі, 
який почався о 14.00 чудового со-
нячного дня, нащось було увімкне-
но на вишках освітлення футболь-
ного поля. Цілих дві години десятки 
потужних прожекторів сяяли в со-
нячне небо.

* * *
Наступний матч «Десна» грає  

6 жовтня на виїзді з командою 
«Львів». 13 жовтня, також на виїз-
ді, — з «Шахтарем».  20 жовтня при-
ймає вдома «Маріуполь».

Визначилися учасники 
одної восьмої фіналу Кубка 
України з футболу. Без від-
бору туди потрапили перші 
шість команд попереднього 
чемпіонату країни. Решта 10 
— переможці одної шістнад-
цятої фіналу. Ці матчі відбу-
лися в проміжку між остан-
німи двома турами чемпіона-
ту країни у прем’єр-лізі. Тож 
чернігівська «Десна», після 
важкої поразки від «Динамо», 
грала 26 вересня на виїзді в 
Херсоні з командою «Крис-
тал», яка виступає в другій 
лізі й нині йде на третьому 
місці в групі Б. 

«Десна» перемогла — 3:2, 
але в напруженій боротьбі. 
Голи в нас забили Денис Фа-
воров, Олександр Волков, 
Дмитро Хльобас. 

Серед команд, які проби-
лися до одної восьмої фіналу, 
6 представників нижчих ліг: 
дві — з першої і чотири — з 
другої. Та  при жеребкуванні  
«Десні»  потрапила  в супер-

ники «Зоря» (Луганськ), учас-
ниця нинішньої Ліги Європи. 
Утім, «Десна» вже зіграла із 
«Зорею» в першому колі чем-
піонату й перемогла на виїз-
ді — 2:0. Тепер побореться 
за вихід до чвертьфіналу. То-
рік «Десна» вже виходила до 
чвертьфіналу, де вдома по-
ступилася столичному «Дина-
мо». 

Матчі одної восьмої за-
плановані на 31 жовтня. 
«Десна» прийматиме «Зорю» 
вдома. 

А ось інші пари одної вось-
мої (господарі поля вказані 
першими): 

«Минай» (Ужгород)  –
 «Динамо»

«Чорноморець» – 
«Ворскла»

«Калуш» – «Дніпро-1»
«Шахтар» – «Олімпік»
«Інгулець» – «Маріуполь»
«Гірник»  (Кривий Ріг) – 

«Львів»
«Черкащина-Академія» – 

«Карпати». 

Катерининська алея оновлена

Спілка жінок Чернігівщини: 25-річчя

«Десна» в чемпіонаті Кубок України: 
«Десна» – «Зоря»
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Бліц-інформ
Обласна бібліотека для дітей 
відсвяткувала 120-річний ювілей
Нині це найстарша в Україні спеціалізована установа 

для дітей і підлітків. Почалася її історія 1898 року з дитячо-
го відділу Чернігівської громадської бібліотеки. Бібліотека 
вижила й у важкі часи революції та громадянської війни, 
Другої світової, коли фонди були знищені. Читачі відновлю-
вали книжковий фонд, який сьогодні налічує 175 тисяч на-
йменувань. 

На святкуванні кращі працівники бібліотеки були наго-
роджені відзнаками обласної державної адміністрації, об-
ласної ради. Гарним подарунком стало виділення бібліоте-
ці в бюджеті наступного року 120 тисяч гривень на покра-
щення матеріальної бази.

Колекцію видань, підготовлених Національним олім-
пійським комітетом України, вручила бібліотеці знамени-
та українська спортсменка, а нині директор Департаменту 
сім’ї, молоді та спорту ОДА Ніна Лемеш. 

Свого часу бібліотеку підтримав класик української лі-
тератури Михайло Коцюбинський. Від 1901 року був чле-
ном її правління. Саме він став на захист закладу, коли бі-
бліотеку закрили. Про це нагадав правнук письменника, 
директор музею-заповідника Михайла Коцюбинського 
Ігор Коцюбинський.

Бібліотеку, її читачів, працівників привітали відомі чер-
нігівські письменники Надія Галковська, Олена Конечна, 
Василь Буденний.

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

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

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

У 2017 – 2018 роках допомогу 
при народженні дитини 
в Чернігові отримали 1608 родин
Загальний обсяг виплаченої матеріальної допомоги — 

13,7 млн грн. Зокрема, рішенням виконкому міської ради 
від 6 вересня надано матеріальну допомогу для 252 сімей 
на суму 2,335 млн грн.

Уже майже рік діє Програма підтримки народжуванос-
ті в Чернігові на 2017 – 2022 роки. У рамках програми при 
народженні першої дитини сім’я отримує допомогу в сумі 5 
тис. грн, другої — 10 тис. грн, третьої і більше — 20 тис. грн.

Новий сезон безкоштовних 
курсів української мови 
У Чернігові відкрили 4-ий сезон курсів рідної мови для 

людей різного віку і професій. Вони діють при обласній бі-
бліотеці ім. Короленка. 

Керівник курсів Людмила Зіневич ознайомила слуха-
чів з безкоштовним культурно-освітнім проектом «Мова – 
література – культура – краєзнавство». На заході виступи-
ли й викладачі курсів Ганна Арсенич-Баран та Марина Ле-
вицька.

За три роки існування курси закінчили понад 800 слу-
хачів.

Раз на тиждень волонтери не тільки викладають усім 
бажаючим словник і граматику, а й подорожують разом, 
влаштовують лекції просто неба, запрошують майстрів 
мистецтв і письменників, громадських діячів. Наприклад, 
останній публічний виступ Левка Лук’яненка в Чернігові 
відбувся саме перед слухачами курсів.

Частина слухачів уже має дипломи випускників курсів, 
але продовжують їх відвідувати для спілкування.

Ялівець, туя, самшит: 
лісівники реалізують декоративно-
посадковий матеріал
Державне підприємство «Ніжинське лісове господар-

ство» реалізує якісний декоративний садивний матеріал — 
широкий асортимент дерев і чагарників за цінами, зниже-
ними на 30 – 40 відсотків порівняно з ринковими.

Вартість одного деревця коливається від 25 до 360 
гривень за саджанець, залежно від виду рослини.

Асортимент декоративно-посадкового матеріалу до-
статньо широкий — близько 20 видів хвойних і листяних 
порід. «Переважно це самшит, різні види туї, ялівцю, тама-
рикс, верба Матсудана, форзиція та інші декоративні поро-
ди, — говорить провідний інженер з лісових культур Ната-
лія Демочка. — Усі вони пристосовані до наших кліматич-
них умов». Також у продажу — каштан, червоний дуб, яли-
на, сосна, фундук та інші породи.

З питань придбання звертатися за тел.: (067) 
  46-13-253.

Мистецька панорама

«Підказки 
на дорогах» 
— вистава 
для дітей 

Обласний філармо-
нійний центр підготував 
дітям молодшого шкіль-
ного віку музичну виста-
ву «Підказки на дорогах» 
(режисер-постановник 
і автор текстів пісень — 
Оксана Кравчук). 

Сценічні персона-
жі розповіли й показа-
ли школярам, як працює 
світлофор, для чого по-
трібні знаки дорожнього 
руху, як правильно пере-
ходити дорогу, як не роз-
губитися у складних ситу-
аціях на дорогах.

У виставі задіяні ви-
конавці центру Марина 
Маккей, Дмитро Обєдні-
ков, Макс Пузан, Світла-
на Примак, Аня й Даша 
Михневичі.

2016 року Міністерство культу-
ри України започаткувало загаль-
ноукраїнський проект «Український 
Донбас» — для інтеграції Доне-
цької і Луганської областей в єди-
ний культурно-мистецький простір 
України. Було визначено систему 
партнерської взаємодії між іншими 
областями та конкретними райо-
нами й містами Донецької і Луган-
ської областей. 

Департамент культури і ту-
ризму, національностей та релі-
гій Чернігівської облдержадміні-
страції розробив програму участі 
творчих колективів області в захо-
дах на Донбасі. У рамках цієї про-
грами відбулася поїздка театру ім. 
Т. Шевченка до міста Сєвєродо-
нецька на Луганщині, де з 24 по 30 
вересня проходив перший Всеу-
країнський театральний фестиваль 
«СвітОгляд». Започаткований за 
ініціативи Луганського обласного 

академічного українського музич-
но-драматичного театру за сприян-
ня Міністерства культури України 
та Українського культурного фонду, 
фестиваль проходив за підтримки 
Луганської обласної державної ад-
міністрації.

Чернігівський театр був запро-
шений до участі в новому фестивалі 
серед 11 театрів з України, Ізраїлю, 
Туреччини. 

Ані великі відстані, ані зруйно-
вані дороги, ані відгомін не таких 
уже й далеких вибухів не завади-
ли шевченківцям показати свою 
відому виставу — музичну коме-
дію «Ніч перед Різдвом», створе-
ну за мотивами повісті М. Гоголя 
заслуженим артистом України Ан-
дрієм Бакіровим. Як і впродовж 
трьох років гастролей на сценах 
багатьох театрів України та за її 
ме жами, вистава викликала захо-
плення глядачів.

Шевченківці відкриють 
93-ий сезон

16 жовтня відбудеться відкриття 93-го театраль-
ного сезону Чернігівського обласного академічно-
го українського музично-драматичного театру імені 
Т. Шевченка.

Сезон відкриють прем’єрою вистави «Скапен», по-
ставленою художнім керівником театру, заслуженим 
артистом України Андрієм Бакіровим за п’єсою «Ви-
тівки Скапена» класика французької драматургії Мо-
льєра. 

Протягом сезону театр запропонує кращі вистави 
минулих років, зокрема «Безумний день, або Весілля 
Фігаро», «Слуга двох панів», «Комедія помилок», «Наше 
містечко», «Кайдашева сім’я», «Сватання на Гончарів-
ці», «Ніч перед Різдвом», «Вій. Докудрама». Юні гляда-
чі зустрінуться зі своїми улюбленими героями казок 
«Чарівна лампа Аладдіна», «Пригоди Гусеняти», «Бука», 
«Біля ковчега о восьмій», «Неймовірні пригоди Тузика» 
та інші.

Триває робота режисера-постановника, заслуже-
ного діяча мистецтв України Віри Тимченко над повер-
ненням на сцену відновленої вистави «Лісова пісня» 
Лесі Українки. У перспективі — робота над новими ви-
ставами й активна гастрольна діяльність, участь у пре-
стижних фестивалях в Україні та за кордоном.

Театр імені Шевченка — на фестивалі в 
Сєвєродонецьку на Луганщині

Міжнародний фестиваль 
«Слов’янські 

театральні зустрічі»
Традиційний уже ХХVІ фестиваль відбудеться 

на сцені нашого театру ім. Т. Шевченка, який і є 
організатором фестивалю. 

Участь у цьогорічному фестивалі візьмуть 10 
театрів з України, Білорусі, Польщі. Це три Ки-
ївських: національні академічні — імені Івана 
Франка, імені Лесі Українки та театр оперети, а 
також драмтеатри з Ніжина, Полтави й Харкова; 
наші білоруські колеги з Гомеля та польські май-
стри з Варшави. 

Чернігівський Молодіжний театр 
почав сезон прем’єрною виставою 
«Бравий вояка Швейк». Цей 34-ий се-
зон для Молодіжки вперше пройде 
без директора та художнього керівни-
ка театру Геннадія Касьянова, який у 
серпні відійшов у вічність. Один з фун-
даторів театру, заслужений діяч мис-
тецтв України поставив тут десятки 
вистав. 

Задумана ним ця вистава вті-
лена в життя саме так, як він хотів, 
з акцентом на людські взаємини та 
із заслуженою артисткою України 
Любов’ю Веселовою в головній ролі 
Швейка.

У виставі багато персонажів і 
сцен. Перед глядачем постає картина 
безглуздя війни, де визнаний медика-
ми «ідіотом» безпосередній та наївний 

Швейк виявляється ледь не наймудрі-
шим персонажем.

Перед виставою біля входу до те-
атру сестри милосердя у вбранні по-
чатку ХХ століття пригощали всіх охо-
чих смаколиками, а хлопчик-газе-
тяр роздавав газети з новиною про 
вбивство в Сараєво влітку 1914 року 
австрійського ерцгерцога Франца 
Фердинанда. Саме ця подія стала 
приводом до початку Першої світо-
вої війни, і з неї починаються приго-
ди Швейка, героя знаменитого рома-
ну чеського письменника Ярослава 
Гашека. 

Традиційно у фойє театру демон-
струються виставки митців. Цього 
разу відкрили виставку фотохудожни-
ці Інни Буглак. І це перша з чотирьох 
запланованих її виставок.

Молодіжний театр розпочав сезон 

Вистава «Всюди  один»  столичного національ-
ного академічного театру ім. Лесі Українки.

Художній музей: 
виставка старих майстрів

27 вересня в обласному художньому музеї 
ім. Григорія Галагана відкрито виставку «Згада-
ємо старих майстрів». На ній представлена мис-
тецька спадщина Європи ХVІІ – ХІХ століть — жи-
вописні полотна та скульптури митців з Голлан-
дії, Фландрії, Італії, Франції, Німеччини, Польщі, 
в яких відтворені історія, традиції, вірування. Те-
матичний діапазон можна поділити за двома на-
прямами — релігійно-міфологічні сюжети та ре-
альні образи й сцени життя.

Виставка триватиме до 30 листопада 2018 року.
Музей працює щодня. Експозиції відкрито з 

9.00 до 16.30.

Ювілейний вечір 
сестер Чабан

Ювілейний творчий вечір Тетяни та Інни Ча-
бан відбувся в залі філармонійного центру. Він 
був присвячений 25-річчю співочого чернігів-
ського дуету. Тетяна пише музику й вірші, зверта-
ється до поезії Ліни Костенко, Олени Теліги, Лесі 
Українки. Інна ще зі школи грає на гітарі.

Під час навчання в Київському медичному 
університеті сестри брали участь у художній са-
модіяльності, а по закінченні вирішили займа-
тись авторською піснею більш серйозно. Участь 
у конкурсі всеукраїнського фестивалю «Червона 
рута-1993» дует вважає початком свого творчо-
го шляху.

На концерті сестри Чабан виконали улюбле-
ні пісні різних років, що принесли їм успіх на фес-
тивалях і конкурсах. Пісню «Моїй Україні» при-
святили нашим мужнім воїнам.

Прозвучала пісня «Любов», яку написав чо-
ловік Інни Ігор Лютницький. Виступили їхня неві-
стка Альона, а також син Тетяни Назар Жиденко.

Одна з мрій дуету — записати свої пісні на 
компакт-диск.

«Сіверські клейноди» 
представили новий альбом

Ансамбль філармонійного центру днями предста-
вив в обласному художньому музеї аудіо альбом «Душа 
Сіверщини». Вокальний гурт ансамблю записав народ-
ні пісні, що співають у селах 6 районів нашої області.

27 жовтня оркестр та вокальний гурт представ-
лять спільну програму із солісткою Київської філармо-
нії Тетяною Школьною. Протягом сезону глядачі також 
побувають на музичному двобої «Фолкен Герц», почу-
ють виступи дитячої мистецької студії ансамблю. А на 
новорічно-різдвяні свята колектив представить старі 
й нові зимові концертні номери.

Співає Андрій Рекун
Вечір лауреата міжнародних конкурсів, соліста облас-

ного філармонійного центру відбувся 27 вересня.
Андрій закінчив Чернігівське музичне училище ім. 

Л. Ревуцького (клас баяна) та Ніжинський університет ім. 
М. Гоголя. Від часу заснування академічного камерного 
хору ім. Д. Бортнянського Андрій працює в колективі як 
артист хору та соліст.

2014 року Андрій Рекун став лауреатом міжнарод-
ного конкурсу вокалістів у Болгарії, де неодноразово 
проходили його гастролі.

У творчому вечорі співака, окрім нього, виступили хор 
ім. Д. Бортнянського, капела бандуристів ім. О.Вересая, ду-
ховий оркестр, заслужений артист України Іван Круш, Алла 
Тарасова. Режисер і ведучий програми — заслужений діяч 
мистецтв України Олег Васюта.
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Кримінальна хроніка

Бліц-інформ
Ніжин: свято огірка
За традицією на День міста в 

Ніжині організували веселе свято 
«Його величність ніжинський огі-
рок» — за участю закладів освіти та 
культури, народних майстрів, твор-
чих колективів. У парку ім. Шевчен-
ка були представлені експозиції на 
огіркову тематику, відбулися висту-
пи малечі в костюмах огірків, дегус-
тації, знайомство з рецептами при-
готування страв і напоїв з огірка.

Цей овоч став одним із символів 
міста. Рецепт соління огірків кіль-
ка століть тому привезли до Ніжи-
на греки. Вони постачали ці смачні 
огірки по всій Європі. 

Подарунки від міського голови 
отримали ті, котрі своєю працею 
прославляють ніжинський огірок: 
Іван Щербак — бондар огірково-
го свята, Валентина Зозуля, яка не 
один десяток років працювала май-
стром на Ніжинському консервно-
му заводі, Любов Яременко — ко-
лишня співробітниця консервного 
цеху. 

Подарунки отримала також ба-
гатодітна родина Багмутів, що бере 
участь у фестивалі від його засну-
вання, вихованці й викладач Ніжин-
ської школи мистецтв Юлія Петрен-
ко, станція юних техніків, Ніжин-
ський професійний ліцей побуту та 
сервісу й інші. Рекордсменом ви-
знали Володимира Хоминця, який 
виростив огірок завдовжки 38 сан-
тиметрів.

Прибираючи 
Ялівщину, 
активісти зібрали 
22 тонни сміття 
Громадські активісти зібрались 

у чернігівському лісопарку Ялівщи-
на, аби долучитися до 158 країн сві-
ту, які того дня відзначали Всесвіт-
ній день прибирання довкілля. В ак-
ції взяли участь студенти обох уні-
верситетів, небайдужі жителі міста, 
патрульні поліцейські. За дві годи-
ни зібрали майже 22 тонни сміття, 
з них — 600 кг пластику й близько 
тонни скла.

Активісти планують продовжу-
вати цю добру справу. Але треба, 
щоб і всі чернігівці, які відпочива-
ють у цьому чарівному куточку над 
Стрижнем, якомога менше смітили. 

Чоловік помер 
після спалювання 
сміття
У Бобровиці місцевому мешкан-

цю стало погано під час спалюван-
ня сміття. Він палив сміття в себе 
у дворі й упав на землю. Рідні, які 
виявили його на подвір’ї, виклика-
ли швидку допомогу. Стан чоловіка 
був важким, він упав у кому, лікарі 
не могли з’ясувати причину. Незва-
жаючи на надану медичну допомо-
гу, чоловік години за дві помер у лі-
карні.

У цій справі поліція відкрила 
кримінальне провадження за стат-
тею 115 частини 1 — навмисне 
 вбивство. 

Поліція розслідує 
незаконне вирубування лісу 

26 вересня до поліції надійшло повідомлен-
ня від працівника Куликівського лісгоспу про 
виявлення факту незаконного вирубування де-
рев. На місце одразу виїхала слідчо-оператив-
на група Куликівського відділення поліції.

Поліцейські виявили пні свіжоспилених ду-
бів і сліди протекторів шин автомобіля. Право-
охоронці разом зі співробітниками Дроздів-
ського лісництва розпочали переслідування 
зловмисників по слідах автівки. Сліди привели 
до одного з господарств у сусідньому районі. По-
ліцейські виявили й вилучили тут колоди дубів. 

Порушено кримінальну справу за ст. 246 
Кримінального кодексу України. Зловмисни-
кам загрожує штраф або арешт на строк до 
шести місяців, або обмеження чи позбавлення 
волі на строк до трьох років.

Затримані наркоділки 
У рамках спецоперації поліція на Чернігів-

щині затримала двох наркозбувачів. У першо-
му випадку поліція вийшла на винахідливого 
корюківського таксиста, який під прикриттям 
легального бізнесу (таксування) постачав з ін-
шого регіону та збував жителям райцентру ам-
фетамін. Оперативники затримали зловмисни-
ка якраз після того, як той збув наркотики.

Під час санкціонованого обшуку в автомо-
білі правопорушника поліція та прокуратура 
виявили 9 згортків з амфетаміном, а також ще 
24 — в його помешканні, загалом близько 100 
грамів. 

У той самий час інша група поліцейських за-
тримала мешканця Ніжина, який протягом три-
валого часу займався виготовленням і збутом 
психотропної речовини — амфетаміну й нарко-

тичного засобу — марихуани. У ході обшуку по-
ліція виявила й вилучила в підозрюванного 20 
грамів амфетаміну, прекурсори й обладнання 
для виготовлення психотропної речовини, а та-
кож 2,5 кг марихуани. 

В обох випадках загальна ціна вилученого 
оцінюється на «чорному» ринку в понад 40 ти-
сяч гривень.

Відкрито кримінальні провадження за 
частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального 
кодексу.

Податкова міліція 
припинила діяльність двох 

незаконних АЗС
Діяльність нелегальних заправних станцій, 

які створюють ділки від бізнесу задля швид-
кої власної наживи, не тільки спричиняє зна-
чні втрати бюджетних надходжень, а й стано-
вить загрозу екології регіону та життю його 
мешканців.

Дві такі нелегальні автозаправні станції ви-
крито днями в обласному центрі. Податкова мі-
ліція Головного управління Державної фіскаль-
ної служби в області встановила, що обидві 
точки продажу палива діяли нелегально.

Оскільки автозаправні станції є об’єктами 
підвищеної небезпеки, для їх експлуатації по-
трібні відповідні дозволи. Таких документів 
власники не мали, тому діяльність цих об’єктів 
була потенційно небезпечною.

За результатами проведених заходів вилу-
чено майже 71 тисячу літрів палива й облад-
нання для його реалізації. Загальна вартість 
вилученого становить 2 млн 750 тис. гривень.

Стосовно порушників складено протоколи 
про адміністративні правопорушення, які на-
правлено до суду.

СБУ блокувала масштабне 
виробництво та реалізацію 

контрафактних 
підакцизних товарів

Співробітники СБ України спільно з Дер-
жавною фіскальною службою блокували в 
Чернігові незаконне виробництво та збут 
фальсифікованої алкогольної продукції.

Правоохоронці встановили, що троє 
мешканців обласного центру налагодили ви-
робництво контрафактних алкогольних на-
поїв. Підпільний цех з виготовлення фальси-
фікату ділки облаштували у складських при-
міщеннях однієї з оптових баз міста. Готову 
продукцію під виглядом марок відомих віт-
чизняних та іноземних брендів зловмисники 
збували на території області через мережу 
власних торговельних точок.

Під час санкціонованих слідчих дій у 
складських приміщеннях правоохоронці 
ви явили майже дві тисячі літрів етилового 
спирту і приблизно п’ять тисяч літрів фальси-
фікованої алкогольної продукції. За попере-
дніми оцінками, вартість вилученого «това-
ру» становить понад два мільйони гривень.

Також під час слідчих дій виявили партію 
тютюнових виробів, походження якої нині 
встановлюють.

У межах відкритого кримінального про-
вадження тривають слідчі дії для встанов-
лення всіх обставин протиправної діяльності.

Також перевіряють інформацію щодо 
причетності ділків до фінансування терорис-
тичних організацій на території тимчасово 
непідконтрольної території Донецької та Лу-
ганської областей через протиправний ме-
ханізм ввезення та реалізації контрафак-
тних підакцизних товарів.

Прес-центр СБ України

72% споживачів 
газу Чернігівщини 

мають борги
У Чернігівській області склала-

ся критична ситуація з розрахунками 
споживачів за використаний природ-
ний газ. Борги мають близько 72% клі-
єнтів «Чернігівгаз Збуту». Це ставить 
під загрозу стабільне забезпечення 
газом споживачів.

Злісних неплатників, що заборгу-
вали за газ 10 тис. грн і більше, в об-
ласті вже 846 осіб, від 1 до 5 тис. грн 
— майже 23 тис., до 1 тис. грн — біль-
ше 331 тис. Загальна сума боргу побу-
тових споживачів складає майже 276 
млн грн, що на 123 млн грн, або в 1,8 
разу більше порівняно з аналогічним 
періодом 2017 року.

Зростання заборгованості змушує 
«Чернігівгаз Збут» ініціювати припи-
нення газопостачання домоволодінь, 
а також звертатися до суду. Від почат-
ку року на порушників платіжної дис-
ципліни відкрито 110 судових справ 
на загальну суму понад 1 млн грн.

