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

10 гривень на місяць.

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

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

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

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її дру-

зям, знайо мим, колегам, запропонуйте також 
передплатити. 

Тільки факти
«Вибори» на окупованому Донбасі 
під дулами російських автоматів
У неділю на частині Донбасу, зайнятій сепара-

тистами та їхніми хазяями — російськими окупанта-
ми,  провели так звані «вибори». Залякане населення 
«обирало» ватажків та іншу «владу» псевдореспублік 
ДНР та ЛНР. Такі вибори абсолютно суперечать Мін-
ським угодам, згідно з якими вибори місцевої влади 
на цих територіях повинні пройти за законодавством 
Української держави та під її контролем. Тому, зви-
чайно, цей фарс «виборів» категорично не визнали 
Європа і світ. Зокрема, про невизнання таких «вибо-
рів» чітко заявили підписанти Мінських угод — Німеч-
чина і Франція, а також США, Польща, країни Балтії, 
інші держави. Міжнародна спільнота вимагає притяг-
ти до відповідальності організаторів цієї політичної 
провокації. 

Польща відзначає 
100-річчя незалежності

У Варшаві в неділю, 11 листопада, відбувся «Бі-
ло-червоний марш» з нагоди 100-річчя незалежнос-
ті Польщі. У центрі столиці зібралися 200 тисяч осіб з 
державними прапорами.

Марш розпочали військові транспортні засоби та 
солдати всіх родів військ. Слідом за ними ходу очо-
лив президент Польщі Анджей Дуда, який виступив 
під час святкування. 

11 листопада — День незалежності Польщі. Цьо-
го року виповнюється 100 років від моменту віднов-
лення незалежності держави.

День незалежності Польщі був започаткований 
1937 року й приурочений до дати закінчення Першої 
світової війни, після якої почався процес відновлен-
ня державності Польщі, втраченої більш як на 120 ро-
ків після поділу країни сусідніми імперіями. 

22 листопада випов-
нюється 14 років, як по-
чався перший Майдан — 
Помаранчева революція. 
Вона була викликана тим, 
що надто вже затягнув-
ся в нас пострадянський 
«перехідний» період. 

Конкретно — приво-
дом до Майдану стало рі-
шення Центральної ви-
борчої комісії визнати 
переможцем другого туру 
президентських виборів 
Віктора Януковича, кан-
дидата тодішньої влади, 
очолюваної президен-
том Кучмою. Цьому кан-
дидату протистояв Віктор 
Ющенко, лідер коаліції 
«Сила народу». До неї вхо-
дили Блок Ющенка «Наша 
Україна», який мав потуж-
ну фракцію в парламенті, 
і БЮТ — парламентський 
Блок Юлії Тимошенко, 
сформований на основі 
партії «Батьківщина». 

Другий тур вибо-
рів пройшов з великими 
фальсифікаціями на ко-
ристь провладного кан-
дидата. І проголошення 
його переможцем вибо-
рів викликало величез-
ний протест по всій Украї-
ні, епіцентром якого став 
фактично захоплений 
учасниками протестів 
центр столиці, найперше 
— Майдан Незалежності.

Три тижні тривало 
протистояння. Майданом 
стала вся Україна. 

Глибокий політичний 
конфлікт у державі за-
вершився мирно, рішен-
ням Верховної Ради. Пар-
ламент ухвалив компро-
місне рішення: провести 
третій тур виборів, точні-
ше, повторне голосуван-
ня другого туру. Практич-
но це означало прогно-
зовану перемогу Ющен-
ка. Натомість тоді ж, 8 
грудня, Рада ухвалила 
зміни до Конституції, які 
значно обмежували по-
вноваження президента 
на користь парламенту, 
проте ці зміни мали на-
бути чинності після чер-
гових парламентських 
виборів весною 2006 
року. 

Віктор Ющенко пере-
міг при повторному го-
лосуванні й у січні 2005 
року вступив на поса-
ду президента. Юлію Ти-

мошенко він призначив 
прем’єр-міністром.