Упродовж року компанія надісла-
ла майже 25 тисяч повідомлень про 
заборгованість. У результаті за січень 
– вересень від газопостачання було 
відключено 2451 домогосподарство. 
У компанії зазначають, що лише своє-
часне погашення боргів або звер-
нення за реструктуризацією допомо-
же споживачу уникнути відключення 
газу.

Додаткові проблеми також ство-
рюють несвоєчасні надходження бю-
джетних відшкодувань поставок газу 
по пільгах та субсидіях. Узимку цей по-
казник досягав понад 870 млн грн. У 
літній період, коли суттєво скороти-
лася кількість субсидіантів, ситуація 
дещо вирівнялася. Нині бюджетна за-
боргованість складає 160,4 млн грн. 
Для поновлення виплат отримувачам 
субсидій у першу чергу потрібно пога-
сити борг, а в подальшому звертати 
увагу на дотримання соціальних норм 
споживання і вносити обов’язковий 
відсоток платежу за послугу з газо-
постачання.

Наміри зі знищення укра-
їнського лісу звучать чи не в 
кожному ухваленому за мину-
лі роки законі. Узяти хоча б до 
уваги останній — Закон Укра-
їни від 16 серпня 2018 року 
«Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та де-
яких законів України щодо сти-
мулювання утворення та діяль-
ності сімейних фермерських 
господарств». Його імплемен-
тація остаточно знищить лісо-
господарську галузь, а з нею і 
українські ліси…

Здавалося б, ухвалюючи 
відповідні податкові зміни, ре-
формують фермерське госпо-
дарство, а мова йде з-поміж ін-
шого про ті самі ліси. Відповід-
но до цього документа лісові 
господарства мають сплачува-
ти і земельний податок, і рент-
ну плату. Усе б нічого, але сума 
цього податку збільшується 
майже у 8 разів. Тобто, щоб 
спромогтися виділити кошти 
на вирощування лісу, охорону 
від незаконних вирубок і по-
жеж, урешті-решт на заробітну 
плату й податки, лісові госпо-
дарства змушені будуть підня-
ти ціну на свою продукцію. 

«Якщо сьогодні в середньо-
му один кубічний метр дров 
твердої породи коштує 450 
гривень, то після набуття чин-
ності закону цей куб купува-
тимуть за 1600 гривень, — по-
яснює головний економіст ДП 
«Ніжинське лісове господар-
ство» Валентина Баргамін. — 
Пиловник сосновий: до цього 
коштує в середньому 1560 гри-
вень, після — буде 5000 гри-
вень. Вражає? Хто зможе собі 
дозволити купити таку доро-
гу лісопродукцію? Це спричи-
нить двоякий ефект. По-перше, 

лісові господарства стануть 
неплатоспроможними, і вже 
2019 року їх ліквідують. Ліси 
перейдуть у приватну влас-
ність. І одразу постає питання: 
хто з нових власників виділя-
тиме кошти на відновлення й 
охорону лісів? По-друге, дро-
ва стануть недосяжно дороги-
ми, а опалення домівок, шкіл, 
дитячих садочків ніхто не ска-
совував. Що робити? У ліс — 
по дрова! І валитимуть тоді не 
просто сухостій, стиглі за віком 
або хворі дерева, а все під-
ряд. Садити, звичайно, ніхто не 
буде. Результат наступний: не-
має лісових господарств — не-
має відновлення і збереження 
лісу — немає самого ЛІСУ».

Шкода, що влада відповід-
ними законодавчими змінами 
провокує, а ми, прості спожи-
вачі, навіть не стаємо на за-
хист свого, споконвічного, що 
належало і мало б належати 
нам.

Лісові господарства ще на-
магаються врятували ліс. Не-
щодавно працівники ДП «Ні-
жинський лісгосп» зустрілися 
з представниками місцево-
го самоврядування. Саме від 
розміру податку, який затвер-

джуватимуть депутати на се-
сіях місцевих рад, і залежати-
ме подальша доля лісу. Зустріч 
пройшла доволі жваво, бо ви-
ходить так, що влада, надавши 
можливість вибору відсотко-
вої ставки податку для лісгос-
пів місцевим радам, зіштов-
хує лобами людей на місцях. 
З одного боку, представники 
органів місцевого самовря-
дування розуміють, що в лі-
совому господарстві працю-
ють їхні земляки, які у випад-
ку втрати роботи залишаться 
без копійки. Окрім того, місце-
ві бюджети не отримають на-
віть тих надходжень, які вони 
отримують зараз, адже в та-
ких податкових умовах під-
приємство ліквідують. З іншо-
го боку, висока цифра нового 
податку звучить так приємно, 
адже нею можна буде поза-
кривати дірки в місцевому бю-
джеті. Однак стоятиме ця циф-
ра тільки на папері, бо для лі-
сового господарства сплатити 
її хоча б одноразово фізично 
неможливо.

За інформацією 
ДП «Ніжинське 

лісове господарство»

«Знищимо ліс разом!»
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Таку думку в ефірі програми «Перші 
про головне. Коментарі» на телеканалі 
ZIK висловив народний депутат України 
від партії «Свобода» Андрій Іллєнко.

Політик вважає, що до результатів со-
ціологічних опитувань, які нині оприлюд-
нюють, потрібно ставитися «як до прогно-
зу погоди». З його слів, в Україні часто со-
ціологія виступала інструментом політич-
них маніпуляцій і не відображенням, а 
формуванням громадської думки. 

Іллєнко звернув увагу на такий фено-
мен, як протестне голосування: «На мій 
погляд, відсотки Зеленського й Вакарчу-
ка — це насамперед форма голосування 

проти всіх на цей час. Як це відобразить-
ся, коли люди прийдуть у кабінку для голо-
сування, і що буде на той момент — вели-
ке питання».

Андрій Іллєнко також зауважив, що 
рейтинги політиків швидко змінюються. 
Окрім того, немає остаточного переліку, 
хто братиме участь у виборах. З його слів, 
половина з тих кандидатур, яких згаду-
ють у рейтингах на президентську поса-
ду, взагалі участі у виборчих перегонах не 
братиме.

Нардеп повідомив, що націоналіс-
ти братимуть участь у виборах і висунуть 
кандидата на посаду Президента. 

Він вирішив достроково 
скласти повноваження місь-
кого голови, про що заявив 27 
вересня. За словами Терещен-
ка, цього дня на сесію міськра-
ди, на якій мали розглядати зо-
крема бюджет, прийшли лише 
два депутати. На його думку, 
«це саботаж».

Але причиною рішення піти 
з посади стала «не тільки сьо-
годнішня ситуація».

«Вони не дають нам працю-
вати нормально. Вони взяли 
місто в заручники», — сказав 
Терещенко про депутатів. «Сьо-

годні була пропозиція змін до 
бюджету, ми мали передбачити 
гроші для ОСББ, для інвалідів, 
для чорнобильців, для АТОвців, 
для необхідних ремонтів… При-
йшли два депутати». 

На його думку, місцеві пар-
тії бажають завадити виведен-
ню Глухова в передові міста й 
акцентувати на конфлікті. «Ми 
своїми силами готові були пере-
будовувати місто, а вони не да-
ють нам такої можливості. Вони 
бажають готувати вибори». 
«Доки вони можуть депутатів ку-
пувати, я не можу працювати».

Мішель Терещенко (Михай-
ло Петрович) — нащадок роду 
відомих українських промис-
ловців і меценатів Терещенків. 
Він народився в Парижі й був 
французько-українським під-
приємцем, а 2015 року обра-
ний міським головою Глухова 
на Сумщині. Відроджує в Украї-
ні льонарство.

У Чернігові відбувся IV з’їзд білоруського руху 
солідарності «Разам», у якому взяло участь близь-
ко 200 делегатів з Білорусі та зарубіжних країн, 
політиків і громадських діячів — противників про-
російського режиму Олександра Лукашенка.

У п’ятницю, 21 вересня, в обласному моло-
діжному центрі відбувся «круглий стіл» за учас-
тю білоруських та українських письменників «Бі-
лоруська та українська література в умовах гі-
бридної війни». Також тут переглянули вистав-
ку білоруських художників «АТО очима митця» й 
кінофільм «Цей божевільний, божевільний, бо-
жевільний «Русскій мір» білоруського режисера 
Ю. Хащеватського.

22 вересня відбувся сам з’їзд, під час якого 
ухвалили низку заяв, що стосувалися порушення 
прав людини в Республіці Білорусь і на підтримку 
державного статусу білоруської мови.

Серед заяв, що стосуються України, варто 
виокремити «Заяву про вихід Республіки Біло-
русь з військових договорів з Російською Фе-
дерацією», «Про підтримку громадян Білорусі — 
учасників Революції гідності та захисників тери-
торіальної цілісності України».

З вітальними словами до учасників з’їзду 

звернулися представники українських рухів та 
організацій: ВГО «Самооборона Майдану», мере-
жі «Вільні люди», ОУН(д), добробату «ОУН».

У неділю учасники з’їзду провели ходу під на-
ціональними білоруськими біло-червоно-біли-
ми, українськими державними й червоно-чорни-
ми стягами.

Біля стел загиблим героям Небесної сотні та 
учасникам російсько-української війни, що на 
Красній площі Чернігова, відбувся молебень бі-
лоруських священиків та о. Євгена Орди, насто-
ятеля Катерининської церкви. Молебень також 
відбувся білоруською мовою в самій церкві. 

Політика путінського режиму на пострадян-
ському просторі зводиться до прагнення тотально-
го панування. Російсько-грузинський конфлікт та 
ситуація в Україні демонструють, що для досягнен-
ня імперської мети Кремль готовий до самоізоляції 
та економічного занепаду. Цілком зрозуміло, що ін-
тересів інших держав експансійна політика Росії не 
враховує, і з часом черговий партнер або союзник 
також може стати жертвою й поставити під питан-
ня власний суверенітет і територіальну цілісність.

Олександр ЯСЕНЧУК

19 вересня  помер відомий 
український журналіст,  пись-
менник, політик, громадський 
діяч, депутат Верховної Ради 
трьох скликань, голова Націо-
нальної ради з питань телеба-
чення і радіомовлення (2005 – 
2009), наш земляк Віталій Фе-
дорович Шевченко.

Віталій Шевченко народив-
ся  23 червня 1954 року в Ічні, 
де ще юнаком створював руко-
писні газети й журнали. Вже за 
ті самвидавні речі був під нагля-
дом КДБ.

Відомим став завдяки еко-
логічним публікаціям про на-
слідки Чорнобиля. Навесні 
1991 року Шевченко вперше 
оприлюднив таємні документи 
про наслідки Чорнобильської 
катастрофи, а влітку того року 
виступив з циклом лекцій про 
аварію на ЧАЕС у кількох містах 
Канади, коли працював у газе-
ті «Ukrainian News» (Едмонтон) 
як переможець всеукраїнсько-
го конкурсу молодих фахівців-
ринковиків. У кількох видан-
нях України, Росії, Канади, США 
ці матеріали було опублікова-
но під назвами «Засекречений 
Чорнобиль» та «З грифом «Та-
ємно», а восени 1991 р. їх опри-
люднили з трибуни Верховної 
Ради України (доповідь комісії 
з питань Чорнобильської ката-
строфи).

У 1994 – 1996 роках працю-
вав головним редактором газе-
ти «Час/Time», шеф-редактором 
якої був В’ячеслав Чорновіл. Від 
початків створення — член На-
родного Руху України.

Як народний депутат Шев-
ченко — автор близько 10 за-
конодавчих актів і численних 
законопроектів з питань свобо-
ди слова та діяльності ЗМІ, ви-
борчого права тощо. Зокрема, 
він як один зі сподвижників ідеї 
створення в Україні суспільно-
го телерадіомовлення був авто-
ром закону про систему суспіль-
них аудіовізуальних ЗМІ (1997), 
першого проекту Виборчого 
кодексу (1998), концепції роз-
державлення українських ЗМІ 
(1999). Різко реагував на факти 
утисків свободи слова (захист 
незалежного радіо «Континент», 
виступи проти свавілля Держ-
комтелерадіо та проти цензури 
на державному телебаченні). 
Автор багатьох художніх, крає-
знавчих книг. 

Останнім часом дуже багато 
зробив для краєзнавства рід-
ної Ічнянщини. Створений ним 
Фонд Віталія Шевченка видав 
десятки книжок, в яких ідеться 
не лише про Ічнянщину, а й про 
видатних людей Чернігівщини, 
України. Серед цих видань — 
дуже великого обсягу «Енцикло-
педія Ічнянщини», не менш ваго-
мий том про літераторів, митців 
краю. Фонд також проводить 
районні конкурси краєзнавців, 
у тому числі для учнів, студентів.

Цією благородною справою 
відродження духовності, нашої 
історії зайнята і вся родина Ві-
талія Федоровича. Його дружи-
на Оксана — відома журналіст-
ка, перший помічник чоловіка в 
усіх цих справах. Син Андрій — 
один з активістів Помаранче-

вої революції, відомий журна-
ліст телебачення, був депутатом 
Верховної Ради трьох скликань, 
останніми роками обіймає по-
важну посаду Надзвичайного і 
Повноважного посла України в 
Канаді.  Син Євген  — історик.  
Донька Богдана ще зі шкіль-
ної лави стала відома як тала-
новита фотохудожниця, видала 
вже кілька книг — фотоальбо-
мів про Чернігівщину. Сестра Ві-
талія Федоровича — Валентина 
Карпенко — багато років була 
головою Парафіївської селищ-
ної ради на Ічнянщині, а згодом 
земляки обрали її головою Па-
рафіївської об’єднаної територі-
альної громади. 

Віталій Федорович був ак-
тивним, зацікавленим читачем 
нашої газети «Світ-інфо» від пер-
шого дня її виходу, отримував у 
Києві в електронному вигляді 
кожен номер видання, надси-
лав газеті цікаві краєзнавчі ма-
теріали й допомагав у її перед-
платі в рідному районі. 

Вічна пам’ять подвижнику 
українства.

Пряма мова

Якщо Російська Федерація відмовить-
ся знаходити компроміс з Україною та Єв-
ропою в питанні введення миротворчої мі-
сії ООН на Донбас, то РФ може отримати 
санкції, які зруйнують її економіку. Про це 
Володимир Огризко заявив в ефірі «Прямо-
го» «Ехо України» з Матвієм Ганапольським.

«Тепер наступає «час Ч», я би так його 
назвав. Коли західні країни, оскільки 
вони вже зрозуміли, що це потрібно, од-
ним фронтом з нами скажуть пану Путіну: 
«Шановний Володимире Володимирови-

чу, у вас є дві опції — або погоджувати-
ся на нормальний план, або ми почнемо 
вас, вибачте на слові, придушувати. Спо-
чатку малими силами, потім більшими, а 
потім ще більшими».

«Тому в нього через певний час ви-
никне дилема: або піти на цей нормаль-
ний варіант, або отримати такі санкції, 
які зруйнують економіку Російської Фе-
дерації. І тут треба буде вибирати».

«Санкції будуть вводити доти, доки 
Путін не припинить війну на Донбасі».

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

«Якщо Росія не припинить війну на Донбасі, 
від Росії може нічого не залишитися»

Анатолій ГРИЦЕНКО,
голова партії «Громадянська позиція»:

 «Головний конкурент на виборах — 
зневіра й невіра людей, небажання йти голосувати»

Лідер партії «Громадянська позиція» 
Анатолій Гриценко вважає, що саме це є 
головним його конкурентом на президент-
ських виборах.

«Я вважаю своїми головними опонен-
тами розчарування, неготовність прийти на 
вибори, брак віри в наших людей. Я не бачу 
ніяких конкурентоспроможних опонентів, 
які були б здатні перемогти мене у друго-
му турі».

Щодо питання вирішення конфлікту на 
Донбасі:

«Особисто я не хочу чекати виборів, ми 
вже підготували план, який охоплює полі-
тичні, дипломатичні, фінансові, інформацій-
ні компоненти безпеки. Цей план ми покла-
ли на стіл Порошенку, Путіну, Макрону, Мер-
кель і Трампу. Але, на жаль, стає очевидним, 
що мирне вирішення вже можна шукати піс-
ля того, як в Україні пройдуть президентські 
й парламентські вибори. Чому парламент-
ські вибори? Тому що Україна — парламент-

сько-президентська республіка».
Гриценко також зазначив, що «Грома-

дянська позиція» є членом Альянсу лібе-
ралів і демократів за Європу (АЛДЄ), її го-
ловними цінностями і пріоритетами є пра-
ва та свободи людини і громадянина, його 
майнові права, конкуренція, а не монопо-
лізм олігархів.

Водночас він наголосив, що в ниніш-
ніх умовах не можна боротися з корупцією 
і створити нормальні умови на нашому бу-
дівельному майданчику для майбутньої де-
мократії, «якщо не діяти рішуче, своєчасно 
й відповідально, як це робили свого часу 
такі західні лідери, як Маргарет Тетчер, 
Шарль де Ґолль і Конрад Аденауер, Теодор 
Рузвельт».

Анатолій Гриценко в жодному разі не зні-
матиме своєї кандидатури на виборах Пре-
зидента України на чиюсь користь: «Я канди-
дат технічних наук. А от технічним кандида-
том — ніколи не був і ніколи не буду».

На майбутніх виборах чинний Прези-
дент України буде керуватися двома пра-
вилами. Про це заявив Микола Томенко, 
лідер партії «Громадський рух «Рідна кра-
їна».

«У Президента сьогодні є шанс вижи-
ти за двох обставин. Перша обставина — 
максимальна концентрація адмінресурсу. 
Якщо сконцентрувати адмінресурс, якісь 
10 – 12%, як пишуть експерти, можна на-
збирати.

Другий тренд — список друзів Путіна. 
Для Порошенка ідеально було б у другий 
тур завести таку людину, аби повірили, що 
це від Путіна, тоді українці подумають: «Бог 
з ним, з цим Порошенком, аби не Путін».

У мене таке враження, що в нас ско-
ро буде півкраїни путінців, усі кандидати 
в президенти будуть друзями Путіна, Мед-

ведчука чи ще когось. При всій критиці 
Путіна і його політичної доктрини це вже 
доходить до маразму. Будь-яка критика 
влади, команди Порошенка, що там щось 
украли, там нічого не зробили, означає, 
що це люди Путіна. Щоб зайти в наступ-
ний тур, Порошенку потрібно мобілізувати 
мертвих і живих, чиновників, поліцію, ар-
мію і всіх залежних від цих людей. Тут іде-
ально зробити всіх однаковими — менш 
або більш залежними від Путіна.

Це проста схема. У цій схемі потрібно 
брати якісь суперпатріотичні українські 
речі. Такі метаморфози нашого життя. По-
рошенко, який був меценатом Москов-
ського патріархату все життя, отримав сан, 
поставив каплицю МП, сьогодні розпові-
дає, що це московська агентура, п’ята ко-
лона, яка знищує український дух і волю».

Микола ТОМЕНКО,
лідер руху «Рідна країна»: 

«У Порошенка є шанс «вижити» 
тільки за двох обставин»

Андрій ІЛЛЄНКО,
народний депутат України:

«Рейтинги Зеленського й Вакарчука — 
це форма голосування проти всіх. 

А взагалі «рейтинги» — це як «прогноз погоди»

Мішель Терещенко йде 
з посади мера Глухова

У Чернігові відбувся з’їзд білоруського 
Руху солідарності «Разам»  

Пам’яті Віталія Шевченка
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Чернігів, привокзальна площа. На 
посадку подали тролейбус. У салон 
вскакує дівчина і звертається до кон-
дуктора: «Дєвушка, цей тролейбус іде 
до базару?» Кондукторка, яка за віком 
могла б бути дівчині бабусею, дає по-
трібну відповідь. Мені як свідкові стає 
ніяково за обох. 

У результаті Лютневої і Жовтневої 
революцій 1917 року в колишній Ро-
сійській імперії були ліквідовані всі со-
ціальні ранги і звертання, що їм відпо-
відали. Більшовики ввели двоє звер-
тань: для осіб, прийнятних режимові, 
— «товариш», для інших — «громадя-
нин». 

Утім, поширене на офіційному рів-
ні «товариш» у побуті не прижилося. За-
мість нього використовують звертан-
ня за статевою ознакою: «мужчина», 
«женщина», «дєвушка».

«Товариш» не знайшло поширення 
в побуті, бо в народі це поняття осо-
бистісне, коли йдеться про стосун-
ки двох чи більше людей, об’єднаних 
спільними інтересами, справами. 

У незалежній Україні в наше життя 
увійшло слово «господар». І одразу по-

чалася зміна звертання, бо не можна 
було уявити собі звертання «товариш 
господар». І ось уже на офіційному рів-
ні, «у верхах», чільне місце зайняли за-
позичені у братнього польського наро-
ду, поширені в побуті в Західній Украї-
ні, мобільні, бо короткі, демократичні, 
застосовувані до всіх соціальних рів-
нів звертання — «пан», «пані». Але «в 
низах», на більшій частині України, ми 
чуємо згадані вище «ляпи».

Звичайно, зміна суспільної свідо-
мості відбувається повільно. І тут свій 
внесок має робити школа. А починати 
потрібно з учителів. Нам треба зрозу-
міти, що звертаннями «пан» чи «пані» 
ми не заявляємо про вищий соціаль-
ний стан певної людини, а лише вияв-
ляємо повагу до особистості, незалеж-
но від її фаху й соціального рівня. Так 
повинно бути в демократичному сус-
пільстві, яке ми будуємо. Вихованість 
людини вимірюється її вмінням спілку-
ватися з іншими. А всяке спілкування, 
як правило, починається зі звертання. 

Олександр БІЛОУС,
смт Ріпки 

США підтвердили рішучу 
підтримку суверенітету 

та цілісності України
Сполучені Штати мають тверду пози-

цію щодо Криму та обіцяють продовжу-
вати підтримку України в поновленні 
цілісності її кордонів і збереженні дер-
жавного суверенітету.

На цьому наголосив 25 вересня пер-
ший заступник державного секретаря США 
Джон Салліван під час зустрічі з очільни-
ком МЗС України Павлом Клімкіним.

«Заступник держсекретаря підкрес-
лив, що Сполучені Штати не визнають і ні-
коли не визнають спроби анексії Криму 
Російською Федерацією та підтверджують 
рішучу підтримку суверенітету й територі-
альної цілісності України», — повідомили 
в дипломатичному відомстві США.

Останній випуск журналу «Сіверян-
ський літопис», № 1 – 2 за 2018 р., міс-
тить статті науковців з Білорусі Ніни 
Стужицької та Валентини Мятлицької, 
де на основі архівних документів, спо-
гадів висвітлюється боротьба за вста-
новлення радянської влади в Гомель-
ській області. Помітною особою був 
отаман І. Галака (Іван Васильчиков), 
який діяв на кордоні Білорусі та Украї-
ни. Він охарактеризований як бандит, 
який здійснював грабунки в місцево-
го населення, винищував радянських 
керівників нещадно. Не втримував по-
стійно якоїсь території, нападав із за-
сідок. Мав дещо дивні політичні погля-
ди: розстрілював більшовиків та євре-
їв, але не чіпав червоноармійців, які 
не чинили йому спротиву. Мав зв’язки 
з антирадянською організацією Б. Са-
винкова.

Не зрозуміла позиція наших істори-
ків щодо І. Галаки.

Так у чернігівській газеті «Панора-
ма» 20 квітня 2018 року була надру-
кована стаття «Отаман Галака: міфи та 
реальність». Ім’я автора не зазначено, 
тож усю відповідальність за викладене 
несе редакція. Назвати Галаку леген-
дарним отаманом українського народу 
не можна, бо як борець за народ, ідею 
Галака не відзначився. Просто він у свій 
спосіб висловлював протест проти по-
милок радянської влади. Якби не допи-
си поодиноких сумнівних дослідників та 
упереджених краєзнавців, його ім’я ли-
шилося б невідомим загалу. 

Для порівняння. У ті часи було чи-
мало потужних повстань проти навали 
більшовиків. Як приклад: отаман Зеле-
ний (Терпіло Данило Ількович) спроміг-
ся створити військо з двох дивізій за-
гальною чисельністю 36 тисяч вояків. 
Двічі з’єднання Зеленого брало участь 
у звільненні Києва: спочатку від війська 
Павла Скоропадського, потім від Дені-
кіна. Зелений утримував низку рай-
центрів навколо Києва, відбиваючи 
каральні загони більшовиків. Згідно зі 
своїми політичними переконаннями й 
моральними засадами він діяв спільно 
тільки з однодумцями. На підконтроль-
них землях запроваджував вільні ви-
бори, демократичну владу рад без біль-
шовиків, розподіл землі між селянами, 
справедливі податки. 