Однак Помаранчева 
революція не принесла 
бажаних змін у держа-
ві через розкол політич-
них сил Майдану. На до-
повнення до президент-
ських виборів цим силам 
було необхідно виграти й 
парламентські. Та вже у 
вересні 2005 року поча-
лися чвари Блоку «Наша 
Україна» і БЮТ. Вони при-
звели до того, що весною 
2006 року їм не вдалося 
здобути більшості в Раді. 
Довелося для формуван-
ня правлячої більшос-
ті йти на альянс із Соціа-
лістичною партією. Однак 
невдовзі її лідер Олек-
сандр Мороз перемет-
нувся до регіоналів, які 
раптом опинилися в Раді 
в більшості та протягли на 
важливу посаду прем’єра 
саме Януковича. 

Між тим, чвари «На-
шої України» і БЮТ трива-
ли навіть після розпуску 
Ради 2007 року, позачер-
гових її виборів та повер-
нення на посаду глави 
уряду Юлії Тимошенко. 

Чвари закінчилися 
поразкою Майдану на 
президентських виборах 
2010 року, які виграв 
Янукович. Далі було ска-
сування змін до Консти-
туції, здійснених у грудні 
2004 року, тобто віднов-
лення величезних повно-
важень президента. Далі 
— «переформатування» 
парламенту на користь 
регіоналів, за рахунок 
перебіжчиків із фракцій, 
усупереч результатам 
виборів 2007 року. І по-

вна узурпація влади Пар-
тією регіонів. 

Такий реванш анти-
українських сил викли-
кав другий Майдан, який 
почався 21 листопада 
2013 року.

Другий Майдан три-
вав уже три місяці й да-
леко не мирно. Дійшло 
до боїв між повстанцями 
й силовиками режиму. У 
січні 2014-го були перші 
вбиті протестувальники. 
Завершилося все взагалі 
великою кров’ю — 18 і 20 
лютого в центрі столиці 
загинули понад сто учас-
ників протестів, їх на-
звали Небесною Сотнею. 
Були загиблі  і з боку си-
ловиків. 

Як і в період першої 
революції, владу в цю 
надзвичайну кризу дер-
жави взяв до своїх рук 
парламент. Верховна 
Рада у 20-х числах люто-
го сформувала своє нове 
керівництво, призначи-
ла новий уряд, ухвали-
ла постанову, що пре-
зидент Янукович само-
усунувся від виконання 
повноважень, утікши з 
країни, відтак — призна-
чила нові президентські 
вибори на травень 2014 
року. На них уже в пер-
шому турі переміг канди-
дат Майдану Петро Поро-
шенко. 

Восени того самого 
року відбулися позачер-
гові вибори Верховної 
Ради. 

…Минає 5 років. На 
жаль, основні гасла, ви-
моги другого Майдану, як 
і першого, поки що не ви-
конані. Досі не покарані 

ті, хто вбивав людей на 
Майдані. Одіозні діячі ре-
жиму регіоналів утекли 
за кордон, менші — зде-
більшого відбулися лег-
ким переляком. 

Крім того, стався ряд 
нових трагічних явищ, і 
деякі — вперше в новіт-
ній історії України. 

В Україні — війна. 
Єдина країна Європи, де 
триває війна. Понад 10 
тисяч убитих, десятки ти-
сяч поранених, понад пів-
тора мільйона біженців. 

Україна втратила те-
риторії — Крим і частину 
Донбасу. 

У державі — вели-
чезна корупція. І як її зі-
ставити з гаслами соці-
альної справедливості, 
з якими люди вийшли на 
Майдан? 

Якщо при всьому цьо-
му другий Майдан усе-та-
ки був потрібен, то чому 
саме? Очевидно, щоб 
ліквідувати антинарод-
ний режим регіоналів. 
Але, якщо той режим до-
велося ліквідовувати та-
кою ціною,  то як цей ре-
жим міг з’явитися в демо-
кратичній державі в цен-
трі Європи? Він з’явився 
внаслідок ганебних 
п’ятирічних чвар пере-
можців першого Май-
дану, а також слабкості 
української демократії, 
нашого громадянського 
суспільства.  