Натомість про Галаку просто по-
відомляють, що він з’являвся на тере-
нах трьох губерній. Нічого не відомо 
про його військові здобутки. Навряд чи 
вони були. Бо загін, за непідтвердже-
ними відомостями, занадто перебіль-

шеними, як на мій погляд, максималь-
но об’єднував до 700 вояків. У бандит-
ських нападах брало участь найбільше 
до 50 осіб. Напевно, хіба що він конт-
ролював лісові терени Городнянського 
й Чернігівського повітів без поселень. 
Нічого не відомо про соціальні перетво-
рення на «звільнених» територіях. Скла-
дається враження, що Галака і не мав 
цього на меті. Тобто позитиву обмаль.

Щодо політичних переконань, то 
вони не відзначалися послідовністю: 
воював у війську Денікіна, Богунсько-
му полку дивізії М. Щорса проти україн-
ського війська, потім — проти більшови-
ків. Не відомо, чому він не об’єднувався 
з борцями за незалежну Україну. Про 
досягнення в сутичках із загонами біль-
шовиків відомості відсутні. 

У статті («Панорама», 20 квітня 2018 
року) наводять міфічні випадки втечі Га-
лаки від червоноармійців через трубу 
димаря (перетин якої — не більше це-
глини) та ще й з кулеметом. Або коли він 
під обстрілом з кулеметів і гвинтівок на 
кобилі відірвався від переслідування 
цілого ескадрону.

Натомість є багато свідчень про не-
людську жорстокість отамана Галаки. 
Зокрема, у статті в «Панорамі» йдеться 
про розправу над дівчиною-єврейкою, 
яку він начебто кохав, а вона його ніби-
то зрадила. І яку він ритуально, явно зну-
щаючись над жертвою, вбив. Це далеко 
не поодинокий випадок. Про такі самі 
дії повідомляють у публікаціях про Гала-
ку інших виданнях. Галаківці знущалися 
над своїми жертвами жахливими спо-
собами. Задокументовані свідчення про 
випадки, коли вони перед стратою різа-
ли животи вагітним жінкам, змушували 
приречених стрибати у крижану воду. 
Тих, хто виплив, усе одно розстрілювали. 

Особливо лютував Галака серед без-
захисних родин більшовиків та євреїв.

Ця сторона його діяльності, мабуть, 
переважає. Тому він не мав підтримки 
населення, але й проти люди не йшли, 
боячись жорстокої помсти. Сучасники, 
навіть рідна мати Галаки, вважали, що 
йому за вчинені злочини не місце серед 
людей на християнському цвинтарі. Во-
чевидь, аж ніяк не можна вважати Га-
лаку «Поліським Робін Гудом», ставити 
за взірець для молоді.

Мені здається, що, з огляду на опри-
люднення невідомих раніше свідчень і 
розсекречених документів, історію тре-
ба не переписувати, а переглядати. 

О. ШАРАПОВ,
м. Чернігів

Ще раз про історію 

«Мужчина» чи «пан»?

Він народився 11 липня 
1940 року в селі Долішнє Залуч-
чя Снятинського району Івано-
Франківської області. Закінчив 
факультет журналістики Львів-
ського університету ім. І. Фран-
ка, працював у газетах «Вільна 
Україна» і «Ленінська молодь» 
(Львів). У 1967 – 1987 роках — 
у столичній газеті «Радянська 
Україна». Потім майже 25 років 
був головним редактором ви-

давництва «Веселка», де багато 
зробив для розвитку українського 
дитячого книговидання. 

Автор багатьох художніх, пу-
бліцистичних, краєзнавчих кни-
жок, серед останніх, зокрема, — 
«Моршин», «Немирів», «Львівщи-
на». Лауреат Національної премії 
України імені Т. Шевченка (1993), 
ряду інших премій. Брав актив-
ну участь у діяльності товариства 
«Просвіта».

Помер відомий письменник 
і видавець Ярема Гоян

Полтавська «Жіноча громада» вшанувала
Тараса Шевченка у Вільнюсі

Патріотичний напрямок 
є пріоритетним у діяльності 
Полтавського обласного від-
ділення Міжнародної органі-
зації «Жіноча громада». Серед 
багатьох проектів — і добро-
чинна ініціатива «Об’єднані 
Шевченком»: відкриття мемо-
ріальних дощок Кобзареві на 
Полтавщині, в Україні й столи-
цях європейських держав. 

Нині знову шляхи полтав-
ців пролягли до Вільнюса, де 
ми разом з українцями Литви 
вшанували пам’ять Шевчен-
ка. Автор цих рядків презен-
тувала спільні акції з увічнен-
ня пам’яті Шевченка разом із 
загальноосвітньою школою 

І – ІІІ ступенів села Абазів-
ки, де Великий Кобзар пере-
бував 1845 року, та з міськи-
ми бібліотеками, в чиїх збір-
ках багато представлені тво-
ри Кобзаря. 

Ми завітали до Вільнюса в 
рік 100-ліття Литовської дер-
жави — нашого союзника й 
партнера в євроатлантичному 
поступі, держави, небайдужої 
до захисників України від ро-
сійських окупантів, яка щиро 
допомагає в лікуванні й реа-
білітації наших поранених вій-
ськових. 

Особливо зворушли-
во було вклонитися Тарасо-
ві Шевченку біля пам’ятника 

йому в центрі литовської сто-
лиці в Українському парку 
Старого міста. «У Вільні, го-
роді преславнім», як його на-
звав Великий Кобзар, єди-
ні збережені ворота Аушрос 
колишньої міської оборонної 
стіни, одна з перших будівель 
— костел Святого Казими-
ра, університетський архітек-
турний ансамбль пам’ятають 
юнака Тараса Шевченка. На 
вулиці його імені працює і 
Посольство України в Литов-
ській Республіці. 

Валентина ШЕМЧУК, 
голова Полтавської «Жіночої 

громади»

Уряд відклав підвищення 
ціни на газ для населення 

до 18 жовтня
Підвищення тарифів є однією з ключових вимог 

Міжнародного валютного фонду для надання черго-
вого кредиту Україні, заявляють у Кабміні. 

Тут прогнозів стосовно того, що станеться після 
18 жовтня, поки що не дають. Питання ціни на газ за-
лежить від переговорів з МВФ та можливості ухва-
лити в парламенті збалансований бюджет на 2019 
рік, з не надто великим дефіцитом. Бо МВФ не втру-
чається в нашу тарифну політику, а вимагає збалан-
сованого бюджету. До проекту бюджету на 2019 рік 
закладено підвищення цін на газ на рівні 25%.

Нині ціна на газ для споживачів становить 6,96 
гривні за кубометр. Причому чиста ціна газу — 4,94 
гривні, решта — податок на додану вартість (ПДВ) і 
тариф на транспортування до споживача.

Коли 25 вересня 
вибухнув цей медійно-

суспільний скандал, посипа-
лася лавина інформації з усіх бо-

ків, у якій простому телеглядачеві 
можна потонути. Міністерство фі-
нансів заявило, що в державному 
бюджеті на фінансову підтримку 
НСТУ передбачено видатки в сумі 
776,6 мільйона гривень. Станом на 
25 вересня спрямовано 582,4 міль-
йона. Залишок коштів буде перера-
ховано відповідно до помісячного 
розпису бюджету. Тому, якщо Кон-
церн радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення відключив телека-
нал за борги, нехай НСТУ розбира-
ється сама, де виділені гроші. НСТУ 
тут повністю самостійна в розподілі 
цих коштів. 

У свою чергу НСТУ заявила, що 
вона не дуже самостійна щодо цих 
коштів, що через щорічне, постійне 
недофінансування їй не вдалося на-
віть оновити застарілу техніку й при-
вести до належного стану робочі при-
міщення і студійні комплекси, які не 
оновлювалися ще від 1990-х років.

Правда, в червні минулого року 
нам дещо допомогла Японія — ви-

ділила 4 млн доларів (400 млн ієн) 
на розвиток суспільного мовлення 
в Україні. Але що ці 130 мільйонів, 
якщо у гривнях?

Медійні громадські організа-
ції нагадали, що згідно із Законом 
України «Про суспільне телебачен-
ня і радіомовлення України» цьому 
мовленню мають виділяти щороку 
не по 776 з половиною мільйонів 
гривень, а удвічі більше. Хоча мало 
що там гарантують наші закони. 
Якщо скласти, скільки чого й кому 
вони гарантують, наприклад, за со-
ціальними пільгами, то не виста-
чить, либонь, трьох річних бюджетів.

Уся ця колотнеча довкола «віль-
ного, незалежного, роздержавлено-
го» мовлення зайве показала, як ще 
далекі ми від дійсно демократичних 
медіа. І не випадково «наїзд» зро-
блено саме на телеканал, на якому 
йде дуже гостра програма «Схеми. 
Корупція в деталях» (читайте в ми-
нулому номері газети). Це програма 
про корупцію серед високих посадо-
вих осіб держави. Тому цим можно-
владцям треба бути супердемокра-
тичними, аби фінансувати такі медіа 
від імені держави. 

Телеканал «UA: Перший» став 
свіжішим, цікавішим. До структури 
НСТУ переведені всі колишні облас-
ні телерадіокомпанії. Вони «роздер-
жавлені» в тому сенсі, що стали неза-
лежними від місцевих владних еліт. 
Щоправда, тепер місцеве мовлення 
стало до того централізованим, що 
далі нікуди. Якщо не сказати різкіше: 
місцеве мовлення топчеться столи-
цею, де вважають себе найрозумні-
шими. Хоча в Європі, знову нагадаю 
досвід Польщі, якраз місцеві медіа 
найпопулярніші. До речі, як же по-
рівняти таку централізацію місцевих 
радіо й телебачення із задекларова-
ною в країні децентралізацією? 

А взагалі — тут проблема глиб-
ша. Давно час розбудовувати в Укра-
їні дійсно незалежні засоби інформа-
ції, точніше, залежні лише від самих 
редакцій, від журналістів, читачів, те-
леглядачів і радіослухачів. Які вони 
— давно всім відомо. Справа за са-
мими громадянами — журналістами, 
громадськими активістами, громад-
ськими організаціями, яким варто 
від правильних і гучних заяв перехо-
дити до розбудови вільних медіа.

Петро АНТОНЕНКО

Суспільне недомовлення
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Закордонне українство У Росії збільшили  
пенсійний вік 

на 5 років
Державна Дума Російської 

Федерації ухвалила законо-
проект про пенсійну реформу. 
Після її завершення пенсійний 
вік для чоловіків і для жінок 
буде підвищений на 5 років. 
Перехідний період триватиме 
до 2028 року.

У червні 2018 року влада 
РФ повідомила про проведен-
ня пенсійної реформи й намір 
підвищити пенсійний вік для жі-
нок з 55 до 63 років, для чоло-
віків — з 60 до 65 років. Держ-
дума ухвалила відповідний за-
конопроект у першому читанні. 
Після цього в ряді російських 
міст відбулися акції протесту, 
де затримали сотні людей.

Наприкінці серпня прези-
дент РФ Володимир Путін ого-
лосив про пом’якшення пен-
сійної реформи: запропонував 
підвищити пенсійний вік для жі-
нок на 5 років замість восьми. 
З цими поправками парламент 
і ухвалив закон про реформу. 

Польське радіо 
запустило портал 

до 100-річчя 
відновлення 

незалежності Польщі
Польське радіо запусти-

ло Інтернет-портал під назвою 
«Незалежна Польща» («Polska 
Niepodlegla») до 100-річчя неза-
лежності країни. Він представ-
ляє ряд нових радіопередач, та-
кож періодичних, пов’язаних зі 
100-річчям повернення Поль-
щею незалежності. До цієї ініці-
ативи приєдналися всі програ-
ми та служби Польського радіо, 
а також портал polskieradio.pl 
та архів радіо.

Майданчиком, що об’єднує 
цю широку, різноманітну та ін-
новаційну діяльність радіо, ста-
ла веб-сторінка Niepodleg a.
polskieradio. Тут історії, люди, 
події, пов’язані зі 100-річчям 
незалежності Польщі. Це також 
тексти, спогади, репортажі, 
розповіді свідків, галереї філь-
мів та світлин. Це невідомі до-
кументи, унікальні звукозапи-
си, радіоархіви, старі фотогра-
фії та сучасні відеоролики.

11 листопада 1918 року 
було проголошено відновлення 
незалежної Польської держа-
ви, після більш як 120 років її 
неіснування, внаслідок поділу 
Польщі наприкінці XVIII століття 
Росією, Пруcсією та Австрією. 
Нині 11 листопада є головним 
державним святом Польщі — 
Днем незалежності. 

Кількість студентів 
з України в Польщі 
зросла до 35 тисяч

За три останні роки кіль-
кість студентів з України зрос-
ла в Польщі з майже 10 тис. до 
35 584 осіб. Українці вибира-
ють Польщу тому, що тут витра-
ти на життя менші, ніж в інших 
країнах Європи, існує перспек-
тива навчання без оплати або з 
пільгами в оплаті, можна легше 
потрапити на навчання, є мож-
ливість після закінчення вишу 
знайти роботу за фахом.

Більшість студентів, що на-
вчаються в Польщі, утримують 
батьки. Але ті студенти, які ма-
ють карту поляка, вчаться без-
коштовно й отримують спеці-
альні стипендії. 

День українсько-
канадської 
спадщини

Провінція Альберта вдру-
ге офіційно відсвяткувала День 
українсько-канадської спадщи-
ни. Рішення про оголошення цьо-
го свята було одноголосно ухва-
лено під час засідання провінцій-
ного парламенту позаторік. «Наші 
зв’язки йдуть дуже глибоко. Укра-
їнці розбудовували нашу провін-
цію економічно, академічно, со-
ціально та культурно ще від часу, 
коли ці території навіть не на-
зивалися Альбертою», — заяви-
ла Рейчел Нотлі, прем’єр-міністр 
провінції.

Відтак над будівлею парла-
менту канадської провінції Аль-
берта в місті Едмонтоні замайо-
рів прапор України. У церемонії 
підняття державного стяга взяв 

участь мер міста Едмонтона Дон 
Іверсон, міністр економічно-
го розвитку та торгівлі Альбер-
ти Дерон Білоус, міністр культу-
ри та туризму Альберти Рікардо 
Міранда й інші високопосадовці. 
До них приєдналися також посол 
України в Канаді Андрій Шевчен-
ко й міністр закордонних справ 
України Павло Клімкін, котрі 
прилетіли до Едмонтона для від-
криття нового Генерального кон-
сульства.

Нині українське коріння має 
близько 10% населення Альбер-
ти, тобто приблизно 360 тисяч 
осіб.

Своєю чергою, Кірсті Дан-
кан, міністр науки та спорту 
Канади, під час церемонії від-
криття Генконсульства Украї-
ни в Едмонтоні оголосила, що 
її родичі століття тому приїхали 
до Канади з України. За слова-
ми міністра, відкриття Генкон-
сульства України «посилить й 

так міцну дружбу між нашими 
державами». 

На урочистостях була присут-
ня й Христя Фріланд, міністр за-
кордонних справ Канади, котра 
також має українське походжен-
ня. За рішучу підтримку нашої 
держави її ще в 2014-ому оголо-
сили персоною нон-ґрата в Ро-
сійській Федерації. Загалом се-
ред членів чинного федерально-
го парламенту Канади українське 
походження мають більше десяти 
депутатів.

Українська школа 
в Сомерсеті 

У Сомерсеті (штат Нью-Джерсі, 
США) в Українській школі (дирек-
тор — Ярослава Данищук) при 
Українській православній церкві 
св. Андрія Первозваного урочис-
то розпочали новий навчальний 
рік. У школі навчаються близько 
100 дітей. 

У Торонто (Канада) 
відбувся ІХ з’їзд Сві-
тової Ради Суспільної 
Служби Світового кон-
гресу українців. На ньо-
му підбито підсумки ді-
яльності Служби за по-
передні 5 років. Ось 
про що говорила у звіт-
ній доповіді голова Сус-
пільної Служби, відома 
діячка української діа-
спори Ірина ВАЩУК.

Світова Рада Сус-
пільної Служби СКУ 
була заснована 
1969 року з метою 
об’єднання українських 
благодійних діаспорних 
організацій для коор-
динації допомоги укра-
їнцям на їхніх поселен-
нях. До часу проголо-
шення незалежності 
України радянська вла-
да суворо забороня-
ла будь-які контакти з 

українцями за кордо-
ном. З розвалом Ра-
дянського Союзу і про-
голошенням незалеж-
ної України 1991 року 
контакти з рідними та 
знайомими в Україні 
активно ожили. 

На сьогодні число 
осередків ССУ по всій 
Україні нараховує 30. 

Заснування громад-
ської організації ССУ 
— це постійний про-
ект, який триває. На 
мою пропозицію 2016 
року я залучила ССУ до 
членства в Українській 
Всесвітній Координа-
ційній Раді, щоб таким 
чином зменшити кошт 
оренди приміщення, 
яке знаходиться в бу-
динку УВКР у Києві, й 
одночасно дати можли-
вість членам головної 
управи ССУ долучатися 

до міжнародних конфе-
ренцій, святкувань та 
акцій. 

Ми спонсорували 
10 дітей із сімей учас-
ників АТО на лікуван-
ня в Карпатах. Підтри-
мали проект співпраці 
вчителів України з учи-
телями Канади. 

СРСС ініціювала 
й 2017 року провела 
своїм коштом загаль-
ний вишкіл голів осе-
редків ССУ. Вишкіл від-
бувся в Києві, в ньому 
взяло участь 40 осіб. 
На початку 2018 року 
був заснований осе-
редок Суспільної Служ-
би українців Польщі у 
м. Кракові. Надана до-
помога благодійним 
організаціям «Віфанія» 
і «Нове покоління» в м. 
Києві.

Ми фінансово допо-

могли в лікуванні шес-
тирічному хлопчикові 
в Німеччині, важко по-
раненим українським 
воїнам, хронічно хво-
рим — активним чле-
нам Суспільної Служби 
України, погорілим ді-
тям-сиротам, трьом сту-
дентам-бандуристам. 

Щиросердечно дя-
куємо всім, хто своїми 
фінансовими пожерт-
вами сприяє нам реалі-
зувати проекти й нада-
вати допомогу людям. 

У селі Мельники Шацько-
го району на Волині вшанували 
пам’ять польських солдатів, які 
загинули у вересні 1939 року від 
Червоної Армії. На честь поле-
глих офіцерів і підофіцерів Вій-
ська Польського й Корпусу охоро-
ни пограниччя (КОП) 22 вересня 
тут відбулися урочистості, які вже 
вдруге проводять у Мельниках. 

На кладовищі зібралися пред-
ставники Надбужанського відді-
лу прикордонної служби Респу-
бліки Польща, Рівненської заста-
ви Луцького прикордонного заго-
ну, Генерального консульства РП 
у Луцьку, Добровільних загонів 
праці з Любліна, органів влади 
Шацького району, місцеві меш-
канці та студенти-полоністи Схід-
ноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки.

Ще 2002 року на місцево-
му кладовищі відбулася ексгума-
ція й перепоховання тіл 18 офі-
церів КОП. Спершу тут встанови-
ли тимчасовий хрест, а згодом — 

пам’ятник. Пізніше перепоховали 
біля нього останки ще восьми 
солдатів КОП.

Генеральний вікарій Луць-
кої дієцезії Римсько-католицької 
церкви Ян Бурас та отець Василь 
із храму УПЦ Святої Анни села 
Мельники провели чин богослу-
жіння біля пам’ятника на честь за-
гиблих 28 вересня 1939 року вій-
ськовополонених з угруповання 
польського генерала Францішека 
Клеберга, яке вступило в нерів-
ний бій з 52-ю стрілецькою дивізі-
єю радянської Червоної Армії.

Присутні поклали квіти й вінки 
біля пам’ятника й запалили лам-

падки на кожній могилі. Опісля мо-
лодь узяла участь у пробігу пам’яті 
«Дорога до миру»: українці й по-
ляки спільно пробігли дистанцію 
1939 метрів. Траса пробігу проля-
гла від кладовища до центру села.

А перед тим усі присутні долу-
чилися до ще однієї акції, що, як і 
пробіг, уже стає традицією Мель-
ників: посадили в центрі села де-
рева пам’яті.

Польський консул Марек За-
пур запропонував наступно-
го року організувати приїзд до 
Мельників рідних похованих тут 
солдатів КОП, адже прізвища офі-
церів відомі завдяки знайденим 
при них документам.

Торік наприкінці грудня на 
цьому кладовищі вандали пони-
щили кілька хрестів на могилах 
польських прикордонників та об-
лили монумент фарбою. Групу 
зловмисників затримали в Чер-
нігові. А місцеве населення само-
тужки відновило понищене й на-
вело лад на цвинтарі.

Греки заборгували 
державі 182 мільярди 

євро податків
Сума заборгованості з податків 

у Греції на 10 серпня склала € 182,5 
млрд. Грецькі домогосподарства й 
компанії заборгували державі так 
багато податків, що цієї суми виста-
чило б уряду, аби погасити більше по-
ловини державного боргу. Та це на-
вряд чи вдасться зробити.

Із загальної суми заборгованості 
більше € 80 млрд — відсотки й пеня 
за прострочені платежі від боржни-
ків, серед яких компанії, які не пра-
цюють уже десятиліттями.

Обсяг заборгованості з подат-
ків можна порівняти з валовим вну-
трішнім продуктом Греції, який оці-
нюється в € 185 млрд. Ще більший 
державний борг країни — близько 
180% ВВП.

Греція, яка входить до єврозони, 
неодноразово підвищувала податки 
в період дії програм міжнародної до-
помоги від 2010 р. по серпень 2018 
р. Приблизно 3,7 млн греків, або 
близько 60% населення, мають за-
боргованість з податкових платежів.

Але уряд країни найближчим ча-
сом має намір знизити ряд податків. 
Бо в серпні Греція вийшла з третьої 
програми міжнародної допомоги об-
сягом € 86 млрд, тобто позбавляєть-
ся ситуації фактичного банкрутства. 
За цією програмою країна отриму-
вала величезні кредити в обмін на 
структурні реформи й проведення 
політики затягування пасків, тобто 
жорсткої політики щодо населення. 

Найбільша пустеля 
світу Сахара 

розширилася на 10%
Це сталося, починаючи від 1920 

року. На думку вчених, зміна клімату 
є однією з найбільш ймовірних при-
чин, через яку піски Сахари перехо-
дять до нових регіонів.

Озеро Чад, до якого примикає 
південний кордон Сахари, стало 
важливим індикатором зміни кліма-
ту. «Озеро висихає. Це дуже помітний 
наслідок зниження кількості опадів у 
всьому регіоні», — кажуть учені.

На погодні умови в Сахарі впли-
ває не тільки індукована людиною 
зміна клімату, а й цілий ряд складних 
кліматичних циклів. Але всі ці факто-
ри можуть призвести до спустелю-
вання земель в інших частинах сві-
ту. Це безпосередньо впливає на те, 
яка частина нашої планети буде при-
датною для життя.

В Австрії засудили до 
ув’язнення за використання 

хімікату, що призвело 
до смерті бджіл

Фермера, який займався виро-
щуванням та продажем фруктів, за-
судили до ув’язнення за незаконне 
застосування інсектициду. Чоловік 
використав для обприскування де-
рев потужний інсектицид хлорпіри-
фос. Він зробив це в період цвітін-
ня, коли до дерев зліталися бджоли, 
внаслідок чого загинули понад 50 
колоній комах, які належали двом 
сусіднім пасічникам.

Суд визнав чоловіка винним у 
«завданні навмисної шкоди довкіл-
лю». Фермера засудили до одного 
року в’язниці та виплати ним ком-
пенсації в розмірі понад 20 тисяч 
євро. 

Є ця проблема і в нас в Україні, 
де нинішнього року знову масово ги-
нули бджоли через обробку посівів 
небезпечними для комах хімікатами. 
Масову загибель бджіл на пасіках 
почали фіксувати ще від середини 
травня. А в червні загинуло близько 
18 тисяч бджолиних сімей.

На Волині вшанували пам’ять 
польських солдатів, загиблих 1939 року
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Лука Модрич — 
кращий футболіст 

світу 2018 року 
за версією ФІФА

Таке рішення ухвалила Міжна-
родна федерація футболу.

Півзахисник мадридського «Ре-
алу» й капітан збірної Хорватії Лука 
Модрич цього року зі своїм клубом 
утретє поспіль виграв Лігу чемпіо-
нів Європи (загалом учетверте), а 
на чемпіонаті світу став фіналістом 
і віце-чемпіоном, до того ж — кра-
щим футбо-
лістом чем-
піонату. 

К р а -
щим трене-
ром став Ді-
дьє Дешам, 
нас т авник 
нового чемпіона світу — збірної 
Франції. Кращим воротарем — Тібо 
Куртуа, голкіпер «Реалу» і збірної 
Бельгії.  У жінок найкращою стала 
бразильська футболістка Марта. 

Символічна збірна року така: 
воротар — іспанець Де Хеа («Ман-
честер Юнайтед»), захисники — 
бразилець Марсело, іспанець Ра-
мос, француз Варан (усі — «Реал»), 
бразилець Алвес (виступав за 
«Барселону» та «Ювентус», нині грає 
в Китаї), півзахисники — бельгієць 
Азар («Челсі»), француз Погба («Ман-
честер Юнайтед»), Модрич, форвар-
ди — португалець Роналду («Ювен-
тус»), аргентинець Мессі («Барсело-
на), француз Мбаппе («ПСЖ»).

Більш престижною вважаєть-
ся нагорода «Золотий м’яч», яку вже 
понад півстоліття вручають кра-
щому гравцеві Європи, а останні-
ми десятиліттями — й легіонерам з 
будь-яких країн світу. Але найбільш 
імовірно, що «Золотий м'яч» за під-
сумками року теж отримає Лука 
Модрич.

Цим самим буде порушено па-
нування на футбольному троні Ро-
налду й Мессі, які отримували «Зо-
лотий м’яч» останні 10 років і мають 
по 5 цих нагород. 

Карту поляка 
від 2008 року 

отримали майже 
102 тисячі українців

Включно з 2017 роком карту 
поляка отримали 101 937 грома-
дян України. Такі дані надали в МЗС 
Польщі.

У першому півріччі 2018 року 
польські консульські установи в 
Україні вже прийняли понад 7,2 тис. 
заяв від українських громадян на 
отримання карти поляка, що майже 
на 1 тисячу більше, ніж за аналогіч-
ний період 2017 року.

Загалом від 2008-го до червня 
2018 року найбільше карт поляка 
отримали громадяни Білорусі (май-
же 120 тисяч). Крім того, понад 6 ти-
сяч карт видано громадянам Росії, 
понад 3 тисячі — Казахстану, понад 
1,7 тисячі — Молдови, 605 — Узбе-
кистану, 132 — Азербайджану, 95 
— Вірменії, 65 — Туркменістану.

Карта поляка — документ, який 
підтверджує належність особи до 
польського народу поза межами іс-
торичної батьківщини. Метою отри-
мання документа вважається необ-
хідність підтримки польських гро-
мадян і їхніх нащадків у країнах, 
утворених після розпаду СРСР.

Власники карти поляка ма-
ють низку пільг на території Поль-
щі. Зокрема, йдеться про спроще-
ну процедуру отримання докумен-
та на перебування в Польщі, а та-
кож прискорену процедуру набуття 
громадянства країни, отримання 
пільг при вступі до польських вишів, 
проїзді у громадському транспор-
ті тощо.

Острів Пасхи, розташований посеред Тихого 
океану, далеко від цивілізації, є одним з найтаєм-
ничіших місць на нашій планеті. Багато мандрів-
ників і вчених по всьому світу ламають голову над 
тим, чому там немає лісу, звідки взялися величез-
ні статуї з каменю, як туди потрапили острів’яни. 

Таємничі статуї. Найвідомішою пам’яткою 
острова Пасхи, безумовно, є таємничі статуї моаї. 
Їх налічується понад 900, і всі вони — це величезні 
кам’яні голови, кожна з яких — кілька метрів зав-
вишки й важить десятки тонн.

Вважається, що статуї місцеві жителі почали 
виготовляти в ХІ столітті й робили їх майже 500 ро-
ків. Вирізали у скелях острова Пасхи, ймовірно, в 
горизонтальному положенні, а потім перевозили в 
долину за допомогою спеціальних дерев’яних плат-
форм.

Те, з якою метою і як саме жителі острова Пасхи 
вирізали моаї і транспортували їх з глибини остро-
ва на узбережжя, до цього дня залишається таєм-
ницею. Дослідники спробували запитати тубільців, 
але відповідь нічого не прояснила: «Вони рухалися 
самі».

Першим європейцем, якому вдалося досягти 
острова, став голландець — капітан Якоб Рогге-
вен. Це було 1722 року, на Великдень, звідси й по-
ходить назва острова.

Коли Роггевен прибув туди, острів являв собою 
голу землю, тому що більшість дерев місцеві меш-
канці вирубали: вони використовували деревину 
для зведення будинків, човнів і платформ, за допо-
могою яких транспортували моаї. 

Нині на острові Пасхи рослинності стало біль-
ше: близько 50 років тому з Чилі сюди імпортували 
дерева — евкаліпти й акації.

Рапа-Нуї. Місцеві мешканці називають острів 
Пасхи — Рапа-Нуї. Їхньою мовою «Рапа» означає 
«робити ідолів», що зображають божества, «Нуї» — 
«великий» або «багато».

Площа острова становить 163,6 км2, протяж-
ність із заходу на схід — 24 км, з півночі на південь 
— 12 км. 

Туристи на острові. Острів приваблює турис-
тів, готових долати тисячі кілометрів, щоб глянути в 
чорні діри або коралові очі ідолів. Плисти місяці, як 
Роггевен, тепер не потрібно, на острів Пасхи літа-
ють літаки.

На острові немає промисловості, сільське гос-
подарство розвинене слабо, велику частину про-
дуктів імпортують морським і повітряним шляхом. 
З цих причин ціни там удвічі – втричі вищі, ніж на 
материковій частині Чилі.

Острів’яни, яких там мешкає 3791, заробляють 
головним чином на туризмі. Крім того, вони не пла-
тять ніяких податків.

 Перші мешканці острова. Острів Пасхи, що 
належить до території Чилі, є найвіддаленішим на-
селеним островом у світі. Відстань до найближчого 
населеного місця — 1819 км. 

Те, як на острів потрапили перші мешканці, є ще 
однією серйозною загадкою для вчених. Вважаєть-
ся, що вони прибули туди на плотах близько 1000 
років тому з Перу (відстань до острова — 8 тис. км) 
або, що більш ймовірно, — з Маркізьких островів 
(3,2 тис. км). Важко повірити, що люди могли подо-
лати такий шлях бурхливим океаном на вкрай нена-
дійних плавзасобах.

Після прибуття на острів Пасхи індіанці почали 
займатися сільським господарством і полюванням 
на тюленів, дельфінів та інших морських ссавців. 
Не гребували вони навіть полінезійськими щурами. 
Єдиною живністю, привезеною на острів, були кури.

Спокійне життя острів’ян тривало аж до другої 
половини дев’ятнадцятого століття — тоді більшість 

місцевих мешканців були взяті в рабство й вивезе-
ні работоргівцями в Перу, крім того, значна частина 
населення загинула в результаті епідемій туберку-
льозу й прокази.

Хоча християнські священнослужителі, які при-
були на острів Пасхи, боролися з язичницькими 
звичаями, вони були поширені ще довгий час, зо-
крема практикувався... канібалізм.

Визначні місця. Острів Пасхи популярний се-
ред туристів не тільки завдяки своїм кам’яним ідо-
лам. Там, наприклад, чимало чудових бухт, які об-
любували серфери з усього світу. Є кілька цікавих 
печер, які в давні часи індіанці використовували 
для всіляких потреб: печера народження (місце-
вий пологовий будинок), печера незайманих (своє-
рідний спа-центр, молоді дівчата ховалися там від 
сонця, щоб їхня шкіра була максимально білою), пе-
чера прокажених, де ізолювали хворих на проказу 
людей, а також печера-кладовище, яку використо-
вували для поховання померлих. Крім того, на ост-
рові Пасхи є кілька згаслих вулканів, у кратерах 
яких утворилися мальовничі озера.

 Аеропорт Матавері. Ще одним визначним 
місцем острова є аеропорт Матавері, збудований у 
80-х роках минулого століття. Він має надзвичайно 
довгу злітно-посадкову смугу — 3318 метрів. Така 
довжина обумовлена тим, що аеропорт призначе-
ний не тільки для літаків, а й як резервне місце по-
садки космічних шатлів. Його проект розробили й 
утілили в життя американці на основі угоди прези-
дента Чилі Аугусто Піночета і президента США Ро-
нальда Рейгана.

Ми всі чули про масонів і 
їхню мету глобального домі-
нування через новий світо-
вий порядок, але чи багато 
хто з нас знає щось суттєве 
про цей орден? Масонство 
— одна з найстаріших і най-
більших у світі спільнот. І на-
справді це братство не таке 
вже таємне.
Масони запевняють, що єдина 

їхня мета — зробити людей кращими, 
а ідеали дружби, милосердя і брат-
ської любові вижили крізь століття, 
незважаючи на найпотужніші полі-
тичні, воєнні й релігійні конфлікти.

Масонство — це не зібрання чи 
місце для поклоніння. Це не релі-
гія, як багато хто думає, братство не 
вчить релігійній філософії. 

Кількість масонів по всьому сві-
ту приблизно дорівнює 5 мільйонам 
(з них близько 480 тисяч — у Велико-
британії і 2 мільйони — у США).

Багато хто вважає, що масонство 
— секретне братство, але це не так. 
Масони можуть вільно повідомляти 
про належність до спільноти, хоча й 
не мають права розкривати секретів 
ордена.

Загальноприйнятою датою по яви 
масонства вважається 24 червня 
1717 року, коли була створена Вели-
ка Ложа Лондона. Після цієї дати Ве-
ликі Ложі стали керувати іншими ло-
жами.

Зазвичай вважається, що масо-
ни використовують символи для за-
секречування своєї діяльності. На-
справді символи з’явилися на ранніх 
етапах становлення братства, коли 
багато його членів не вміли читати. 
Рясна символіка нагадувала про уро-
ки братства.

Найстаріші масонські символи 
— циркуль і косинець. Це також най-
більш упізнаваний знак, хоча його 
точний зміст змінюється в різних 
країнах.

Масонська ложа — не просто на-
зва будівлі, а група людей, які прово-
дять збори в цій будівлі. Кожна ложа 
отримує листи від Великої Ложі, але 
переважно діє принцип самовряду-
вання. Немає якоїсь єдиної церемонії 
для проведення зборів, ритуали змі-
нюються від групи до групи.

Атеїсту неможливо стати масо-
ном. Перша вимога до потенційних 
членів — віра в якусь вищу силу.

Існують два відомих напрям-
ки масонства. Регулярне, кероване 
Об’єднаною Великою ложею Англії, і 
Ліберальне, представлене Великим 
Сходом Франції.

Масони зазвичай розпізнають 
один одного за різними «секретними» 
знаками: кільце з масонською емб-
лемою, нашивки на одязі, знамените 
масонське рукостискання (під час цієї 
дії великий палець торкається до руки 
іншої людини особливим чином), хоча 
останнє стосується переважно масо-
нів із Сан-Франциско й Вашингтона.

У масонів є правило — не давати 
свідчень проти інших масонів. Вони ви-
знають, що це може стати причиною 
лжесвідчення, але для масонів не за-
хистити свого — набагато більший гріх.

Не існує якоїсь однієї людини, яка 
висловлює думку всіх масонів. Брат-
ство налічує велику кількість людей 
у багатьох організаціях, що підко-
ряються своїй територіальній Вели-
кій Ложі. Ніхто з членів не може го-
ворити від імені всього масонства. 
Це обов’язок Великої Ложі, котра 
об’єднує певну територію.

Автор статуї Свободи в Нью-Йорку 
Фредерік Бартольді був масоном.

Астронавт Базз Олдрін був чле-
ном Ложі Чистого Озера №1417 у Те-
хасі. Він пілотував місячний модуль 
Аполлон 11 під час першої в історії 
висадки людини на Місяць. Ступаючи 
на Місяць, мав спеціальне доручення 
свого Великого Майстра — оголоси-
ти Місяць територіальною юрисдик-
цією Великої Ложі Техасу. Астронавт 
Джон Гленн теж був масоном.

До найбільш знаменитих масонів 
належать Чарльз Дарвін, Марк Твен, 
Уїнстон Черчилль, Джон Едгар Гувер, 
Бенджамін Франклін.

Прихильники теорії змови 

пов’язують масонів з ілюмінатами. 
Але це не дуже схоже на правду, бо 
спільнота ілюмінатів настільки та-
ємна, що дехто досі не вірить в її іс-
нування, тоді як масонам не заборо-
нено повідомляти про належність до 
братства.

Гітлер вірив, що масонами керують 
євреї, і під час правління нацистів було 
вбито від 80 до 200 тисяч масонів.

У США жінки не можуть стати ма-
сонами, однак у Європі їх зазвичай 
допускають до ініціації.

В основі масонства лежить по-
клоніння Сонцю.

Масонський храм у Чикаго 
(штат Іллінойс) побудували 1892 року. 
Свого часу він був найвищою будів-
лею у світі, маючи висоту 22 поверхи 
(на фото).

Під час громадянської війни в 
Америці солдати, впізнаючи серед 
ворожої сторони масона, допомага-
ли один одному. Навіть під час Дру-
гої світової війни масонська солідар-
ність не ослабла.

Хто такі масони?

Цікаве про острів Пасхи
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Перший
українець, який 

відвідав усі 
країни світу
Костянтин Симоненко 

відвідав 193 країни (члени 
ООН) і встановив національ-
ний рекорд. Останньою ста-
ла Чилі, де на острові Пасхи 
Костянтину вручили грамоту 
Національного реєстру ре-
кордів України.

Усього Симоненко від-
відав 200 країн і територій. 
Наприклад, Ватикан і Па-
лестина не входять до спис-
ку членів ООН.

Найстаріші 
дерева України

Липа Богдана 
Хмель ницького. Визна-
на найстарішою липою краї-
ни. Цій «бабусі» — понад 600 
років. Росте у Львівській об-
ласті, коло траси Сасів – 
Колтів. За народними пе-
реказами, під цим деревом 
1648 року відпочивав геть-
ман Богдан Хмельницький.

Три дуби Тараса 
Шевченка.  Деревам 
— понад 1000 років, рос-
туть вони в селі Будище на 
Черкащині. Як розповіда-
ють місцеві мешканці, в ду-
плі тисячолітнього дуба ма-
лий Шевченко колись ховав 
свої малюнки.

Запорізький дуб. 
Йому вже 700 років. Росте в 
Запоріжжі, біля притоки річ-
ки Верхня Хортиця. Висота 
кремезного дерева — 36 м.

Маслина Геродота. 
Це найстаріше дерево в 
Україні. Маслині вже 2000 
років. Знайти її можна в Ні-
кітському ботанічному саду 
в місті Ялті.

Дуб-чемпіон. Цьому 
«дідові» — 1300 років. Це 
найстаріший дуб нашої кра-
їни. Напевно, і наймогутні-
ший. Унікальне дерево — в 
селі Стужиця Закарпатської 
області.

Каштан Петра Мо-
гили. Найстаріший каштан 
росте в столиці. За леген-
дою, його посадив сам ми-
трополит Могила.

Суничник Єни. Най-
старіший український сунич-
ник росте на горі Ай-Нікола в 
Криму. Дереву вже 1300 ро-
ків. Його висота — 10 метрів.

Дуб Максима Заліз-
няка. Розкішне височез-
не дерево росте в селі Буда 
Черкаської області. Дубо-
ві — 1100 років. Названий 
на честь народного месни-
ка Максима Залізняка. Під 
кроною дерева Залізняк ра-
зом зі своїми гайдамаками 
проводив наради.

Золота липа. Росте 
поблизу дороги в місті Бу-
чачі Тернопільської області. 
Липі — 600 років. Кажуть, 
що під цим деревом у XVII 
столітті було підписано мир-
ний договір Польщі з Туреч-
чиною.

Здавалося б, про катастрофу 1912 року величез-
ного теплохода у водах Атлантики під час його першо-
го рейсу з Європи до Америки відомо все. Але історія 
загибелі корабля оповита численними таємницями.

Про можливе зіткнення з льодами «Титанік» по-
переджали шість разів. Тієї зловісної ночі на небі 
не було місяця, світло якого могло б відбиватися від 
айсберга і зробити його більш помітним, й не було 
хвиль, що створюють кільце піни навколо льоду.

Після зіткнення корабля з айсбергом, перш ніж 
почалося вантаження пасажирів у рятувальні шлюп-
ки, минула година. На одній шлюпці могло б поміс-
титися 65 осіб. Однак унаслідок хаосу й плутани-
ни лише 28 осіб піднялися на борт першої шлюпки. 
Практично в кожній з перших рятувальних шлюпок 
було багато вільного місця.

«Титанік» міг би вціліти, якби зіткнувся з айсбер-
гом лоб у лоб, оскільки перегородки на кораблі були 
дуже потужні. Але корабель отримав пробоїну збо-
ку, в підводну частину.

Останній сигнал SOS, поданий з корабля, був не-
точним щодо координат катастрофи: широту переда-
ли правильно, а показник довготи був спотворений 
на 14 миль. Чому передали неточні координати? 

Ніхто з екіпажу й пасажирів не знав, як поводи-
тися в екстреній ситуації. Не було ніяких спеціальних 
навчань для екіпажу, тому вони не могли організу-
вати посадку.

Сигнал лиха був посланий лише через 45 хвилин 
після зіткнення. Екіпаж думав, що все зможе випра-
вити самостійно.

Вода надходила до трюмів зі швидкістю 400 
тонн на хвилину, корабель швидко тонув.

Після катастрофи люди зрозуміли, як важлива 
безпека на воді. Раніше кількість рятувальних шлю-
пок на судні залежала від загального тоннажу, а не 
від кількості пасажирів. Після того, як «непотоплю-
ваний» корабель пішов під воду, все кардинально 
змінили.

Ірландський журналіст Сенан Молоні, який ви-
вчає загибель «Титаніка» понад 30 років, повідомив, 
що вугілля в трюмах повільно горіло ще до того, як 
лайнер знявся з якоря. Тому корпус корабля ослаб і 
не міг протистояти айсбергу.

Давня церква 
під водою

У провінції Бурса (Туреччи-
на) археологи виявили руїни 
християнської церкви на дні 
озера Ізнік. Стародавня церк-
ва була зафіксована за допо-
могою знімків із супутника. 
Церкву збудували 390 року 
н.е. На той час місто Ізнік мало 
назву Нікея, а Стамбул,  розта-
шований за 125 км, називав-
ся Константинополем.

Також учені виявили перед 
вівтарем кілька могил, в яких 
лежали монети часів правлін-
ня римського імператора Ва-
лента й Валентиніана II (кінець 
IV століття). Археологи впевне-
ні, що в одній з могил знахо-
диться тіло святого Неофіто-
са, якого стратили в Нікеї 303 
року н.е.

Існує версія, що церква 
була зруйнована 740 року під 
час сильного землетрусу. Те-
пер на озері Ізнік хочуть ство-
рити підводний музей.

Маловідоме про «Титанік»

У Туркменістані 
скасовують безкоштовні 
електрику, газ і воду

Народна Рада, парламент країни, по-
становила забезпечувати населення від 1 
січня 2019 року електроенергією, газом, 
водою та сіллю на платній основі за піль-
говими цінами.

Оскільки ця країна в Середній Азії має 
величезні запаси газу, ряду інших копа-
лин, тут було застосовано колишній соціа-
лістичний принцип: населенню країни без-
коштовно надавали природний газ, воду й 
електроенергію ще від 1992 року. У 2003 
році перший президент Туркменії Сапарму-
рат Ніязов продовжив дію відповідної по-
станови Народної Ради до 2030 року, але 
тепер парламент проголосував за скасу-
вання цієї постанови. Уряд Туркменії від 1 
січня припинить цю безкоштовну роздачу. 

«З метою продовження розвитку віль-
них ринкових відносин в економіці Турк-
меністану, а також упорядкування вар-
тості електроенергії, газу, житлово-кому-
нальних послуг для громадян країни про-
понується з 1 січня 2019 року скасувати 
безкоштовне надання населенню елек-
троенергії, газу, питної води і харчової 
солі», — йдеться у відповідній постанові 
президента країни Гурбангули Бердимуха-
медова.

Жителі Каліфорнії 
виступають проти 

мереж 5G 
Населення невеликих американських 

міст виступає проти розвитку мережі мо-
більного зв’язку за технологією 5G через 
страх захворіти. Як наслідок, місцева вла-
да вводить обмеження на встановлення 
веж у житлових зонах. Заборони вже діють 
у деяких містах штату Каліфорнія. Зокре-
ма, відповідно до постанови адміністрації 
містечка Мілл-Веллі, вежі 5G можуть бути 
побудовані тільки на території ділових і 
торгових кварталів. 

Деякі фахівці і громадськість упевнені, 
що через мережу люди можуть зазнати не-
безпечного випромінювання хвилями за-
вдовжки 1 мм або короткохвильовою ра-
діацією, що мережа 5G робить  свій внесок 
в електромагнітне забруднення, яке вже й 
так має високу концентрацію поблизу ме-
гаполісів. Електромагнітний «смог» може 
бути причиною втоми, головного болю, 
безсоння, необґрунтованої тривоги, про-
блем із серцем, дзвону у вухах і підвище-
ного ризику захворювання на рак. 

Сьогодні у світі переважає третє й чет-
верте покоління мобільного зв’язку. П’яте 
покоління 5G зможе підключатися до Ін-
тернету на швидкості до 1 – 2 Гбіт/с, що 
втричі вище, ніж у мережах LTE. Подібна 
швидкість передачі даних дозволяє корис-
туватись Інтернетом одночасно десяткам 
тисяч людей і здійснює одночасне підклю-
чення сотень тисяч бездротових датчиків. 
Збільшується охоплення території, підви-
щується ефективність передачі сигналу. 
Перша у світі комерційна мережа 5G була 
запущена наприкінці червня 2018 року у 
Фінляндії.

Отже, з одного боку — прогрес, з іншо-
го — ризики цивілізації. 

Дослідники з Австралійсько-
го національного морського музею 
зробили сенсаційну заяву. Учені за-
певняють, що виявили точне місце 
затоплення судна, яким у XVIII століт-
ті керував відомий британський до-
слідник, капітан Джеймс Кук.

За словами австралійських архе-
ологів, ця ділянка розташована по-
руч з островом Гот у затоці Нарра-
гансетт (штат Род-Айленд, США). Уче-
ні поки не можуть точно сказати, що 
саме залишилося від корабля, виго-
товленого з деревини дуба й сосни, 
адже він пролежав на дні більше 200 
років.

Уряд штату Род-Айленд заявив, 
що австралійським чиновникам до-

ведеться вести переговори, аби 
отримати дозвіл на транспортування 
будь-яких уламків судна до Австралії.

Корабель побудували 1764 року. 
1768-го судно під командуванням 
Джеймса Кука покинуло Плімут (Ан-
глія) й вирушило у своє перше нав-
колосвітнє плавання. У квітні 1770 
року Кук прибув до східного берега 
Австралії.

Вважається, що після подоро-
жі корабель був переобладнаний у 
військове судно й потоплений 1778 
року під час війни за незалежність 
США.

Джеймс Кук очолював три нав-
колосвітні експедиції, під час яких 
здійснив ряд географічних відкрит-

тів. Мандрівник наніс на карту ма-
ловідомі й рідко відвідувані до ньо-
го частини Ньюфаундленду і східного 
узбережжя Канади, Австралії, Нової 
Зеландії, західного узбережжя Пів-
нічної Америки, Тихого, Індійського 
та Атлантичного океанів.

Знайшли легендарний корабель Джеймса Кука

Покинуті станції 
Лондонського метро: 
квитки на екскурсії 

У британській столиці жителям і 
туристам пропонують відвідати поки-
нуті станції Лондонського метро. За 
155-річну історію Лондонського ме-
тро цих станцій накопичилося багато. 
І хоча більшість з них зруйнована, під 
землею залишаються ще близько 40 
незайманих владою і природою стан-
цій. З міркувань безпеки відвідува-
ти їх не можна, але іноді з’являються 
шанси вирушити туди на екскурсію. 