Усе це триває й нині. 
Щодо громадянсько-
го суспільства, то його 
вершина — політикум 
— це взагалі партій-
ний фарс, з існуванням 
більш як 350 партій. І на-
справді це партійки на 
обслуговуванні олігар-
хів. А замість того, щоб 
об’єднуватися, насам-
перед національно-де-
мократичним силам, — 
нові чвари й поява все 
нових партійок.

Тому, відзначаючи 21 
листопада День Гіднос-
ті і Свободи, маємо гово-
рити про те, щоб утілити 
в життя гасла Майдану. 
А це можливе лише при 
справжньому громадян-
ському суспільстві, при-
пиненні політичних чвар, 
об’єднанні демократії.

Петро АНТОНЕНКО 

Річниці Майданів

Помаранчевій революції — 14 років, 
Революції Гідності — 5 років. 

Що далі? Ми знову на роздоріжжі
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Бліц-інформ Децентралізація

В області зібрано 
понад 3 мільйони 
тонн зерна
Станом на 8 листопада вже намоло-

тили 3 мільйони 300 тисяч тонн, хоча ще 
було зібрано 77% зернових і зернобо-
бових, або 550 тисяч гектарів. Урожай-
ність — понад 60 центнерів з гектара — 
на 9,1 центнера більше за торішню.

Останніми роками основні площі за-
ймають кукурудза й соняшник. 

Кукурудзу на зерно на цю дату зі-
брали з майже 250 тисяч гектарів, або 
61% площ. Намолочено близько 2,2 
мільйона тонн за середньої врожайнос-
ті 88,5 центнера з гектара.

Було обмолочено понад 192 тися-
чі гектарів соняшнику, отримано 520 
тисяч тонн насіння, врожайність — 27 
центнерів з гектара. Також зібрали по-
над 100 тисяч гектарів сої, одержали 
більш як 250 тисяч тонн зерна, врожай-
ність — 25,7 центнера.

Понад 5 тисяч 
ділянок отримали 
учасники війни 
з Росією
Станом на 5 листопада в облас-

ті учасники АТО (ООС) отримали у влас-
ність 5241 земельну ділянку загальною 
площею 7 тисяч 89,51 гектара. У тому 
числі для особистого селянського гос-
подарства 3512 ділянок площею 6 ти-
сяч 898,03 гектара: для садівництва — 
1729 ділянок площею 191,47 гектара.

2018 року із заявами про отриман-
ня землі до Головного управління Держ-
геокадастру в області звернулися 3683 
учасники АТО (ООС), 2527 військових 
отримали дозвіл на розроблення зем-
левпорядної документації на землі за-
гальною площею 3932 га.

«Сіверські клейноди» 
показали в Мені 
фольклор 
Чернігівщини
Академічний ансамбль пісні і танцю 

«Сіверські клейноди» обласного філар-
монійного центру виступив з концер-
том у Менському будинку культури. Про-
грама складалася з номерів чернігово-
сіверської автентики («Ой на ставку», 
«Чернігівські гуляння», «Поліський та-
нець») і загальноукраїнської мистецької 
спадщини. Також показали запальний 
танець «Вербунк» ромів Карпатського 
регіону та номери з Буковини.

Невже вони 
голодні — браконьєри 
на елітному авто?
Лісова охорона ДП «Ніжинське лісо-

ве господарство» спільно з представни-
ками держекоінспекції та громадськи-
ми активістами затримали біля села Хо-
тинівка Носівського району автомобіль 
«Тoyota landcruiser». Пасажири елітного 
позашляховика виявилися браконьє-
рами.

Водій і пасажир — мешканці Киє-
ва, супроводжував їх місцевий єгер. 
Під час огляду автомобіля охоронці лісу 
знайшли два зареєстровані карабіни, 
лампу-фару, тепловізор і портативний 
холодильник, в якому лежали три туші 
зайців. Усі троє затриманих перебува-
ли у стані алкогольного сп’яніння, чини-
ли опір, погрожували зброєю. На місце 
події представники рейдової групи ви-
кликали працівників поліції і вже в їхній 
  присутності брали пояснення.

За прогнозами, сезонні застудні ін-
фекційні захворювання — грип та інші 
хвороби — циркулюватимуть в Україні 
до травня 2019 року. 