Лондонський музей транспорту 
оголосив про запуск лімітованої про-
грами турів, які дадуть місцевим жи-
телям і гостям рідкісну можливість 
побачити деякі з найбільш секрет-
них районів міста. Гіди постараються 
оживити деякі факти про те, як і коли 
існували станції метрополітену, для 
чого їх використовували, хто працю-
вав там, яка їхня подальша доля. Йти-
меться і про метро в інших містах та 
країнах. Зі «Сталінського метро» в Ки-
єві зроблять кафе, Чиказьку підзем-
ку перетворять на приманку для ту-
ристів, старе поштове метро Лондо-
на стане музеєм, зайці й контролери 
продемонструють рукоприкладство в 
Паризькому метро.

Серед інших екскурсій — «Чарінґ-
Кросс — доступ до всіх областей». 
Його учасники потраплять у закри-
ті частини станції Чарінґ-Кросс і по-
бачать платформи під Трафальгар-
ською площею, виведені з експлуа-
тації 1999 року. У цьому місці відбу-
валися зйомки фільмів «Ведмедик 
Паддінгтон» і «007: Координати «Скай-
фол». Інша екскурсія має назву «Даун-
стріт — секретна станція Черчилля», 
один з найбільш прихованих просто-
рів Лондона. Це місце експлуатувало-
ся як станції метро від 1907 по 1932 
роки, але пізніше було перетворено в 
бомбосховище, з якого координували 
роботу залізниць країни під час Дру-
гої світової війни. Крім того, станцію 
використовували як секретний при-
тулок для Вінстона Черчилля в роз-
пал повітряних нальотів нацистської 
Німеччини. 

Під храмом у Полоцьку 
виявили унікальне приміщення
У Полоцьку (Білорусь), столиці давнього Полоцького князівства, під сті-

нами відомого Спасо-Преображенського храму XII століття під час розко-
пок учені виявили підвал, який колись засипало при обваленні частини 
споруди. Глибоко під землею, під цегляними склепіннями, знаходиться кім-
ната розміром більше 10 квадратних метрів. 

Це абсолютно унікальна річ — від Новгорода до Києва, від Полоцька до 
Володимира вчені не зустрічали нічого подібного.

Замовниця будівництва підземелля, на думку вчених, — Єфросинія 
Полоцька: цегляна кладка така сама, як і в храмі, зведеному на її за-
мовлення.

Але для чого робили підвал під церквою? Основна версія — для моли-
тов й усамітнення. Припущення про поховання не підтвердилося: останків 
не знайшли.

Це перші великі дослідження біля стін стародавнього храму. Учені ви-
вчають територію в 40 квадратних метрів, копають уже три місяці. Зна-
хідки підтвердили припущення археологів: спочатку церква була більшою 
приблизно на 40%. Виявлено рештки старого фундаменту. Частина будівлі 
постраждала й втрачена в середині XVII століття. Про колишню велич свід-
чать артефакти: фрагменти фресок і бронзові предмети XII століття.

Певні відкриття є і всередині храму, хоча фрески часів Єфросинії По-
лоцької художники відновлюють уже не один десяток років. 

У США ціле місто 
продають 

за ціною квартири
У штаті Джорджія на продаж ви-

ставили місто Тумсборо. Продавець, 
тобто міська влада, вважає, що новий 
господар зможе перетворити посе-
лення в туристичне місце.

Покупець отримає не тільки жит-
лові будинки, а й безліч цивільних бу-
дівель. У місті є ресторан, млин, бан-
кетна зала, перукарня з антикварни-
ми кріслами, старовинна будівля бан-
ку й навіть оперний театр. Крім того, 
в Тумсборо є залізничне депо 1869 
року побудови й неопрацьовані по-
клади бокситів.

Усе це багатство продається за 
1,7 мільйона доларів — за ці гроші в 
якомусь із престижних районів Нью-
Йорка можна купити тільки квартиру.

Нинішні власники міста вважа-
ють, що його можна використовува-
ти як музей просто неба чи місце для 
проведення кінозйомок або музичних 
фестивалів.

Загальна площа Тумсборо стано-
вить 4,9 кв. км.
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В выигрыше — всё человечество
Курс партии, намеченный ХХV съездом, обеспе-

чивает непрерывное наращивание экономического 
потенциала страны, совершенствование социалис-
тических общественных отношений, наше дальней-
шее продвижение к коммунизму — подчеркнул, 
выступая на Пленуме, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Брежнев.

«Весь мир видит: СССР идёт дорогой мира и 
мирного сотрудничества. И весь мир должен знать: 
этой дорогой мы будем идти и впредь!» — заявил 
Л. И. Брежнев на пленуме Центрального Комитета.

Борьба ленинской партии за мир, 
безопасность и социальный 
прогресс вдохновляет народы
В центре внимания общественности всего мира 

— итоги работы Пленума ЦК КПСС и последовавшая 
за ним сессия Верховного Совета СССР, где обсуж-
дались Государственный план развития народного 
хозяйства на 1976 – 1980 годы и Государственный 
план развития народного хозяйства на 1977 год. 
Широчайший отклик вызвала речь, с которой 
выступил на Пленуме Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев. В этой речи нашли яркое отра-
жение величественная картина свершений Страны 
Советов, важные задачи по претворению в жизнь 
курса партии и программы дальнейшего укрепле-
ния мира, определённые XXV съездом. 

Капитализм против человека — 
человек против капитализма
Могучая волна забастовок, демонстраций, 

выступлений протеста прокатывается по капита-
листических странах: трудящиеся усиливают борьбу 
за свои права против несправедливостей буржуаз-
ного строя.

Экономический, валютный, энергетический, 
сырьевой и тому подобные кризисы, глубоко пора-
зившие высокоразвитые страны Запада, ныне сли-
ваются в острейший кризис капитализма как соци-
альной системы в целом. В невиданной инфляции, 
безработице, ухудшении условий жизни народных 
масс находит выражение обострение основных 
противоречий буржуазного строя.

Британские острова в океане кризиса 
Экономические потрясения, поразившие од-

новременно все ведущие страны Запада, не идут 
на убыль… Особенно острые последствия кризи-
са, переживаемые экономикой Англии, оказались 
в центре внимания в связи с небывало резким па-
дением курса фунта стерлингов и четвёртым за ко-
роткое время ходатайством Лондона о займе перед 
Международным валютным фондом. 

(«За рубежом», Москва, 29.10 – 4.11.1976 г.)

Мастерам всё по плечу
Превратить 1984 год в год ударного, 

высокоэффективного труда, широким фронтом по-
вести поиск и вовлечение резервов в производ-
ство — так откликнулся коллектив Челябинского 
ордена Ленина электролитного цинкового завода 
имени С. М. Кирова на высокую награду — перехо-
дящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и занесение на Всесоюз-
ную доску почёта. 

Новосёлы
Город Николаев, микрорайон Намыв… Такой 

обратный адрес указывает теперь семья бригади-
ра электродчиков Черноморского судостроитель-
ного завода Ф. Дейнеги на письмах родным и дру-
зьям. Микрорайон этот вырос за последние годы. 
Новосёлами здесь стали полторы тысячи семей. 

Вручение наград
ХАНОЙ. Сегодня здесь состоялась торжествен-

ная церемония вручения высоких советских наград 
— орденов Красного Знамени и Красной Звезды — 
группе высших военачальников вьетнамской На-
родной армии. 

 

Клиентура милитаристов
Действуя с ведома и согласия США, Израиль 

осуществляет массированные поставки оружия и 
боевой техники наиболее репрессивным режимам 
в Латинской Америке. 

И концы в воду?..
НЬЮ-ЙОРК. Пытаясь скрыть истинный размах 

своих милитаристских приготовлений в Централь-
ной Америке, администрация Рейгана стремится 
ограничить доступ к информации о военной актив-
ности США в регионе даже членам конгресса. 

(«Известия», Москва, 27.02.1984 г.)

Вище керівництво СРСР робило 
все можливе, щоб радянські грома-
дяни і світ не дізналися про справжні 
масштаби аварії на ЧАЕС.

Применшення кількості жертв, не-
достовірні дані про радіацію, недостат-
ній контроль за продуктами харчування, 
а також перешкоджання всім, хто бодай 
якось намагався дізнатися правду. Усе 
це супроводжувало ліквідацію наслідків 
Чорнобильської аварії — найбільшої тех-
ногенної екологічно-гуманітарної ката-
строфи ХХ століття.

Радіо Свобода пропонує огляд розсе-
кречених документів КДБ, котрі охоплю-
ють період від 4 червня 1986 року по 22 
січня 1991 року і є частиною переліку ко-
лись секретної інформації, яку нещодав-
но внесли до реєстру ЮНЕСКО.

4 червня 1986 року
З’явилася довідка про перебування 

в Києві на початку червня 1986 року ко-
респондента американського видання 
Newsweek Стівена Страссера й доктора 
Ґейла зі США.

Зазначено, що стосовно журналіс-
та, який займався збиранням інформа-
ції щодо наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи, «було проведено комплекс 
чекістських заходів, спрямований на 
недопущення збору наклепницької ін-
формації, обмеження його дій та знижен-
ня активності». 34 співробітники спецор-
ганів, які одночасно працювали над цим, 
зробили так, що «іноземець від радян-
ських громадян не отримав тенденційної 
інформації».

«Комплекс агентурно-оперативних 
заходів» проводили й щодо американця 
доктора Ґейла, який «особливо цікавив-
ся кількістю хворих на променеву хворо-
бу, евакуйованих з районів Чорнобиля 
та Прип’яті», і статистичними даними, що 
стосувалися аварії.

8 липня 1986 року
Вийшов список інформації щодо Чор-

нобильської катастрофи, яка підлягала 
засекречуванню. До нього внесли дані, 
які «розкривають істинні причини аварії 
на четвертому блоці ЧАЕС» та пояснюють 
характер руйнувань і обсяги пошкоджень 
на об’єкті. Інформацію про викиди вна-
слідок вибуху та радіаційну обстановку 
теж наказали не розголошувати, як і те, 
яким чином здійснюється захоронення 
радіаційно небезпечних елементів. Се-
кретними зробили відомості про ступінь 
опромінення персоналу станції, а також 
людей, причетних до ліквідації аварії.

Серпень 1986 року
Голові КДБ СРСР генералу Чебрикову 

В. М. генерал-лейтенант Муха С. М. допо-
вів про недоліки в організації викорис-
тання особового складу військових час-
тин, задіяних у ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС. Зокрема, наголосив на тому, що 
на початку серпня з понад 31 тисячі вій-
ськовослужбовців, які мали бути залуче-
ними до цього процесу, безпосередньо 
в роботах були задіяні лише близько 46 
відсотків з них.

15 серпня 1986 року
З’явилася доповідна записка про 

«надійність заходів із дозиметричного 
контролю забрудненого навколишньо-
го середовища і продуктів харчування», 
в якій йшлося про «значні недоліки в пи-
таннях суворого дотримання встановле-
них норм». Зокрема, наголошено на не-
належній організації робіт комплексних 
перевантажувальних і дезактиваційних 
пунктів (КПДП) у 30-кілометровій зоні, а 
також на тому, що ці пункти були здані в 
експлуатацію недопрацьованими. Окрім 
того, йшлося в документі, строки змін 

спеціалістів, які там працюють, не узго-
джуються, є недоліки в роботі пунктів 
спеціальної обробки транспорту та в ра-
діологічному контролі за продуктами хар-
чування (особливо на базарах).

«У період після аварії на Чорнобиль-
ській АЕС у 231 господарстві 45 районів 
Київської, Чернігівської, Черкаської, Жи-
томирської, Вінницької та Хмельницької 
областей скасовано перевищення гра-
нично допустимих норм радіаційного за-
бруднення м’ясо-молочної продукції. На-
дійність внутрішньовідомчого дозиме-
тричного контролю знижується через 
нестачу вимірювальних приладів», — на-
голошено в записці.

22 серпня 1986 року
Через майже чотири місяці від мо-

менту аварії на Чорнобильській АЕС Рада 
міністрів СРСР склала перелік населе-
них пунктів, в яких запроваджували об-
меження на споживання продуктів харчу-
вання місцевого виробництва й особис-
тих підсобних господарств. До нього по-
трапили міста, села й хутори з УРСР, БРСР 
та РРФСР. Зокрема, з української терито-
рії їх у списку — всього 24 (це села Київ-
ської та Житомирської областей).

Окрім того, ухвалено рішення про 
евакуацію в серпні – вересні 1986 року 
населення з низки сіл УРСР, БРСР та 
РРФСР (загалом — 34).

30 серпня 1986 року
Голова КДБ СРСР генерал Чебриков 

В. М. видав секретний наказ про «заходи 
посилення контррозвідувальної роботи 
на об’єктах атомної енергетики у зв’язку 
з аварією на Чорнобильській АЕС». У ньо-
му він констатує, що аварія на ЧАЕС ви-
явилася «однією з найбільш тяжких в 
атомній енергетиці» й не лише призвела 
до людських жертв, а й до «викиду зна-
чної кількості радіоактивних речовин».

При цьому кадебіст вважав, що «ава-
рія та її наслідки використовуються бур-
жуазною пропагандою і спецслужбами», 
які намагаються зібрати об’єктивну ін-
формацію про неї, для «розгортання ан-
тирадянської кампанії, дискредитації 
віт чизняної атомної енергетики, підри-
ву престижу соціалістичної економіки та 
науки».

Чебриков визнав у документі те, що 
однією з причин катастрофи стало не-
дбальство під час спорудження об’єкта. 
Водночас він повідомив і про інші 
причини.

«Комітет держбезпеки УРСР, отриму-
ючи від територіальних органів республі-
ки дані про передумови виникнення над-
звичайних подій на атомних електростан-
ціях, належним чином не реагував на них 
і не завжди інформував КДБ СРСР, рес-
публіканські партійні та радянські орга-
ни», — стверджував кадебіст.

30 вересня 1986 року
З’явився секретний наказ КДБ СРСР 

про «допустимі рівні вмісту радіоактив-
них речовин, радіоактивного забруднен-
ня, дози опромінення та організацію дис-
пансерного спостереження за особами, 
що зазнали впливу радіації внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС».

3 лютого 1987 року
Агент КДБ «Гарсіа» доповів про причи-

ни й аналіз Чорнобильської катастрофи, 
які були викладені у французькій тема-
тичній брошурі. Зокрема, цитує, що «ава-
рії не трапилось би, якби не було більш 
глибоких причин, які стосувалися самої 
конструкції такого типу реактора». При 
цьому, додає кадебіст, французи акцен-
тували увагу на його нестійкості та недо-
статності системи захисту й відсутності 
ковпака.

«Чорнобиль продемонстрував не-
спроможність технології, яку використо-
вував СРСР, особливо організацію екс-
плуатації АЕС, де не береться до уваги 
людський фактор. Відсутність інженера-
спеціаліста з безпеки в момент прове-
дення експерименту, потрійне порушен-
ня інструкції з експлуатації бригадою 
операторів, можливість «грати» з без-
пекою реактора наочно демонструють 
низьку якість експлуатації і недостатню 
підготовку операторів», — цитує агент 
французьку брошуру.

22 січня 1991 року
Верховній Раді УРСР доповіли про 

«деякі проблеми ліквідації наслідків ава-
рії на Чорнобильській АЕС». Як йдеться в 
документі, у спеціалістів «продовжують 
викликати занепокоєння невирішені пи-
тання, пов’язані з конструкційними не-
доліками реакторів РБМК, а також при-
йдешнім виведенням ЧАЕС з експлуата-
ції».

Окрім того, зазначено, що внаслідок 
Чорнобильської катастрофи постражда-
ло набагато більше людей, ніж офіційно 
подавала радянська влада.

«Як припускають учені, чисельність 
опромінених, отримані ними дози, масш-
таби радіоактивного забруднення є зна-
чно заниженими й не відповідають ситуа-
ції, що реально склалася після катастро-
фи. За розрахунками групи вчених, зона 
небезпечного зараження після катастро-
фи становить до 450 – 500 кілометрів, а 
надзвичайно небезпечного — до 120 – 
130 кілометрів. Внутрішнього та зовніш-
нього опромінення, вищого за допустимі 
аварійні нормативи, могли зазнати по-
над 4,5 мільйона жителів України, Білору-
сі та Росії», — йдеться в документі.

Софія СЕРЕДА,
Радіо Свобода, 28.06.2018

Під покровом таємниці і брехні:
як радянська влада намагалася приховати справжні масштаби Чорнобиля
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Євген Стахів — 
громадський 

і політичний діяч 
15 вересня 

1918 року в Пере-
мишлі (нині — Під-
карпатське воє-
водство Польщі) 
народився Євген 
Павлович Стахів.

Походив з 
української патрі-
отичної родини. 
Його брат Володи-
мир був міністром 
в уряді Яросла-
ва Стецька (1941, після арешту перебував 
разом зі Степаном Бандерою в нацистсько-
му концтаборі Заксенгаузен), старшу сестру 
Ольгу розстріляв НКВС (1943).

Член ОУН від 1934-го. Доброволець Кар-
патської Січі (1938 – 1939), після окупації 
Підкарпатської Русі Угорщиною перехову-
вався в Словаччині, Австрії, Німеччині.

Член Південної похідної групи ОУН (1941 
– 1943), організатор підпільної боротьби 
ОУН на Донбасі та в Придніпров’ї (Маріуполь, 
Горлівка, Кривий Ріг, Дніпро, Бердичів). Саме 
спілкування з населенням Східної України 
призвело до переконання в необхідності пе-
ретворення ОУН з тоталітарної організації на 
демократичну.

В одному з інтерв’ю Євген Стахів розпові-
дав: «Ця наша переорієнтація мала великий 
успіх. До нас приставало все більше людей, 
а головне — з молодого покоління і робітни-
цтва. Ми пішли до народу, почали говорити з 
ним мовою, яку він розумів. Він почав з нами 
співпрацювати, і це був найбільший успіх усі-
єї нашої підпільної роботи. Відтоді в неї поча-
ли включатися всі національності: росіяни, 
татари, греки. Бо тепер цілковито змінилася 
роль підпільників-націоналістів: не керувати 
народом (який має бути тільки виконавцем 
волі малої групи керівного складу націона-
лістичної партії), а служити йому, бути з наро-
дом і для народу».

Водночас Євген Стахів першим на Заході 
піддав нищівній критиці пропагандистський 
роман Олександра Фадєєва «Молода гвар-
дія», вважаючи, що автор змалював своїх ге-
роїв з українського національного підпілля: 
«Я стверджую з усією відповідальністю: ко-
муністичного підпілля на Донбасі не було. Ми 
просто не могли б на нього не натрапити, як 
натрапили на хлопців, що збирали відомості 
про рух німецьких військових частин для ра-
дянської військової радистки Любові Шевцо-
вої. Але ця група не проводила ніякої ідеоло-
гічної роботи і не мала ніякої назви. «Молода 
гвардія» — це вигадка Фадєєва». За два роки 
німецької окупації ми на Донбасі взагалі не 
зустріли жодного прихильника Сталіна».

Один із засновників Української Головної 
Визвольної Ради (1944), член його Закордон-
ного Представництва (згодом — Середови-
ща). Після Другої світової війни проживав у 
Німеччині, в 1949-му емігрував до США.

Один з активістів демократичного крила 
в ОУН, яке ефективно здійснювало ідеологіч-
ну боротьбу проти СРСР, й американського 
Товариства українсько-єврейської дружби. 
Автор двох книг, кількох десятків статей з іс-
торії, теорії та практики української визволь-
ної боротьби.

Після 1991-го часто відвідував Україну. 
Делегат 1 – 4 Всесвітніх форумів українців. 
Нагороджений орденами «За заслуги» (1997), 
князя Ярослава Мудрого V (2006) та IV (2008) 
ст.

Його син Євген-Зенон — лауреат Нобе-
лівської премії миру 2007 р. у складі Міжуря-
дової групи експертів з питань змін клімату.

Помер 26 січня 2014 року в Нью-Йорку 
(США).

«Я знаю, що ми, наш народ, будемо жити, 
і наші діти, наші онуки і правнуки користа-
тимуть з тої волі, за яку ми боролися, за яку 
проливали кров стільки десятків мільйонів 
українців» (Євген Стахів).

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ, 

Український інститут національної пам’яті,
м. Чернігів

Документи Харківського 
повітового військкомату за 
лютий – червень 1919 року 
змусили згадати популярний 
нині термін «радянська окупа-
ція». Вони не просто говорять 
— волають: не почувалися 
більшовики «своїми» на тільки-
но захопленій Слобожанщи-
ні! Найкращий доказ — «Ин-
струкция тов. коммунистам, 
посланным для агитации сре-
ди мобилизованных красноар-
мейцев и масс, которые враж-
дебно настроены против Со-
ветской власти».

Дев’ятий її пункт, напри-
клад, настирливо не радив агі-
таторам з’являтися серед «на-
родних мас» у формі зі знаками 
розрізнення. І це вже за яки-
хось два місяці після віднов-
лення радвлади у Харкові!

Звільнений начебто від 
експлуататорів, трудящий люд 
геть не виказував теплих по-
чуттів до «армії-визволитель-
ки». Тому звичайний мітинг на 
підприємстві чи у примісько-
му селі готували з викорис-
танням методів, характерних 
для шпигунських операцій у 
ворожому тилу. Бо автори ін-
струкції добре уявляли, чим 
може обернутися для «товари-
ща коммуниста» виконання бо-
йового завдання — «уяснить 
массе, что значит Красная Ар-
мия, для чего и кто именно их 
призывает».

Перед виїздом агітатор 
мав вивчити кілька стандарт-
них фраз на випадок виник-
нення позаштатних ситуа-
цій. Слова «я сегодня дома не 
буду», вимовлені по телефону, 
означали, що обурення мас 
набуває загрозливого харак-
теру, і вгамувати натовп влас-
ним красномовством «това-
рищ коммунист» вже й не спо-
дівається. Потрібна допомога!

Обуренню, що переросло 
в бійку, відповідала фраза «я 
сделал всё». Після неї агітатор 
мав додати назву району чи 
волості, звідкіля він говорить. 
Якщо встигне, звісно. Бо перед 
будь-якими «заповітними» сло-
вами треба було ще вимовити 
пароль «поклон ребятам» і до-
чекатися, поки те саме долине 
з протилежного кінця дроту.

Закликати громадян ста-
вати до лав Червоної Армії 
було головним, але не єдиним 
обов’язком військових агіта-
торів. Пункт восьмий згада-
ної вище інструкції вимагав 
від них ще й фіксувати настрої 
мас. І, судячи з численних і 
вельми докладних звітів, його 
виконували особливо ретель-
но. От тільки результати «фік-
сації» були не надто втішними 
для радянської влади.

Розвеселила інформація з 
Пісочина: «Пятьдесят процен-
тов настроено против Комму-
низма. Объясняется это про-
сто тем, что эти 50% вообще не 
признают никакой власти».

Мобілізованим Великої Да-
нилівки страшенно не подоба-
лося етнічне обличчя радвлади: 
«Они заявили, что у нас в Рос-
сии 100 миллионов населения 

русского, а правят какие-ни-
будь 3 миллиона евреев».

Червоноармійців у селі 
вважали «хулиганами», бо 
якийсь загін встиг там від-
значитися хамською поведін-
кою: «Приходили к хозяевам и 
требовали себе пищу по сво-
ему усмотрению. И если им 
отказывали, ввиду того, что 
такой пищи не оказалось, 
они начинали ругаться и угро-
жать».

До методу, не передбаче-
ного жодною з інструкцій, вда-
лися й агітатори. Оскільки на 
всю Велико-Данилівську во-
лость знайшлося лише десяте-
ро охочих добровільно записа-
тися в «хулігани» задля захисту 
«єврейської влади».

Побачивши таке, команда 
агітаторів (шестеро осіб, між 
іншим!) кинула на стіл козир-
ну карту: «Мы сказали, что, кто 
не пойдёт в узды (так в оригіна-
лі! – авт.) Красной Армии, того 
заберём в рабочие баталионы 
силой, для работы с буржуази-
ей». І лише після цього всі ве-
ликоданилівці, які підлягали 
призову, погодилися прийти на 
збірний пункт у призначений 
час. Але голосувати за відповід-
ну резолюцію відмовилися — 
обмежилися усною обіцянкою.

Чого була варта подібна 
«агітація», показали буремні по-
дії середини березня 1919-го, 
коли в Харківській губернії по-
чався призов громадян 1896 – 
1897 років народження.

Як витікає з рапорту пові-
тового воєнкома Шебанова, 
жодних ускладнень він не очі-
кував. Оскільки мав на руках 
цілу купу мітингових резолю-
цій зі стандартним закінчен-
ням: «По первому требованию 
Рабоче-Крестьянского Прави-
тельства все в ряды Красной 
Армии!»

Та все ж перестрахувався: 
15 березня, коли на збірний 
пункт почали прибувати пер-
ші мобілізовані, «организовал 
разведку». Тобто послав у на-
товп (без знаків розрізнення!) 
всіх наявних агітаторів на чолі 
із завідувачем агітаційно-про-
світницького відділу товари-
шем Бушевим.

Збірний пункт розташову-
вався тоді в будинку Пушкін-
ського училища, що й дотепер 
стоїть на вулиці Мало-Панасів-
ській. Місце ідеальне: околи-
ця, поруч вокзал. І приміщення 
на три тисячі осіб розрахова-
не. Ще чотири тисячі запросто 
могли поміститися у дворі. Те-
риторію збірного пункту оточи-
ли караулом і сторонніх не про-
пускали.

Перші три дні все склада-
лося якнайкраще. Мобілізова-
ним не давали накопичувати-
ся у значній кількості — парті-
ями по 50 – 100 осіб швидень-
ко відправляли до військових 
частин. Та й контингент ішов, 
на думку воєнкома, більш сві-
домий — мешканці міста.

Перші партії з навколишніх 
сіл мали прибути 18 березня. 
А по обіді 17-го надійшов на-
каз терміново залишити Пуш-

кінське училище й перебазу-
вати збірний пункт на вули-
цю Різдвяну, до будинку, зна-
чно меншого за розміром, що 
належав раніше Російсько-
Французькому банку. Поруч 
— Благовіщенський базар, 
Суздальські ряди. Маса різно-
манітного люду цілими днями 
товчеться.

Сусідство виявилося фа-
тальним: зранку 18-го не вда-
лося відокремити від сторон-
ніх осіб ті невеличкі групи при-
зовників, що почали прибува-
ти на Різдвяну. Згідно зі звітом 
товариша Шебанова, «в ряды 
мобилизованных влились 
вредные элементы, и нача-
лась усиленная антисемитская 
и погромная агитация». Не 
зрозуміло, хто за лічені хвили-
ни звів нанівець усю агітацій-
ну роботу військкомату: «Мас-
са моментально разлагалась 
и принимала бурный антисе-
митский погромный характер, 
было избито несколько евре-
ев и агитаторов».

Упоратися із заворушення-
ми власними силами воєнком 
не зміг. Хоча і встиг провести 
зо двадцять арештів. Довело-
ся викликати на допомогу чер-
воноармійський загін. Та коли 
він прибув до збірного пункту, 
мобілізовані розбіглися, хто 
куди.

Приблизно уявляючи, 
скільки народу має з’явитися 
на Різдвяній наступного дня, 
товариш Шебанов удався до 
превентивних заходів: викли-
кав на 19 березня співробіт-
ників ВУЧК і наряд міліції.

Ті з’явилися біля збірного 
пункту аж об одинадцятій ран-
ку. Коли на Різдвяній вже виру-
вав тритисячний натовп з явно 
недобрими намірами щодо ра-
дянської влади. 8 кінних і 10 пі-
ших міліціонерів навіть за на-
явності великого бажання не 
змогли б його втихомирити. 
Тому заспокоювати мобілізо-
ваних терміново прибули ко-
мендант Харкова Іван Якимо-
вич і начальник міської міліції 
Володимир Мірошниченко.

Поява високих посадо-
вих осіб лише розпалила на-
товп. Почали лунати заклики: 
«Пойдём разнесём сборный 
пункт и освободим принятых!» 
Може б, так воно і сталося. Але 
з Катеринославської (Полтав-
ський шлях) на Різдвяну заїхав 
панцерний автомобіль і… вче-
сав понад головами з кулеме-
тів! Прихильників радвлади 
було врятовано від цілком ві-
рогідної розправи, але… мобі-
лізовані знову розбіглися!

19-го по обіді, 20-го та 
21 березня на збірний пункт 
з’являлися лише поодинокі 
особи або дуже маленькі гру-
пи мобілізованих. Недобір по 
Харківському повіту склав 
60%! Для порівняння: місто не 
додало лише 15.

Двох громадян серед за-
арештованих біля збірного 
пункту — Панаса Бордюка та 
Михайла Кашкарьова — в ніч 
на 23 березня розстріляли «за 
погромную агитацию и антисо-

ветскую пропаганду». Наскіль-
ки обґрунтованим був трибу-
нальський вирок — Господь ві-
дає.

Два джерела, що повідо-
мляють про заворушення, роз-
ходяться в одному суттєвому 
моменті. Товариш Шебанов у 
докладному (на три сторінки 
формату А4) звіті ані словом не 
обмовився про надруковані на 
шапірографі листівки, начебто 
вилучені біля збірного пункту. 
Зате про них повідомляє куций 
анонімний допис, вміщений 20 
березня в газеті «Коммунист». 
Тому важко сказати напев-
не, був цей вибух спонтанним 
чи кимось організованим. Але  
висновок з нього зробили та-
кий: «Необходимы партийные 
агитаторские силы».

І сил тих додали, судячи зі 
штатного розпису окружно-
го політуправління. Він про-
сто вражає своєю розгалуже-
ністю! Були передбачені агіта-
ційно-організаційне й культур-
но-просвітницьке відділення. 
Останнє, у свою чергу, склада-
лося з кількох секцій, відповід-
но до способу впливу на міз-
ки: клубної, художньої, літера-
турно-бібліотечної, театраль-
но-музичної і т. п. Одних лише 
агітаторів двадцять осіб на-
раховувалося! А губернський 
воєнком навіть власний театр 
отримав. З наперед визначе-
ним переліком п’єс, придатних 
для постановки.

Щоправда, обділили воєн-
кома повітового — дали тільки 
три агітаторських ставки. Але 
травневе повстання отамана 
Григор’єва збільшило їх кіль-
кість відразу до тринадцяти.

Контролювали всю цю ко-
манду словоблудів досить жор-
стко. У положенні про окруж-
ний агітаційно-просвітниць-
кий відділ сказано, що він «не 
является центром разработки 
теоретических и практических 
методов Агитационно-Просве-
тительской деятельности». А є 
лише «передаточным органом, 
проводящим все мероприятия 
центра».

Схоже на правду. Леген-
дарна «рука Москви» добре 
проглядається в десятках і со-
тнях гасел, надісланих «згори» 
до Харківського повітового 
військкомату і дбайливо збе-
режених. Бо навряд чи хтось 
у наших краях уявляв, що таке 
«чёрный съезд банкиров в Па-
риже» і чому мобілізовані се-
ляни мають вимагати для ньо-
го негайної смерті.

Для порівняння: щоб під-
няти бунт біля збірного пункту, 
одного-єдиного гасла виста-
чило. Невідомо ким кинутого й 
навряд чи кимось затвердже-
ного. Зате простого і зрозумі-
лого: «Долой Троцкого и кони-
ну! Да здравствует Николай и 
свинина!»

Спрацювало миттєво! Чого 
б то так?

Едуард ЗУБ
«Лікбез»

Сайт «Аргумент»,
 24.09.2018

Словом та кулею: 
як селян Слобожанщини до Червоної Армії заганяли
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У Нью-Йорку 
відкрито 

меморіальну дошку 
Рафаелю Лемкіну

20 вересня у Нью-Йорку 
встановлено меморіальну до-
шку на честь американсько-
го юриста Рафаеля Лемкіна 
— праведника, який розповів 
світу правду про Голодомор.

Відкриття пам’ятної дошки 
приурочили до 65-ї річниці ви-
голошеної промови щодо ра-
дянського геноциду в Украї-
ні на вшануванні 20-ї річниці 
Великого Голоду 1932 – 1933 
років. 

Меморіал розташовано в 
Українському Інституті Аме-
рики.

На ньому чотирма мова-
ми (англійською, українською, 
ідиші та івриті) викарбувано 
текст: «Ця меморіальна дошка 
вшановує доктора Рафаеля 
Лемкіна (1900 – 1959) «бать-
ка Конвенції ООН про гено-
цид». У промові, виголошеній 
в Нью-Йорку в 1953 році, д-р 
Лемкін описав Великий голод 
1932 – 1933 років у радян-
ській Україні (Голодомор) як 
«класичний приклад радян-
ського геноциду».

Цей меморіал також вша-
новує багато мільйонів укра-
їнців, які були знищені голо-
дом під час Голодомору, од-
ного з найбільших геноцидів, 
який запоганив європейську 
історію ХХ століття».

Ініціатива створення ме-
моріальної дошки належить 
Українсько-канадському фон-
ду громадянських свобод та 
Українському Інституту Аме-
рики.

Рафаель Лемкін — аме-
риканський юрист, який пер-
шим назвав Голодомор гено-
цидом і запровадив його в 
обіг як правове поняття, фун-
датор дослідження геноци-
ду, вивчав також трагедії єв-
рейського та вірменського 
народів.

65 років тому він виголо-
сив свою відому доповідь «Ра-
дянський геноцид в Україні» 
перед 3-тисячною аудиторією, 
що зібралася в Мангеттен-
центрі в Нью-Йорку вшанува-
ти 20-ту річницю Великого Го-
лоду 1932 – 1933 років. «Це 
не просто масове вбивство. 
Це — геноцид, винищення не 
лише окремих осіб, а й культу-
ри і нації», — заявив він. Оха-
рактеризував Голодомор як 
«класичний приклад радян-
ського геноциду, його найдо-
вший і найширший експери-
мент русифікації — винищен-
ня української нації».

Рафаель Лемкін запро-
вадив термін «геноцид» 1944 
року. Визначив його як «ко-
ординоване планування різ-
них дій, спрямованих на зни-
щення основоположних основ 
життя національних груп, з 
метою повного винищення са-
мих цих груп».

Зусиллями Лемкіна тер-
мін «геноцид» було додано до 
переліку звинувачень проти 
найвищого командування на-
цистів. Він був одним з авто-
рів Конвенції про запобігання 
й покарання злочинів геноци-
ду, в якій остаточно юридично 
визначили цей злочин.

 
Аліна КАРБАН,

Український інститут 
національної пам’яті 

Україну на чеській мапі видно 
дуже виразно, українці тут зали-
шили велику й досі ще мало відо-
му на Батьківщині духовну, інте-
лектуальну, культурну спадщину.

 Адже демократична Чехословач-
чина Томаша Ґарріґа Масарика впро-
довж міжвоєнних десятиліть (1919 – 
1939) надала притулок багатьом ти-
сячам українців, яких тоталітарний 
більшовицький режим змусив поки-
нути Батьківщину. На чеській землі за 
історично короткий період часу вони 
не тільки створили необхідні соціаль-
ні умови для повноцінного життя, а й 
заснували широку мережу культур-
них, наукових, освітніх, спортивних 
закладів і товариств. Серед них най-
більший авторитет не тільки в Чехо-
словаччині, а й в українському сере-
довищі у світі мали: Музей визволь-
ної боротьби України у Празі, Україн-
ський вільний університет, Українська 
мистецька академія, Український ви-
сокий педагогічний інститут імені Ми-
хайла Драгоманова, Українська гімна-
зія. Особливо важливим знаком укра-
їнської присутності на чеських землях 
були Дипломатична місія Української 
Народної Республіки і Західно-Україн-
ської Народної Республіки у Празі.

На сценах празьких театрів з ве-
ликим успіхом виступали українські 
актори, театральні й хорові колекти-
ви, серед них хор Олександра Кошиця 
й театр Миколи Садовського. Яскра-
вий слід в історії міжвоєнної Праги за-
лишили українські архітектори й мит-
ці, серед найвидатніших, наприклад, 
Олександр Архипенко. У Празі працю-
вали відомі українські вчені Іван Пу-
люй, Михайло Грушевський, Іван Гор-
бачевський, архітектор Артемій Кор-
нійчук. Прага міжвоєнних десятиліть 
вирізнялася виразним українським 
акцентом.

Карлів університет
Один з найстарших університе-

тів Європи. У 1902 – 1903 роках його 
ректором був український учений-хі-
мік Іван Горбачевський, в універси-
теті викладали відомі українські вчені 
Іван Панькевич та Іван Зілинський. У 
Карловому університеті здобула вищу 
освіту низка відомих українців, серед 
них, зокрема, поет Олег Ольжич, під-
полковник Армії УНР Борис Сухоруч-
ко-Хословський, історик  Симон На-
ріжний, археолог Ярослав Пастернак.

Національний музей
За свою столітню історію музей зі-

брав і нині зберігає унікальні пам’ятки 
чеської історії й археології, а також 
має одну з найбільших бібліотек. Істо-
рія музею тісно пов’язана з історією 
України. Протягом міжвоєнного пері-
оду працівником археологічного відді-
лу Національного музею був історик і 
поет Олег Ольжич. В архіві музею збе-
рігаються наукові роботи з археології 
ще одного працівника музею — відо-
мого українського вченого-археоло-
га Ярослава Пастернака. Окрасою 
музею є одна з найбільших поза ме-
жами України збірок українського на-
родного мистецтва Гуцульщини: кера-
міки, писанок, різьблення по дереву. 
Ця збірка є результатом великого ін-
тересу до України чеського етногра-
фа Франтішека Ржегоржа і його тісної 
співпраці з Іваном Франком. У біблі-
отеці музею зберігаються прижиттє-
ві видання відомих українських пись-
менників і вчених: Івана Франка, Лесі 
Українки, Сергія Шелухіна, Юрія Ру-
сова, Олега Ольжича, Леоніда Мо-
сендза та інших.

Народний дім
Народний дім — одна з найгар-

ніших споруд у стилі сецесії в Європі. 
Будівля була зведена в 1905 – 1912 
роках за проектом відомих чеських 
архітекторів Антоніна Балшанека й 

Освальда Полівки.
У міжвоєнний період Народний дім 

у Празі був одним з важливих центрів 
культурного життя української емігра-
ції. 9 квітня 1922 року тут відбувся кон-
церт на честь Лесі Українки, а в грудні 
1923 року українські пражани мали 
щасливу нагоду побувати на концер-
ті відомої української піаністки Любки 
Колесси й композитора Нестора Ни-
жанківського. 14 жовтня 1924 року 
в Народному домі з великим успіхом 
виступив український хор під керівни-
цтвом диригента Платониди Щуров-
ської-Россіневич (дружина підполков-
ника Армії УНР Миколи Россіневича). 
На українських вечорах у Народному 
домі 1 листопада 1925 року виступив 
відомий поет Євген Маланюк та істо-
рик, музеєзнавець Дмитро Антоно-
вич, а 2 червня 1928 року українська 
громада відзначала тут 40-ліття літе-
ратурної праці Ольги Кобилянської. 
Письменницю, яка була присутня на 
вечорі, привітали літературознавець 
Олександр Колесса і вчений-мово-
знавець Степан Смаль-Стоцький.

Палац «Жофін»
Новоренесансна пам’ятка архітек-

тури — палац «Жофін» — є головною 
окрасою Слов’янського острова на 
Влтаві у Празі. Палац «Жофін» (назва 
походить від імені Жофії, тобто Софії 
— дружини австрійського імператора 
Франца Йосипа Першого) був і зали-
шається місцем активного культурно-
го й громадського життя столиці. Не-
випадково 18 травня 1891 року пер-
ший з’їзд слов’янського прогресивно-
го студентства відбувся саме в його 
залі. Учасником цього зібрання був 
Іван Франко, якого цікавили пробле-
ми слов’янства. 

Швандів театр
Один з найпопулярніших театрів 

драми у Празі. У червні 1922 року на 
його сцені дав 8 вистав театр Миколи 
Садовського. Грали п’єси української 
класики: «Наталка Полтавка», «Запо-
рожець за Дунаєм», «Ой не ходи, Гри-
цю», «Бондарівна», «Суєта». Вистави те-
атру мали великий успіх серед україн-
ської й чеської публіки.

Національний театр
Велика неоренесансна будівля, 

зведена в 1868 – 1881 роках. На сце-

ні театру 11 травня 1919 року відбув-
ся перший за межами України виступ 
прославленої у світі Української рес-
публіканської капели Олександра Ко-
шиця. 

Церква Святого 
Архангела Михаїла
Одна з найкрасивіших пам’яток 

української дерев’яної архітекту-
ри в Чехії розташована в парку Кін-
ських у Празі. Церква зведена в дру-
гій половині XVII століття в селі Ве-
ликі Лучки, що поблизу Мукачева. 
1793 року її купили й перевезли па-
рафіяни недалекого, але більш за-
можного села Медведівці. А  1928 
року відбулося друге перевезення: 
церкву з Медведівців перевезли до 
Праги як експонат для краєзнавчої 
збірки Національного музею в Пра-
зі.  1929 року церква була встанов-
лена в парку Кінських у Празі, храм 
нині належить Чехословацькій пра-
вославній церкві.

Національна 
бібліотека Чеської 
Республіки
У фондах Національної бібліотеки 

зберігається унікальна збірка україн-
ських стародруків XVI – XVIII століть, 
історичної літератури ХІХ століття, ба-
гата літературна Шевченкіана, до якої 
входить, зокрема, перше нецензуро-
ване видання празького «Кобзаря» 
(1876 рік). Серед книг — прижиттєві 
видання Івана Франка, Лесі Україн-
ки, Дмитра Чижевського, Софії Русо-
вої, Олександра Олеся, Євгена Ма-
ланюка, Оксани Лятуринської. Збе-
рігаються також твори українських 
художників Галини Мазепи, Василя 
Касіяна, Миколи Битинського, бага-
тьох інших, а також великий архів ма-
теріалів, який стосується історії укра-
їнської еміграції в міжвоєнній Чехо-
словаччині.

Ольшанський цвинтар
Це найбільше й найвідоміше чесь-

ке кладовище, місце спочинку бага-
тьох відомих українців, життєвий шлях 
яких закінчився у Празі. На кладовищі 
поховані президент Гуцульської Рес-
публіки Степан Клочурак, дипломат 
Люцій Кобилянський, заступник мі-
ністра закордонних справ Уряду УНР, 

один з авторів Конституції УНР Отто 
Ейхельман, член Української Цен-
тральної Ради, посол УНР у Фінлян-
дії, Швеції та Норвегії Кость Лоський, 
учений і педагог Софія Русова, вида-
вець і громадський діяч Степан Сіро-
полко, міністр пошти і телеграфу Уряду 
УНР, посол УНР у Відні Григорій Сидо-
ренко, член Української Центральної 
Ради, генеральний суддя УНР Сергій 
Шелухін, учений, заступник міністра 
фінансів в Уряді УНР Аполінарій Мар-
шинський, посол УНР у Лондоні Мико-
ла Стаховський, історик, член Україн-
ської Центральної Ради Іван Мірний і 
його дружина, громадська діячка Зі-
наїда Мірна. Є також могили худож-
ника Юрія Вовка, сина Миколи Са-
довського — підполковника Армії УНР 
Мікі (Миколи) Тобілевича, письмен-
ника і драматурга Спиридона Черка-
сенка, винахідника й мецената Олек-
сандра Ярошевського, митця й архі-
тектора Степана Дзидза, архітектора 
Артемія Корнійчука, скульптора Ніни 
Левитської та її чоловіка — компози-
тора Бориса Левитського, диригента 
й першого адміністратора Української 
республіканської капели Олекси При-
ходька. На Ольшанському цвинтарі 
також похований видатний археолог 
Іван Борковський.

Національна галерея 
Одна з найстарших і найбільших 

мистецьких інституцій у Чехії свою іс-
торію пише від 1796 року, коли група 
освітян і чеської шляхти заснувала То-
вариство патріотичних друзів мисте-
цтва. Нині збірка зосереджує твори 
мистецтва з Європи, Азії й Америки, 
її складовою є невелика, але надзви-
чайно виразна колекція творів україн-
ських митців. Окраса збірки — твори 
Олександра Архипенка, Івана Куль-
ця, Василя Касіяна, Сергія Мака.

Пам’ятник Тарасу 
Шевченкові 
Пам’ятник на площі Кінських від-

критий 25 березня 2009 р. Автор 
пам’ятника — Микола Зноба. Тарас 
Шевченко в чеській столиці не бував, 
але саме в Празі 1876 року вийшло пер-
ше нецензуроване видання «Кобзаря».

Пам’ятна таблиця 
Михайлові 
Грушевському
Таблиця розміщена на будинку в 

Празі, в якому 1920 року жив Грушев-
ський (вул. Добровського, 28). Відкри-
та 14 жовтня 1996 року за підтримки 
громадської організації «Українська 
ініціатива в Чеській Республіці» та по-
сольства України в Чехії (скульптор — 
Олександр Шлапак).

Оксана ПЕЛЕНСЬКА,
Іванна ТРУТНЕНКО

Радіо Свобода, 25.08.2018

Від редакції. Серед відомих укра-
їнців, похованих у Празі, є й наші зем-
ляки з Чернігівщини. Про Софію Русо-
ву, видатного педагога і громадську 
діячку, родом із села Олешня Ріпкин-
ського району, знають усі. Менш відо-
мий Степан Онисимович Сірополко 
(1872 – 1959). Він народився в селі 
Обичів на Прилуччині. Був заступником 
міністра освіти в уряді УНР. Емігрував 
до Польщі, згодом — до Праги, де пра-
цював професором Українського ви-
сокого педагогічного інституту ім. М. 
Драгоманова (1925 – 1932) та Україн-
ського технічно-господарського інсти-
туту в Подєбрадах, був організатором 
і головою Українського товариства 
прихильників книги й редактором його 
друкованого органу — щоквартальни-
ка «Книголюб», організатором і голо-
вою Українського педагогічного това-
риства в Празі, багато років очолював 
Союз українських журналістів і пись-
менників на чужині. 

Українська Прага 

Народний дім

Карлів університет
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Батурин — гетьманська столиця

Маємо добру нагоду згадати Ле-
оніда Івановича Глібова. Він був схо-
жий на нас, можливо, більше за всіх 
наших класиків.

Але що ми знаємо про нього — 
отак, без підготовки? Шкільну бай-
ку про «більший меншого тусає та ще 
й б’є, затим що сила є». Ну, ще пісню 
«А молодість не вернеться…». Може, 
хтось малим читав його вірші про сні-
гову бабу: «Бабу здоровенную, уночі 
страшенную, зліпимо гуртом!»

Як хочете себе здивувати, ві-
зьміть зелений радянський двотом-
ник Глібова. Це — як чтиво про Ро-
бінзона, котрий на безлюднім острові 
взявся сам створити літературу, при 
тому двома мовами. Лиш не читайте 
передмови, де сказано, що Глібов сво-
їми байками наближав Жовтневу ре-
волюцію і любовно перекладав твори 
дєдушки Крилова, а отже, мав явний 
комплекс молодшого брата.

Насправді Глібов був ніби молод-
шим братом самого себе.

Утім, деякі цитати свідчать на-
чебто про інше: «О, зачем я не Ви-
ктор Гюго!» Або: «Ах, почему не турок 
я! В плену я жил бы с наслажденьем, 
Была б согрета грудь моя Сердечных 
барынь умиленьем. Ах, почему не ту-
рок я! Узнали б гордые гяуры, Как ве-
лика любовь моя, Как злы турецкие 
Амуры! Уж как тепла и хороша Моя 
внушительная бурка, Но ни единая 
душа Меня не любит так, как турка!» 
(1878 року, під час російсько-турець-
кої війни, в Чернігові жили полонені 
офіцери-турки, дуже популярні в міс-
цевих дам).

Але ж вредний дядько — очі зави-
дющі! Однак ось фінал вірша: «Но муза 
строгая моя Шутить не любит над за-
коном, Не быть мне, милые друзья, 
В штанах широких купидоном!»

Муза в цьому разі — не жінка. Він 
тоді не був жонатий.

Отже, весною 1861 року Глібов 
саме затіяв проект «Черниговско-
го листка», який приніс йому згодом 
купу неприємностей. А з Петербурга 
в Україну якраз везли труну Шевчен-
ка на урочисте перепоховання. Везли 
через Ніжин. Від Чернігова близько, 
можна поїхати прощатися, всі їдуть! А 
Глібов — ні. Каже: не встиг, та й зна-
йдуться достойніші за мене.

Ох, таки вредний! А насправді він 
просто не був людиною натовпу. Та 
й ще одне: він не розумів тих, хто ки-
нув домівку — зі своєї волі чи ні. Для 
нього що Париж, що Київ («златогла-
вий і златокарманний») — чужина! 
От Чернігів — інша річ. Він бачив, що 
Чернігів — провінція, «болото». Але — 
любив!

Та чому все-таки було не поїха-
ти прощатися з Шевченком? Цілком 

можливо, ось чому: Глібов остерігав-
ся людей непосидючої вдачі й непоси-
дючої думки. І через те йому неблизь-
кі були великі непосидючі земляки: Го-
голь, Драгоманов, Куліш, Шевченко.