На Чернігівщині від 1 листопада 
розпочався моніторинг перебігу епіде-
мічного сезону щодо застудних захво-
рювань. Нині ситуація відповідає рівню, 
характерному для цієї пори року.

«Єдиним дієвим захистом від грипу 
є профілактична вакцинація, — ствер-
джує завідувачка інфекційного відді-
лення КЛПЗ «Чернігівська міська лікар-
ня №2» Світлана Ворона. — Щеплення 
може убезпечити людину як від захво-
рювання, так і від можливих усклад-
нень. Навіть якщо щеплена людина і за-
хворіє на грип, хвороба протікатиме на-
багато легше».

Грип починається як звичайна за-
студа, втім, за короткий час темпера-
тура тіла може підвищуватися до 40,5 

градусів, виникає головний біль, ломо-
та у суглобах.

«Задля уникнення ускладнень хво-
рому необхідно забезпечити постільний 
режим, пити більше рідини. Температу-
ру тіла, яка не перевищує 38,5 градусів, 
збивати не варто, адже вона сприяє ви-
робленню антитіл до збудника інфекції», 
— пояснює Світлана Ворона.

Дієві вакцини проти грипу — «Ваксі-
грип» (Франція) та «ДжиСіФлю» (Півден-
на Корея). Їх можна придбати за попе-
реднім замовленням в аптечних закла-
дах Чернігівщини, причому в деяких з 
них можуть вимагати рецепт від сімей-
ного лікаря або терапевта.

Вакцинація проти грипу не входить 
до переліку календарних щеплень, тому 
питання стосовно імунопрофілактики 
кожен вирішує особисто. Вакцинація 
рекомендована літнім людям, працівни-
кам організованих колективів та дітям. 

Лінійний 
прискорювач працює

У новому радіологічному корпусі обласного онко-
логічного диспансеру проліковано перших пацієнтів. У 
планах — лікування мінімум 50 пацієнтів за день.

На Чернігівщині реалізовано найбільший проект у 
системі онкології за останній час: в новозбудованому 
корпусі диспансеру запрацював лінійний прискорювач. 
Завдяки цьому жителі області безкоштовно отримува-
тимуть сучасне лікування.

Говорить Валерій Зуб, головний лікар обласного он-
кодиспансеру: «Щороку дистанційного гамма-терапев-
тичного лікування потребує близько двох тисяч пацієн-
тів диспансеру. Є такий задум, щоб лінійний прискорю-
вач працював цілодобово».

На комп’ютерному томографі визначають пухлину, 
після чого формується поле опромінення. Фізики розра-
ховують, як найкраще проходитиме промінь, не пошко-
джуючи при цьому важливих органів.

Процес складний. Увести в дію прискорювач допо-
магали фахівці з Великобританії та міста Дніпра. Вони 
працюють разом з лікарями відділення променевої те-
рапії диспансеру. План навчання із залученням закор-
донних експертів розрахований на місяць. 

Розпочався виборчий 
процес у 123 об’єднаних 

територіальних 
громадах

Вибори депутатів сільських, се-
лищних, міських рад об’єднаних те-
риторіальних громад і відповідних 
сільських, селищних, міських голів 
відбудуться в Україні 23 грудня.

Вибори заплановано провес-
ти у 123 ОТГ: 15 міських, 21 се-
лищній, 87 сільських — у 21 об-
ласті. До складу цих ОТГ увійшли 
511 місцевих рад (міських – 15, 
селищних — 25, сільських — 471). 
Загалом у цих виборах зможуть 
узяти участь понад 685 тисяч ви-
борців. 

На Чернігівщині 23 грудня пер-
ші вибори відбудуться в п’яти ОТГ: 
Киїнській, Новобілоуській, Борз-
нянській, Озерянській та Хміль-
ницькій. А додаткові вибори — у 
громадах, які приєднали до себе 
сусідні села: Вертіївська сіль-
ська рада, Ніжинський район — 
у селах Березанка, Велика Коше-
лівка, Дуболугівка, Заньки, Чер-
няхівка, Лісове; Любецька се-
лищна рада, Ріпкинський район 
— Мохначі, Галків, Губарі, Семаки, 
Углова Рудня, селище Пересаж.