Глібов, можливо, просто дзен-
буддист: «Чернигов, хоть и населён не-
угомонною кавказскою породою, но 
самодоволен в некотором смысле по-
китайски, имея под рукой всё необхо-
димое для созерцательной жизни!»

Отже, консервативний спогля-
дальник. У цьому сенсі більшість з нас 
— не діти Куліша чи Шевченка, як нам 
того хочеться, а діти Глібова. І це нічо-
го, бо споглядання теж вимагає геро-
їзму.

Улітку 1863 року «Черниговский 
листок» закрили.

В одного з арештованих активіс-
тів революційної організації «Земля 
і воля» знайшли листи Глібова. Цього 
вистачило, аби той навіки втратив і га-
зету, й право вчителювати. Лише че-
рез п’ять років Глібов виклопотав по-
саду завідувача земської друкарні. За 
п’ять літ без роботи він мав удосталь 
часу на самоспоглядання.

А в ньому драм не менше, ніж на 
барикадах. Він писав під псевдонімом 
Капітан Бонвіван. «Любил я умных 
милых панн…» — в юності у Глібова 
що не вірш, то з присвятою якійсь ін-
шій панні. Він погано бачив, зрештою 
майже осліп, але панночок відчував 
геніально. Прочитав Марка Вовчка і 
сказав одразу: «Ніякий то не Марко, 
то баба!»

Як з таким нюхом можна лиша-
тися споглядальником? А от можна. 
Перша його жінка, Параска Федорів-
на, удвох з якою Глібов робив «Черни-
говский листок», була наділена нема-

лим гумором, але слабким здоров’ям. 
Злигодні після закриття газети погу-
били її. Вона померла 44-річною.

По смерті першої дружини Глібов 
жив сам 11 років, і дев’ять з них був 
мовчки закоханий. Аж 25 листопада 
1879 року, в неділю, закінчилося це 
мовчання. Того дня він написав сміш-
ного вірша «Девять лет не родила ма-
лина»: «Девять лет я любил — и ни сло-
ва, Я любовь свою в тайну облек…».

Є його пізній вірш про те, як ста-
рий дід сперечається з вітряками. 
Один вітряк каже: як же це — мовчки 
думати? Хто ж тоді знатиме, про що ти 
думаєш?

Про що думав хитрий Капітан Бон-
віван? У його віршах є рядок: «Я дома 
женщину люблю!» Якщо поставитися 
до нього серйозно, він багато що по-
яснює в натурі Глібова. Можливо, це 
з дитинства, від його улюбленої казки 
про Івасика Телесика. Звідси й «баба 
здоровенная, уночі страшенная» — 
вона «страшенная» десь там, надворі, 
за вікном.

Цей мотив страху з-за вікна є ще 
в одній поемі. Там уночі хтось стукає 
у вікно й каже: я веселка, я не люблю 
ночі, пусти переночувати! Поет забув 
страх, узяв ту веселку на руки, поса-
див коло себе, почав роздягати, від-
крив лице, а там — велика Дуля!

Капітан Бонвіван умів давати 
дулі й не любив їх одержувати. Але 
герой неможливий без спокус. Про 
одну з таких спокус варто згадати 
наостанок.

У Глібова є вірш «Интимная пес-
ня». Його написано 1862 року й тоді 
ж надруковано в «Черниговском лист-
ке». Поет тоді вже десять літ був щас-
ливо одружений. Аж раптом зустрів 

той тип панночки, про який сам писав: 
«У девушки в шестнадцать лет в любви 
рассудка, право, нет!» І от він починає 
говорити їй про «рассудок». Він розка-
зує, чому між ними неможлива любов. 
«Любить тебя мне не судилось, Так как 
же полюбить тебя?» Так надруковано 
в газеті. А в оригіналі: «Любить тебя 
мне не судилось, Так как же не любить 
тебя?»

Далі він її втішає: підростеш, ви-
йдеш заміж за майора й запросиш 
мене, старого діда, в гості, «и ты меж 
тем На славу сытно б угостила Со-
сисками — и мало ль чем!» А вона — 
плаче.

Фрейд би оті сосиски пояснив ве-
село. Та для нас важлива веселка за 
вікном. Він її не впустив — щоб не 
обернулася на Дулю чи Бабу здоро-
венную. Може, він помилявся. Але він 
таки був герой.

1827, 5 березня — народився у 
Веселому Подолі, Полтавщина.

1849 — вступив до Ніжинського 
ліцею вищих наук.

1852 — одружився з Параске-
вою, дочкою ніжинського священика.

1858 — став учителем Чернігів-
ської хлоп’ячої гімназії.

1861, літо – 1863, літо — «Черни-
говский листок».

1871 — померла дружина, через 
кілька років — малолітній син Сергій.

1882 — одружився вдруге з П. Ба-
рановою, взяв на виховання 13-річ-
ного хлопчика Олександра.

1893, осінь — помер у Чернігові 
від хвороби серця.

Віталій ЖЕЖЕРА 
gazeta.ua

«Північний вектор», 23.01.2017 

Леонід Глібов не прощався з Тарасом Шевченком

Уже не одне десятиліття на-
укові співробітники заповідника 
досліджують історію будівництва 
й використання архітектурних 
пам’яток, які збережені на тери-
торії Батурина. Працюючи в Дер-
жавному архіві Сумської області, 
вдалося віднайти ряд докумен-
тів, у яких йдеться про стан будин-
ку генерального судді В. Кочубея 
на момент передачі його в орен-
ду товариству бджолярів імені 
П. І. Прокоповича, створеного в 
Батурині 1921 року. Одне із за-
вдань, яке поставило товари-
ство, — отримання в користуван-
ня садиби, біля якої була б тери-
торія для розміщення пасіки. Таку 
садибу віднайшли — це будинок 
генерального судді В. Кочубея і 
парк навколо нього.

18 лютого 1924 року Черні-
гівська губполітпросвіта зверну-
лася з пропозицією до Конотоп-
ської політпросвіти відрядити до 
Батурина М. Г. Вайнштейна для 
організації в будинку В. Кочубея 
музею старовини імені П. Проко-
повича.

22 лютого 1924 року в Бату-
рині створили комісію, яка огля-
нула садибу В. Кочубея і скла-
ла акт про оцінювальну вар-
тість будівель. Будинок цегляний 
(22,75х16 м) був оцінений у 2000 
руб. золотом, будинок сторожа 
рублений (11,38х6,75 м) — у 150 
руб. золотом, сарай дерев’яний 
(14,95х5,97 м) — у 250 руб. зо-
лотом.

Згодом голова Конотопської 
політпросвіти М. Г. Вайнштейн 
склав документ під назвою «Глав-
ное Управление Государственных 
Земель и Имуществ Чернигов-
ское Губернское Управление».

У документі було зроблено 

розширений опис батуринської 
садиби В. Кочубея Чернігівської 
губернії Конотопського повіту 
станом на 1924 рік. З опису ві-
домо, що територія садиби мала 
площу 10 га. У парку росло 122 
дерева, з них 44 старих і 78 мо-
лодих. Від родини Кочубеїв збе-
рігся житловий кам’яний будинок 
під залізним дахом. У будинку — 
сім кімнат. З них одна кухня, один 
передпокій, дві комори й один 
коридор. Під будинком розміще-
ний підвал на дві кімнати, час-
тина сходів поруйнована. Двері і 
внутрішні вікна в будинку майже 
всі збережені, за винятком двох. 
Вікна засклені на п’ятдесят від-
сотків, печі частково розвале-
ні. Підлога в будинку дерев’яна, 
фарба майже стерта, те саме — 
з дахом.

Також на території садиби 
знаходився житловий будинок 
сторожа і сарай. Будинок рубле-
ний, під солом’яним дахом. У бу-
динку — дві кімнати й одні сіни, 
підлога земляна. Двері й вікна 
збережені. Сарай дерев’яний під 
залізним дахом, на чотири відді-
лення. 

Цей документ М. Вайнштейн 
передав голові Батуринського то-
вариства бджолярів В. І. Дубраві, 
саме в такому стані вони отрима-
ли садибу Кочубеїв в оренду на 
дев’ять років.

Отже, завдяки архівним доку-
ментам ми можемо мати на сьо-
годні більш розширену інформа-
цію про архітектурні пам’ятки, 
збережені до нашого часу.

Руслана ОГІЄВСЬКА,
науковий  співробітник 

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

З історії батуринської 
садиби Кочубеїв

Архівні фотографії окупо-
ваного Чернігова, старі фо-
тографії міста, колекційні й 
художні фотографії, графічні 
роботи із зображеннями уні-
кальної дерев’яної архітекту-
ри Чернігова — вони дають 
уявлення, як з плином часу 
змінювалося наше місто.

У Чернігівському музеї 
сучасного мистецтва «Пласт-
Арт» відкрилася виставка 
«Чернігів. Погляд крізь час». 
На виставці — графічні ро-
боти старого міста архітек-
тора Костянтина Нагорного, 
фотографії Віктора Кошма-
ла, фото з архівних колек-
цій Дмитра Силича та Євгена 
Шпилевського.

Близько 40 фотографій 
Чернігова в період окупації 
(з колекції Дмитра Силича) 
експонується тут. Завдяки 
сучасним технологіям фото-
графії збільшені з високою 
точністю, що дозволяє поба-
чити навіть вираз облич пе-
рехожих, елементи їхнього 
одягу. Добре проглядаються 
елементи архітектури, ста-
рі фонтани, серед яких і улю-
блені городянами «жабки».

У фотографіях Віктора 
Кошмала — сучасне місто, 
яскраві панорами, цікаві міс-
ця, різні пори року, захопливі 
моменти.

А дивлячись на графічні 
роботи архітектора Костян-
тина Нагорного, розумієш, 
як швидко летить час. Зовсім 
недавно в місті стояли неве-
ликі, прикрашені різьблен-
ням дерев’яні будиночки піс-
лявоєнної чернігівської архі-
тектури. Сьогодні вони без-
слідно зникають.

Виставка експонувати-
меться до 7 жовтня.

Виставка з історії Чернігова
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Повідомляє 
Національний 
заповідник 
«Чернігів стародавній»

Пропозиція 
для туристів: 

екскурсії та концерт 
у Борисоглібському 

соборі
Київські туристичні фірми 

вже давно зацікавилися кон-
цертами духовної музики в 
Борисоглібському соборі Чер-
нігова у виконанні філармо-
нійного академічного камер-
ного хору імені Дмитра Борт-
нянського.

І не дивно, адже старо-
давній храм, споруджений у 
ХІІ столітті, є одним з найкра-
щих акустичних залів міста. А 
чернігівський камерний хор 
відомий не лише в Україні, а 
також і за кордоном. Він ви-
конує хорову музику вітчизня-
них і закордонних композито-
рів від XVI до XXI століття. Тому 
на концертах академічного 
камерного хору в Борисогліб-
ському соборі завжди людно.

24 вересня до Чернігова 
завітала група поціновува-
чів старовини й мистецтва із 
серця Європи — зі Швейца-
рії (28 осіб). Запропонувала 
їм подорож у наше місто відо-
ма туристична фірма «Київські 
фрески».

Проводила екскурсію для 
гостей Тетяна Миколайко, мо-
лодший науковий співробіт-
ник заповідника. Швейцарці 
ознайомилися з історією ба-
гатовікового міста; огляну-
ли Троїцький собор, Антоніє-
ві печери, П’ятницьку церк-
ву, Спасо-Преображенський 
та Борисоглібський собори; 
милувалися чернігівськими 
крає видами й оновленими 
парками.

На завершення для гостей 
звучали духовні твори у вико-
нанні хору імені Дмитра Борт-
нянського. І туристи з вдячніс-
тю аплодували!

Запрошують 
«Карнабедівські 

читання»
«Чернігів стародавній» 

проводить ці щорічні наукові 
конференції, названі так на 
честь відомого чернігівсько-
го вченого, архітектора Андрія 
Антоновича Карнабеда. 

Цьогорічна конференція 
відбудеться 4 – 5 жовтня. На 
неї заявлені дослідники ста-
ровини з Києва, Мінська, Чер-
нігова, Глухова, Вінниці, Пля-
шева (Рівненська область) 
та ін.

ІV Карнабедівські читан-
ня приурочені до 20-річчя на-
дання статусу національного 
Чернігівському державному 
архітектурно-історичному за-
повіднику.

Тематичні напрями читань: 
історіографічні та джерело-
знавчі дослідження історико-
культурної спадщини Північ-
ного Лівобережжя; вивчення 
археологічних пам’яток; за-
ходи з охорони історико-куль-
турної спадщини; актуальні 
проблеми пам’яткоохоронної 
діяльності; музеєзнавство та 
музейна справа; семантичні 
особливості храмів.

Діти війни
Моє дитинство минуло у важкі повоєнні роки, 

коли не вистачало навіть найнеобхідніших речей на 
щодень. Сірників не було взагалі, й мати зранку, щоб 
розпалити піч, посилала мене до сусідів по жар. 

У повсякденному житті найбільшу популярність 
мали чуні — саморобне взуття, виготовлене з авто-
мобільних камер. 

Важко уявити життя тих часів без «модистки», 
яка перешивала й перелицьовувала залишки ще 
довоєнного одягу. Щоб хоч трохи забезпечити насе-
лення одягом і взуттям, держава випустила мільйо-
ни куфайок та кирзових чобіт. І вважалося за щастя 
мати хоч таку одежину між люди.

Дефіцитом був і гас (керосин), яким заправляли 
освітлювальні лампи. 

До 1947 року в магазинах усе продавалося за 
талонами. А хліб — узагалі на вагу. Треба було за-
ймати чергу з ночі. 

1947 року скасували карткову систему, та при-
йшла біда з неврожаєм. Почався другий, після 1932 
– 1933 років, голод.

У повоєнний час діти 13 – 15 літ ішли працювати 
в колгоспи на різні роботи. Заробляли собі й близь-
ким на харчі. І були дуже горді, коли їм довіряли пару 
коней з возом.

Весною 1950 року, закінчивши 6 класів, я пішов 
працювати причіплювачем у міський колгосп імені 1 
Травня. Уперше від 1941 року почав наїдатися, бо в 
колгоспі механізаторів тоді непогано годували.

Не хлібом єдиним
У січні 1950 року Ічнянський спиртовий завод 

уперше в районі придбав малий набір духових ін-
струментів. І ми, хлопці 13 – 15 років, кинулися до 
завкому профспілки, щоб навчитися грати. Наплив 
був великим, 4 – 5 претендентів на один інструмент. 

Першим керівником оркестру був Жабін, на 
жаль, імені й по батькові не пам’ятаю. Репетиції 
проходили у приміщенні спиртзаводського клубу, що 
містився в будинку біля СШ № 5, де згодом було від-
ділення «Енергозбуту».

Багато хлопців пройшло через оркестр. Для 
мене гра в ньому — лише маленький епізод, а такі 
мої ровесники, як Негода, Кривін, брати Іценки, Ясу-
ра, Кікало, Баша, Гордієнко, Іллюк та інші, були від-
дані духовій музиці все життя.

Організації, установи та адреси 
відомих ічнянців
Маленькі «чомучки» часто цікавляться: а що тут 

було раніше? Та й старим людям цікаво буде переві-
рити свою пам’ять, подумки пройтися вулицями на-
шого містечка за відомими адресами. Отже, почина-
ємо міні-екскурсію.

Раніше в будинку, де нині міська рада*, знахо-
дився райком комсомолу. Згодом, коли збудували 
нове приміщення для райкому КП України і райко-
му комсомолу**, в цьому будинку розмістився кра-
єзнавчий музей. А потім, коли будиночок акуратно 
відремонтували й облагородили фасад за проектом 
тодішнього архітектора І. В. Сидоренка, тут розміс-
тилася й наша мерія.

На місці будівлі нинішньої райдержадміністрації 
та районної ради, в глибині території, розташовувала-
ся дизельна електростанція, яка давала світло звечо-
ра і до 24-ї години, а також з 6-ї години ранку до 8-ї.

Від вулиці Леніна*** до нинішньої аптеки Кома-
рова росла ялинкова алея в чотири ряди, залишки 
якої ще й досі ростуть на цій території.

У будівлі нинішнього управління праці та со-

ціального захисту населення раніше знаходилася 
поліклініка. А в будинку, де нині міститься магазин 
«Жадьківський», теж була дитяча поліклініка, а зго-
дом — редакція районної газети.

Мабуть, жителям міста цікаво буде знати, що на 
вулиці Червоних партизанів у 40 – 50-і роки минуло-
го століття проживали відомі на той час в Ічні люди.

У будинку № 9 мешкав Святний, він мав коня і на-
давав транспортні послуги. Працівник Ічнянського 
спиртзаводу, один з перших музикантів духового орке-
стру Іллюк жив у будинку № 12. Відомий у ті часи в Ічні 
начальник комунгоспу Семен Мусійович Вінклер меш-
кав у будинку №14. До речі, по виході на пенсію Семен 
Мусійович певний час працював завгоспом у будинку 
культури, який зміг газифікувати, за що йому пам’ять і 
вдячність, бо ні до нього, ні після нього таку значну ро-
боту не виконали. Приклад — будівля райпобуткомбі-
нату по вулиці Леніна**** досі не газифікована.

На вулиці Леніна, 2 знаходився райком ВКП(б), на 
будівлі є меморіальна дошка в пам’ять про Ічнянський 
партизанський загін і його командира І. Попка, який до 
війни працював першим секретарем райкому партії.

Відомий в Ічні хірург Олександр Ілліч Шевелєв 
жив на вул. Червоних партизанів, навпроти лікарні. 
По сусідству з ним жили стоматолог Сусанна Хмель-
ницька, лікар-невропатолог Іванова. На місці сучас-
ної поліклініки була садиба священика Сміловського.

На вулиці Жовтневій*****, 5 знаходився заїж-
джий двір, господарем якого був Лазоренко.

Владислав ПОГУЛЯЙЛО,
м. Ічня 

Примітки редколегії: 
* Уже після написання цих спогадів у згаданому 

будинку розмістився райвійськкомат.
** Нинішня школа мистецтв. 
*** Нині вулиця Героїв Майдану. 
**** Ця частина вулиці від весни 2014 року має 

назву Воскресінської. 
***** Нині вулиця Григорія Коваля. 
Із краєзнавчого збірника «Оживає минувшина», 

випуск 2, 2014 р. Серія видань з історії Ічнянського 
краю. Видання Фонду Віталія Шевченка.

Про це повідомив чернігівський 
історик Сергій Шумило, директор 
Міжнародного інституту афонської 
спадщини.

Це старовинний рукопис XVII – 
XVIIІ століть із записами українських 
гетьманів та козацької старшини, які 
щедро жертвували на афонські мо-
настирі. Знахідку здійснено в рамках 
наукової експедиції Міжнародного 
інституту афонської спадщини (www.
afon.org.ua) з пошуку в архівах Афо-
ну документів про духовно-історичні 
зв’язки з афонськими монастирями.

Рукопис був започаткований 1639 
року і являє собою Пом’янник у вигля-
ді книги чи синодика із записами всіх 
знатних благодійників і жертводавців. 
Він починається з перерахування імен 
Великих князів Київських Володимира-
Василія Великого, Ярослава-Георгія Му-
дрого, Всеволода-Гавриїла, Володими-
ра Мономаха, Георгія-Юрія Довгорукого 
та інших. Далі йде перелік імен митропо-
литів Київських Михаїла, Леонтія, Іоана, 
Кирила, Феопемта, Іларіона, Єфрема та 
інших. Друга частина Пом’янника цілко-
вито складається з представників укра-
їнської козацької старшини. Почина-
ється вона з роду гетьмана Івана Само-
йловича, перерахування представників 
якого займає дві сторінки.

Далі серед жертводавців афон-
ського монастиря зазначені пред-
ставники знатних родів української 

козацької старшини з Києва, Пере-
яслава, Чернігова, Ніжина, Старо-
дуба, Бахмача, Козельця, Конотопа, 
Гадяча, Прилук, Коропа, Ічні, Лубен, 
Миргорода, Полтави, Сум, Лебеди-
на, Охтирки, Харкова, Ізюма та інших 
українських міст.

Зокрема, тут записані знатні ко-
зацькі роди Івана Самойловича, Іва-
на Мазепи, Данила Апостола, Леонтія 
та Павла Полуботків, Василя Борков-

ського, Якова Лизогуба, Семена Па-
лія, Івана Обидовського, Федора То-
польницького, Івана Черниша, Васи-
ля Жураковського, Василя Кочубея, 
Івана Іскри, Михайла Гамалія, Іва-
на Гулака, Ігнатія Галагана, Михайла 
Корсака, Симеона Савича, Михайла 
Бороховича, Андрія Горленка (серед 
роду останнього згадується й єпис-
коп Іоасаф — святий Іоасаф Білго-
родський), Сави Прокоповича, Васи-
ля Котляревського та багатьох інших.

Серед церковних діячів увагу 
привертають роди архієпископа Фе-
одосія Чернігівського, митрополи-
та Стефана Яворського, єпископа 
Львівського Іосифа Шумлянського, 
митрополита Білгородського Іусти-
на Базилевича, архімандритів Киє-
во-Печерських Варлаама Ясинсько-
го та Мелетія Сухевича, ігуменів Ки-
єво-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря Феодосія Софоновича та 
Сильвестра Головчича, ігумена Ки-
ївського Пустинно-Микільського мо-
настиря Іоасафа Кроковського, ігу-
мена Межигірського монастиря Фе-
одосія Васковського, ігумена Ви-
дубицького монастиря Варлаама 
Страховського, архімандрита Черні-
гівського Єлецького монастиря Іса-
кія Вленкевича. Також згадуються 
тут й ігумени та братія Мгарського 
Лубенського, Густинського Прилуць-
кого та інших українських православ-

них монастирів.
Рукопис містить 118 арку-

шів, 295х157 мм. Записи здійснені 
церковнослов’янською мовою, на-
півуставом, заставки й ініціали вико-
нані у стилі бароко з елементами імі-
тації стародрукованих книг. 

«Цей Пом’янник дозволяє встано-
вити імена учасників різних історич-
них подій, виявити їхні родинні зв’язки 
тощо. У ньому збережено свідчення 
не тільки про знатних українських ко-
зацьких меценатів, а й повні відомос-
ті про склад їхніх родин. Останнє яв-
ляє особливу цінність, оскільки про 
багатьох представників української 
козацької старшини й шляхти таких 
даних не збереглося, і завдяки від-
найденому рукопису тепер є можли-
вість відновити генеалогічне древо 
цих родів», — вважає С. Шумило.

За словами дослідника, чималий 
інтерес являє записаний серед кти-
торів і жертводавців афонського мо-
настиря гетьман Іван Мазепа з усім 
своїм родом. На сьогоднішній день, 
напевно, це найбільш повні свідчен-
ня про рід Мазепи. Міжнародний ін-
ститут афонської спадщини планує 
найближчим часом перевидати цей 
афонський пом’янник окремою книж-
кою, щоб цінне джерело було доступ-
ним для вітчизняних дослідників.

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній»

Поховання ІІ половини Х століття розкопали в 
Шестовиці поблизу Чернігова. Там уперше разом з 
українськими археологами досліджують кургани ко-
леги з Польщі. Їх запросили чернігівські колеги, роз-
повідає викладач Інституту археології Варшавсько-
го університету Даріуш Бащек. На Чернігівщину ра-
зом з ним приїхали вісім студентів.

Даріуш Бащек: «Шестовиця для археологів — 
це дуже відоме місце своїми городищами, курга-
нами. Для нас було цікаво, що ми можемо роби-
ти тут розкопки. Для студентів це перша практика. 
А я цікавлюся камерними похованнями, написав 
польською книгу про такі гробниці. Для мене було 

дуже цікаво приїхати сюди, до Шестовиці».
Поховання знайшли під час розкопок першого 

кургану. Археологи припускають, що це кістки воїна. 
У нього на поясі був ніж, каже співкерівник експеди-
ції, старший викладач Інституту історії імені Лазарев-
ського В’ячеслав Скороход: «Біля ноги лежав заліз-
ний обушок, це його голівка. Це ударна зброя пролом-
лювальної дії. Через неї пронизувався шкіряний шну-
рок, і була рукоятка. Зброя має вагу 120 грамів. Це 
класична давньоруська і, можна сказати, навіть ко-
чівницька зброя, яка є не дуже популярною, як, на-
приклад, ті самі сокири, списи, але знахідка дуже ці-
кава».