Районні виборчі комісії вже 
утворили сільські, селищні, міські 
виборчі комісії. 19 листопада почи-
нається висування кандидатів у де-
путати, а також на посаду сільсько-
го, селищного, міського голови на 
перших місцевих виборах. 

До Ніжина 
приєднується 

Кунашівська сільрада
Обласна державна адміністра-

ції затвердила висновок про від-
повідність Конституції та законам 
України проектів рішень Ніжин-
ської міської ради та Кунашівської 
сільської ради Ніжинського району 
«Про добровільне приєднання до 
територіальної громади міста об-
ласного значення».

Отже, до Ніжинської міської 
об’єднаної територіальної грома-
ди, яка охоплювала місто Ніжин 
обласного підпорядкування, тепер 
додаються села Кунашівка, Пали-
вода, Наумівське.

Це вже друга громада області, 
яку створюють приєднанням сіль-
ської ради до міста обласного зна-
чення. Першою стала Новгород-Сі-
верська ОТГ.

Чемпіонат України. 
Прем’єр-ліга. 15-ий тур. 10 
листопада. Чернігів. «Дес-
на» – «Чорноморець» — 
2:0.

Іменита колись команда 
з Одеси йде на передостан-
ньому (одинадцятому) міс-
ці в чемпіонаті, перед цим 
програла 8 матчів поспіль. 
Зрозуміло, що гості були на-
лаштовані по-бойовому. І в 
першому таймі вони мали 
перевагу, а наші знову обо-
ронялися, як завжди, вдало. 
Під самий кінець тайму суддя 
видалив захисника гостей за 
друге попередження в матчі. 
Грати на рівних після цього в 
гостей уже не виходило. На-
томість наші заграли актив-
ніше, і не лише тому, що мали 
більшість, а тому, що команда 
навіть за нічиєї втрачала два 
очки. А деснянцям зараз не 
можна втрачати жодного. І 
вже на початку другого тайму 
Денис Безбородько відкрив 
рахунок. І це вже 5-ий м’яч 
кращого бомбардира коман-
ди в чемпіонаті. У середині 
тайму рахунок подвоїв Артем 
Фаворов, забивши свій 4-ий 
м’яч у турнірі.

Після цього матчу «Десна» 
набрала 20 очок (6 перемог, 
2 нічиїх, 7 поразок) і вийшла 
на 6 місце в турнірі. Лише 
на очко відстає від «Зорі» — 
така щільність у турнірній та-
блиці й така вага кожного 
очка. 

Нині в чемпіонаті пе-
рерва, викликана матча-
ми збірної України. Наступ-
ний матч «Десна» гратиме 24 
листопада у Львові з «Карпа-
тами». А 1 грудня приймати-
ме в Чернігові «Зорю», й це 
буде останній матч 2018 року 
вдома. У 18-му турі «Десна» 8 
грудня грає в гостях з «Олім-
піком». 

Потім — зимова перерва, 
після якої пройдуть заключні 
4 тури першої стадії чемпіо-
нату. Тоді й визначаться пер-
ша і друга шістки, команди в 
яких гратимуть між собою. 
Завдання «Десни» незмінне 
— потрапити до першої шіст-
ки, а там поборотися за міс-
це в єврокубках. 

Від грипу допоможе щеплення — 
за свій рахунок

Матчі «Десни»
А до Михайло-

Коцюбинського — 
три сільради

Територіальні грома-
ди Дніпровської, Ковпит-
ської, Мньовської сіль-
ських рад Чернігівського 
району ухвалили рішення 
про приєднання до Михай-
ло-Коцюбинської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади.

Не чекаючи 
адміністративно-

територіальної 
реформи в Україні, 

її  чомусь пропонують 
в області

У Верховній Раді зареє-
стрували законопроект № 
9277 про укрупнення райо-
нів Чернігівської області. 
Нинішні 22 райони області 
пропонують об’єднати в чо-
тири: Чернігівський, Ніжин-
ський, Прилуцький, Корю-
ківський. 

Мотивується проект зна-
чною мірою тим, що триває 
процес децентралізації, тоб-
то створення об’єднаних те-
риторіальних громад, які по-
декуди об’єднали вже й цілі 
райони. 