Археологи знайшли й уламки керамічного посуду. 
В’ячеслав Скороход пояснює, звідки вони тут опини-
лися: «Як правило, коли насипали курган, був обряд 
язичницького похорону, поминання — тризна. Тому в 
ровиках кургану або в насипах зустрічається посуд — 
кераміка, з якої частували. Але за традицією не мож-
на було забирати її додому. Тому її або розбивали, або 
залишали. І ми маємо тут фрагменти кераміки в на-
сипах і в ровику — півгорщика Х сторіччя з клеймом».

Розкопки в Шестовиці триватимуть до 25 верес-
ня. За цей час археологи планують завершити до-
слідження другого кургану. Після цього в Чернігові 
вони детально вивчатимуть знахідки.

Сторінка Пом’янника, де записані 
роди гетьманів Івана Самойловича 

та Івана Мазепи.

На Афоні виявлено унікальний рукопис — 
Пом’янник української козацької старшини

Археологи знайшли в Шестовиці давнє поховання 

Спогади про повоєнну Ічню
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Еріх Марія Ремарк: «Тіні в раю»

Еріх Марія Ремарк 
(22.06.1898, Оснабрюк, Ні-
меччина – 25.09.1970, Ло-
карно, Швейцарія) — один 
з найвідоміших німецьких 
письменників, класик євро-
пейської і світової літератури. 
У міжвоєнні й перші повоєнні 
роки Ремарк був серед най-
популярніших письменників, 
великою була його популяр-
ність і в Радянському Союзі. 
Потім прийшли нові автори, 
насамперед потужна літера-
тура Латинської Америки. Але 
наприкінці ХХ – на початку 
нинішнього століття Ремарк 
знову став дуже популярним. 
Перевидають і його відомі, 
класичні романи, й маловідо-
мі, в тому числі опубліковані 
посмертно. 

Народився письменник у 
католицькій робітничій роди-
ні, він друга дитина з п’ятьох 
дітей. У 18 років був мобілізо-
ваний на фронти Першої сві-
тової війни, де отримав важке 
поранення.

По війні покинув учителю-
вання й часто змінював про-
фесії. 

У Берліні зустрів Ютту Ін-
геборг, колишню танцівницю, 
хвору на туберкульоз. Тяжка 
хвороба не стала на заваді, й 
1925 року закоханий молодик 
узяв з нею шлюб. Ютта ста-
ла прототипом кількох геро-
їнь його творів, зокрема Пат з 
«Трьох товаришів». Шлюб три-
вав лише чотири роки, після 
чого вони розлучилися. Що-
правда, 1938 року знову по-
бралися. Це зробили насам-
перед для того, аби допомог-
ти Ютті емігрувати з нацист-
ської Німеччини й отримати 
швейцарське громадянство. 
А 1939 року вони переїхали 
до США, 1947 року — отрима-
ли американське громадян-
ство. 

Роман Ремарка антивоєн-
ного спрямування «На Захід-
ному фронті без змін» (1929 
р.) став сенсацією в Німеччи-
ні. За рік було продано півтора 
мільйона примірників. Твір пе-
реклали іноземними мовами, 
за його мотивами в Голлівуді 
1930 року зняли фільм. Але 
почалося цькування письмен-
ника нацистами. У Німеччи-
ні видання Ремарка кидали у 
вогнища, звинувативши пись-
менника в антипатріотизмі.

1933 року Ремарк, відчу-
ваючи небезпеку, перебрав-
ся до Швейцарії. Згодом емі-
грував: спочатку — до Фран-
ції, а потім — до США. Мав до-
сить стабільний фінансовий 
стан, адже п’ять творів пись-
менника були екранізовані. 

По війні відвідав Німеч-
чину, де не був багато років. 

В Оснабрюку Ремарк застав 
ще живого батька й сестру 
Ерну. Другу сестру стратили 
нацисти. 

Незадовго до цього в 
Нью-Йорку Ремарк зустрів 
40-річну Полетт Ґоддар, аме-
риканську кінозірку, колишню 
дружину Чарлі Чапліна. Вони 
почали жити в незареєстро-
ваному шлюбі, бо Ремарк офі-
ційно був одружений. 

Лише 1957 року Ремарк 
розірвав шлюб з Юттою, од-
нак щомісяця виплачував 
грошову допомогу, крім того, 
заповів їй 50 тисяч доларів.

1958 року письменник 
одружився з Полетт Ґоддар. 
Разом вони прожили до його 
смерті. Ще 1948 року Ре-
марк повернувся з Ґоддар до 
Швейцарії, де прожив решту 
життя. Полетт пережила чоло-
віка на 20 років і була похова-
на поруч з ним. 

Ремарк належить до пись-
менників так званого «втра-
ченого покоління», які про-
йшли через усі жахи Першої 
світової війни й  були надзви-
чайно розчаровані Європою, 
загалом людством. До них, 
зокрема, належали америка-
нець Ернест Хемінгуей, бри-
танець Річард Олдінгтон. І не 
випадково одночасно з ро-
маном Ремарка «На Західно-
му фронті без змін» 1929 року 
з’явилися два відомі романи 
цих письменників — відповід-
но «Прощай, зброє» і «Смерть 
героя».

Найбільш відомими в Ре-
марка є романи «На Західно-
му фронті без змін» (1929), 
«Три товариші» (1936), «Трі-
умфальна арка» (1945), «Час 
жити і час помирати» (1954), 
«Чорний обеліск» (1956). 

Водночас творчість Ре-
марка багатогранніша від 
теми війни, розчарування, 
зневіри. Крім названих, є 
ще романи «Притулок мрій» 
(1920), «Гем» (1924) (опублі-
ковано посмертно  1998 р.), 
«Станція на горизонті» (1927), 
«Повернення» (1931), «Возлю-
би ближнього свого» (1941), 
«Іскра життя» (1952), «Життя в 
борг» (1959), «Ніч у Ліссабоні» 
(1962).

Зараз хочу представити 
цікавий роман Ремарка «Тіні 
в раю». Він був опублікований 
1971 року після смерті авто-
ра його вдовою Полетт Ґод-
дар. Узагалі авторська робо-
ча назва роману була «Зем-
ля обітована», й сам роман 
залишився незавершеним. 
Але видавництво при публіка-
ції зробило скорочену версію 
цього незавершеного роману 
й випустило під назвою «Тіні в 
раю». Відтоді роман виходить 
як окремий твір, хоч видають і 
повнішу версію — «Земля обі-
тована».

Місце і час дії роману «Тіні 
в раю» — Америка, Нью-Йорк, 
кінець Другої світової війни. 
Оповідь ведеться від імені го-
ловного героя Роберта, нім-
ця, журналіста, антифашис-
та, який чудом урятувався від 
смерті в нацистському конц-
таборі, втікши з нього. 

Звичайно, в романі бага-

то автобіографічного, адже й 
сам письменник став політ-
емігрантом, проте ще до по-
чатку війни. Також автор зро-
бив свого героя значно молод-
шим за себе, адже самому Ре-
марку 1944 року було вже 46.

Герой роману потрапляє 
в середовище таких самих 
емігрантів, переважно — єв-
рейської інтелігенції, втіка-
чів від нацизму, від загибелі 
в нацистській Німеччині. Біль-
шість з них живе в злиднях, 
емігранти борються за вижи-
вання, мріють повернутися 
додому в Німеччину, однак у 
душі розуміють, як і головний 
герой, що минулого не повер-
нути. На всіх них лежить тінь 
величезного розчарування в 
людстві, європейській цивілі-
зації, і це вже вдруге — піс-
ля другої теж кровопролит-
ної світової війни. І ще навіть 
більше розчарування, бо те, 
що приніс нацизм, було про-
сто несумісне з цивілізацією. 

Не випадково інший ви-
датний письменник, австрі-
єць Стефан Цвейг, книги яко-
го дуже любив Ремарк, теж 
будучи в еміграції, в Бразилії, 
так і не витримав цього роз-
чарування й разом з дружи-
ною покінчив самогубством. 
Про це є згадка в романі.

Звичайно, Америка стала 
раєм для вигнанців, особливо 
порівняно з жахами воєнної 
Європи. Але всі вони — лише 
тіні в цьому раю, без ілюзій, 
з поламаними долями й при-
марним майбутнім. 

Ось на цьому тлі й роз-
гортається основна сюжет-
на лінія роману — кохання 
головного героя і Наталії. Тут 
твір дійсно автобіографічний. 
Адже це є віддзеркаленням 
дійсного кохання, яке пере-
жив Ремарк в Америці. А його 
коханою була француженка 
російської крові Наталія Па-
лей.

Це дуже колоритна особа. 
Досить сказати, що вона цар-
ської крові, внучка російсько-
го імператора Олександра ІІ. 
Батько її — Великий князь 
Павло, шостий, наймолод-
ший син імператора Олексан-
дра ІІ, рідний брат наступно-
го царя Олександра ІІІ. Отже, 
Наталія була двоюрідною се-
строю останнього царя Мико-
ли ІІ. Не лише він з дружиною 
і п’ятьма дітьми був розстрі-
ляний більшовиками. Викорі-
нюючи рід Романових, біль-
шовики розстріляли багатьох 
з них, у тому числі батька На-
талії та її брата Володимира. 
Їй самій вдалося врятуватися 
еміграцією до Франції. Потім 
були Америка, кар’єра бале-
рини й кіноактриси, два за-
міжжя, романи з відомими 
особистостями, серед них з 
Ремарком. Наталія пережи-
ла письменника й померла 
1981 року у віці 76 років, бу-
дучи бездітною. 

Отже, далі — цитати з ро-
ману «Тіні в раю», де говорять 
і автор, вустами оповідача, й 
інші герої твору. 

Петро АНТОНЕНКО

* * *

Навіть у наші дні буденність інколи 
схожа на казку. 

Люди багато що забувають, коли 
мова йде про життя і смерть. 

Розкаяння роз’їдає душу сильніше, 
ніж соляна кислота. Це заняття для спо-
кійних епох. 

Можливо, вже завтра я почну бо-
ротьбу за існування, буду повзати, йти 
на компроміси, фальшивити, нагрома-
джувати гори тої напівправди, з якої і 
складаються наші будні. 

Чомусь мені здалося, що я вдома. 
Людині, в якої нема домівки, часто таке 
спадає на думку. 

Той, хто вміє лише ненавидіти чи 
лише любити, просто примітивний.

Головне — вміти 
розслаблятися. Коли 
тримаєш себе в кулаці, 
обов’язково трапиться 
нещастя.

У людської уяви — 
погано з лічбою. Влас-
не, людина рахує лише 
до одного. Тобто до 
себе самого. 

Люди без коріння 
надзвичайно нестійкі 
— в їхньому житті ви-
падок відігравав ви-
рішальну роль. Якби 
того вечора в Брази-
лії, коли Стефан Цвейг 
і його дружина покін-
чили життя самогубством, вони могли 
б вилити кому-небудь свої душі бодай 
по телефону, нещастя, можливо, не тра-
пилося б. Але Цвейг виявився на чужи-
ні серед чужих людей. І припустився до 
того ж вирішальної помилки — написав 
спогади. Йому треба було тікати від них, 
як від чуми. Спогади захльоснули його. 
Тому я і страшився спогадів, поки був 
приречений на бездіяльність. 

Нема нічого більш стомливого, ніж 
бути присутнім при тому, як людина де-
монструє свій розум. Особливо якщо ро-
зуму нема. 

Урешті-решт усі спогади сумні — 
адже вони пов’язані з минулим. 

Ніщо не пов’язане одне з одним і все 
взаємопов’язане, і цей всезагальний 
взаємозв’язок — свого роду людський 
ціпок: один кінець його — брехня, дру-
гий — недосяжна істина. Але чим є не-
досяжна істина? Недосяжним обманом?

Щоб не відлякнути очікувань, треба 
чогось чекати. 

Отже, життя триває. Воно може ви-
датися страшним чи прекрасним, за-
лежно від того, як на нього дивитися. 
Простіше було б вважати його прекрас-
ним.

 
Я подумав, що нема нічого більш гні-

тючого, ніж повернення в минуле.

Те, чого людина не знає, не може 
зробити її нещасливою.

Я знав, що спогади надзвичайно не-
безпечні. Якщо ти ступиш на шлях спо-
гадів, то опинишся на вузенькому містку 

без перил, по обидва боки від якого — 
урвище. Перебираючись такими містка-
ми, не можна ні іронізувати, ні роздуму-
вати. Можна йти лише вперед, без ва-
гань.

Нічого я щойно не пив, окрім кави і 
смутку. 

Те, що я говорю, далеко не істина. Я 
лише хочу, щоб це було істиною. І все-
таки доля істини в цьому є. 

 
Людина, схильна до високих почут-

тів, як правило, обманює і себе, й інших.

Я в цьому не впевнений. Та, власне, 
в чому можна бути впевненим? 

Але що, за великим рахунком, нале-
жить людині? І на який термін? Усе взя-
то в борг, украдено в життя і крадеться 
знову. 

Будь-який диктатор 
починає з того, що спро-
щує всі поняття. 

Не можна підганяти 
час. А ти тільки те й ро-
биш. 

Коли людини нема, 
в тебе з’являється 
таке відчуття, нібито 
вона вже ніколи не по-
вернеться. Не одразу 
з’являється, але дуже 
швидко.

Чоловіки, можливо, 
вміють жити самотніми, 
жінки — ні. 

Гадаю, жодна люди-
на не вірить у те, що старіє. Вона розу-
міє це, але не вірить.

 
Найважчий час нашого циганського 

буття настане тоді, коли ми нарешті зро-
зуміємо, що нікому не потрібні. 

Герої мають помирати. Якщо вони 
виживають, то стають найнуднішими 
людьми у світі. 

Несправедливості не існує, є лише 
невезіння. 

Як мало ми можемо сказати про жі-
нок, коли щасливі, і як багато, коли не-
щасливі. 

Те, чого найменше чекаєш, якраз і 
трапляється. 

Від турбот ще не винайдено ліків. 

Вони завжди були слухняними під-
ручними можновладців, і я не міг уяви-
ти собі, що в них раптом прокинеться 
совість, — адже вона несумісна з при-
стосуванством, зі спробами переметну-
тися на бік тих, хто стоїть при владі. Я міг 
розраховувати лише на себе. 

Злочин не може залишитися непо-
караним, інакше всі етичні основи впа-
дуть, і на землі запанує хаос. 

Життя, сповнене розлук, на якусь 
мить видалося мені схожим на вічне 
життя.

Приємні спогади погані тим, що усві-
домлюєш: усе вже минуло, а неприємні 
гарні знов-таки тим, що все уже в мину-
лому. 
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У світі цікавого

Де і як можна застосовувати 
харчову соду

Відбілювання зубів. Сода ефективно відбілює 
емаль зубів, але може її і пошкодити, тому ви маєте 
бути дуже обережними під час чищення зубів содою, а 
також не надто часто здійснювати цю процедуру.

Розпушувач. Сода діє не гірше від дріжджів, тому 
її часто використовують для випікання пирогів. Єдине 
— додавати соду треба в тісто наприкінці, щоб вона не 
втратила своїх властивостей.

Миючий засіб. Ви можете заощаджувати на купівлі 
миючих засобів для посуду, плити, духовки, бо сода ко-
штує дешевше й відмінно очищає поверхні від залиш-
ків жиру й накипу.

Пральний порошок. Ви можете додати до соди тро-
хи порошку або гелю для прання, тоді добре виперете 
речі, й вони будуть приємно пахнути.

Ліки проти печії. Усім відомий спосіб позбавлення 
від печії — склянка води з чайною ложкою соди, яку по-
трібно випити залпом.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Найкраще люди роз-
бираються в тому, чого в 
них немає.

 Перевіряйте факти, 
не відходячи від життя.

 Виходячи із себе, го-
ловне — не отримати удару 
в спину.

 Нелюдяність власти-
ва тільки людям.

 Чим більше ви про 
щось думаєте, тим глибше 
воно входить у ваше життя.

Було колись...
Цікаве 

про Ейнштейна
Про неуважність Аль-

берта Ейнштейна ходили 
легенди.

Одного разу, йдучи по 
вулиці й думаючи про сенс 
буття і глобальні проблеми 
людства, він зустрів свого 
старого знайомого, якого 
машинально запросив на 
вечерю:

— Приходьте сьогодні 
ввечері, в нас у гостях буде 
професор Стімсон.

— Але ж я і є Стімсон! — 
вигукнув співрозмовник.

— Це не має значен-
ня, все одно приходьте, — 
неуважно промовив Ейн-
штейн.

* * *
Якось йдучи коридором 

Прінстонського універси-
тету, Альберт Ейнштейн зу-
стрівся з молодим фізиком, 
який не мав жодних заслуг 
перед наукою, крім заро-
зумілості. Порівнявшись зі 
знаменитим ученим, юнак 
фамільярно поплескав 
його по плечу і спитав:

— Як справи, колего?
— Як, — здивував-

ся Ейнштейн, — ви теж хво-
рієте на ревматизм?

Почуття гумору в нього 
дійсно було відмінним!

Куточок 
гумору
Одеські жарти

Посеред вулиці мовчки 
стоять два одесити. До них 
підходить третій. Довго сто-
їть, потім різко розверта-
ється і, йдучи, каже: «Ой, не 
морочте мені голову...».

☺ ☺ ☺
Одеський дворик:
— Сьомочко, йди їсти!
— Я вже поїв у Павлика.
— Ой! Це не син, а зо-

лото.
☺ ☺ ☺

У Барселоні половина 
населення вивішує іспан-
ські прапори і палить ката-
лонські. Інша половина на-
селення робить навпаки. І 
тільки два емігранти з Оде-
си, Моня й Фіма, з ранку до 
ночі шиють і продають ці 
прапори.

☺ ☺ ☺
— Кажуть, Моня в Одесі 

виграв у лотерею 100 тисяч 
гривень?

— Так і є. Тільки не 
Моня, а Іцик, і не в Одесі, а 
в Житомирі, і не 100 тисяч, 
а всього тисячу, і не в лоте-
рею, а в карти, і не виграв, 
а програв.

У авокадо міститься більше калорій, 
ніж у будь-якому іншому фрукті.

Акула може відчути запах крапельки крові за 4 
км.

Акули не перестають рухатися, навіть коли 
сплять або відпочивають.

Слони спілкуються звуковими хвилями з часто-
тою нижчою, ніж може чути людина.

Корови виробляють більше молока, коли слуха-
ють музику.

Після зими мурахи, щоб зігріти свій мурашник, 
починають вилазити з нього і приймати сонячні ванни. 
Потім повертаються назад у мурашник, приносячи на 
собі тепло.

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.

Найкращі книги — в культурно-
мистецькому центрі «Інтермеццо» 
Художня література — світова і українська класи-

ка, сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитя-
ча книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

собі тепло

лорій, 

Д і
Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
У протилежність На противагу

Вражаюча звістка Приголомшлива звістка

У разі необхідності Коли буде потреба

Врізатися в пам’ять Западати в пам’ять

В різній ступені Різною мірою

Все більше Дедалі (щораз) більше

Чому люди бачать різних осіб на картині 
«Моя дружина і моя теща»? Сприйняття зо-
бражень на картині, яка є однією з найві-
доміших оптичних ілюзій, залежить від віку 
людини. Такого висновку дійшла група вче-
них з Австралії. 

Особливість картини полягає в тому, 

що в одному зображенні поєднані дві осо-
би: молода жінка (вона відвернулася, гля-
дач бачить тільки її ніс, вії, вухо і шию з на-
мистом) й літня жінка (у профіль, видно око, 
горбатий ніс, рот і підборіддя).

У дослідженні взяли участь 666 осіб з 
22 країн світу.

Результати показали, що люди, молодші 
за 30 років, частіше бачили молоду жінку, 
а люди, старші за 30 років, частіше бачили 
літню жінку.

Зображення «Моя дружина і моя теща» 
вперше з’явилося на німецькій листівці 
1888 року. 1915 року свою версію предста-
вив карикатурист Вільям Елі Хілл. 1930 року 
психолог Едвінг Борінг використав картину у 
статті «Нова двозначна фігура», після чого її 
стали публікувати в навчальних посібниках 
як приклад наочної оптичної ілюзії.

Учені розкрили загадку однієї 
з найвідоміших оптичних ілюзій

Ахіллесова п’ята
Ахіллес — улюблений герой безлічі 

легенд Стародавньої Греції. Це непере-
можна, відважна людина, яку не брали 
ніякі ворожі стріли. Так до чого тут його 
п’ята, якщо він був непереможним і від-
важним?!

Легенда розповідає, що мати Ахілле-
са Фетида, бажаючи зробити сина не-
вразливим, занурила хлопчика у води 
священної ріки Стікс. Але, занурюючи, 
вона тримала його за п’яту, і та виявила-
ся незахищеною.

В одному з боїв Паріс, противник 
Ахіллеса, пустив йому стрілу в п’яту і вбив 
його.

Цап-відбувайло
Цей термін сягає корінням староєв-

рейського обряду очищення від гріхів. Ось 
як це описано у Старому Завіті, Книзі Ле-
вит. «І покладе Аарон обидві руки свої на 
голову живого цапа, і визнає над ним усі 
гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні і всі гріхи, 
і складе їх на голову цапа, та й пошле че-
рез призначеного чоловіка на пустелю. І 
понесе цап на собі всі їхні гріхи до краю 
неврожайного, і пустить того цапа в пус-
телю».

Мабуть, саме звідси виник популяр-
ний образ диявола з цапиними копитами 
й рогами.

Обряд відсилання цапа був необхід-
ний, тому що ізраїльський народ не міг 
продовжувати спілкування зі Всевишнім, 
допоки гріхи й злочини, що відокремлю-
вали від нього, не були «вигнані». На від-
міну від жертвоприношень, які симво-
лізували спокутування гріхів окремих 
людей, метою вигнання цапа було сим-
волічне покладання гріхів усього ізра-
їльського народу й «відпущення» їх туди, 
звідки вони походили, — в пустелю, яка у 
Священному Писанні вважалася притул-
ком демонів.

Цей порядок, описаний у Книзі Левит 
для народу Ізраїлю, знайшов відображен-

ня і в нашому щоденному житті — мається 
на увазі використання «цапів-відбувай-
лів». Коли чинимо неправедно, не завжди 
можемо самі усвідомити тяжкість прови-
ни за свої вчинки. Тут ми і вдаємося до до-
помоги «цапів-відбувайлів». Покладаючи 
свої гріхи на когось або щось, переклада-
ючи із себе відповідальність, сподіваємо-
ся звільнитися від непосильної тяжкості 
провини.

Залишитися з носом
Наш орган нюху ніякого стосунку до 

цієї фрази не має.
Вислів походить з далекого минулого. 
Здавна на Русі було досить поши-

рене хабарництво. Ні в установах, ні в 
суді не можна було домогтися позитив-
ного вирішення справи без підношен-
ня, подарунка. Звичайно, словом «ха-
бар» ці дари не називалися. Їх ввічливо 
іменували «принесенням» або «носом», 
від слова «носити». Якщо керуючий, суд-
дя чи дяк брали «ніс», можна було бути 
впевненим, що справа вирішиться на 
користь прохача.

У разі відмови, а це могло статися, 
якщо дар здавався чиновнику малень-
ким або вже було прийнято підношення 
від протилежної сторони, прохач ішов зі 
своїм «носом» геть. Відтоді «залишитися з 
носом» означає зазнати поразки, невда-
чі, програти, оступитися, нічого не добив-
шись.

На злодієві 
шапка горить
Цей афоризм використовують, бажа-

ючи показати, що людина, яка скоїла не-
порядний вчинок, неодмінно себе чимось 
видасть. Але звідки походить цей вислів? 
Виявляється, історія з подібним сюжетом 
описана в одній зі слов’янських буваль-
щин.

Якось на базарі обікрали багатого і 
впливового городянина. Злодія злови-
ти не змогли, але перекрили всі виходи з 
ринку. І послали людину за місцевим ча-
клуном, аби той знайшов злодія в натов-
пі. Прийшов чарівник і на очах здивованої 
публіки почав свій магічний ритуал, піс-
ля закінчення якого гучно сказав, що на 
злодієві шапка загорілася. Злякавшись, 
злодюжка схопився за шапку, чим себе й 
видав. Так він був спійманий хитрим ча-
клуном, а крилата фраза «На злодієві й 
шапка горить» відтоді поширилася і вжи-
вається не тільки в українській, а й в ін-
ших слов’янських мовах. 

Що означають ці крилаті фрази?