А як же адміністратив-
но-територіальна реформа 
в Україні, про яку давно го-
ворять і яка мала б укрупни-
ти райони, може, й області? 
Можливо, саме її варто було 
б зробити спершу, а вже по-
тім — так звану децентралі-
зацію, а не навпаки. 

Авторами такого дово-
лі дивного законопроекту 
є народні депутати Василь 
Амельченко, Микола Федо-
рук, Олег Медуниця, Андрій 
Река, Микола Лаврик і Олег 
Дмитренко. Зазначимо, що 
Микола Лаврик свого часу 
був губернатором Черні-
гівської області, Медуниця 
— начальником управління 
ОДА, а Амельченко (нині де-
путат від Радикальної партії 
Ляшка) — головою Сосниць-
кої районної державної ад-
міністрації. 

Кубок України з футбо-
лу. Одна восьма фіналу. 31 
жовтня. Чернігів. «Десна» – 
«Зоря» — 1:1. За пенальті — 
4:5.

«Десна» після чудового по-
переднього матчу в чемпіонаті, 
коли вдома перемогла «Маріу-
поль» — 2:0 (дубль на рахунку 
Дениса Безбородька), прийма-
ла в кубковому матчі один з 
кращих клубів нашого футболу, 
в якого в першому колі чемпіо-
нату виграла на виїзді 2:0. Але 
тут гості (а на цій стадії проти-
стояння було лише з одного 
матчу) виклалися на повну, й 
зустріч пройшла з їхньою пере-
вагою. Утім, рахунок на само-
му початку матчу відкрили дес-
нянці. Знову м’яч забив Денис 
Безбородько. Далі гості ата-
кували, наші вдало обороня-
лися. А до перемоги «не дотя-
гли» всього кілька хвилин, що 
з нашою командою трапляло-
ся вже не раз. Аж на 84-ій хви-
лині гості врятувалися, звівши 
основний час унічию. Потім, у 
єдиному матчі одної восьмої 
кубка, за півгодини додатко-
вого часу ніхто не забив. А за-
тим у цьому дуже напружено-
му поєдинку була серія пе-
нальті. Футбольну лотерею ви-
грали гості, які точно пробили 
всі 5 ударів, а наші — 4. Отже, 
«Зоря» вийшла до чвертьфіна-
лу, й ця стадія Кубка відбудеть-
ся вже весною. 

Чемпіонат України. 
Прем’єр-ліга. 14-ий тур. 4 
листопада. Олександрія. 
«Олександрія» – «Десна» — 
1:1.

Господарі, які ще на по-
чатку чемпіонату перемогли 
в Чернігові (2:0), набрали не-
абиякий хід у турнірі й упев-
нено йдуть на третьому міс-
ці. Господарі більше атакува-
ли, наші добре оборонялися. 
Лише в другому таймі господа-
рям вдалося відкрити рахунок, 
і то з пенальті, коли наш цен-
тральний захисник Андрій Гіт-
ченко, який, до речі, прийшов 
цього року в команду саме з 
«Олександрії», випадково зі-
грав біля своїх воріт рукою. 
Але саме  Гітченко під кінець 
матчу вдало завершив атаку 
«Десни» й забив гол. Отже, не-
проста і бойова нічия в гостях. 
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Бліц-інформ
«Чернігівгаз» відкрив шостий 
центр обслуговування 
клієнтів — у Козельці
Відтепер понад 17,3 тис. сімей зможуть отримувати 

повний спектр послуг газових компаній в одному примі-
щенні.

Центр обслуговування в Козельці став шостим на 
Чернігівщині. Це дозволило охопити якісним сервісом по-
над 249 тис. споживачів, а це 70% домогосподарств об-
ласті.

Козелецький район є одним з регіонів Чернігівщини 
з найбільш розвиненою газифікацією та великою кіль-
кістю споживачів. Тепер в одному місці мешканці рай-
центру та району зможуть провести звірку розрахун-
ків і показань лічильників, отримати консультацію щодо 
заборгованості, пільг та субсидій, подати заяву на змі-
ну власника, укладення договорів, замовити газифіка-
цію помешкання, техобслуговування або ремонт газових 
приладів тощо.

Центр працює з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у 
п’ятницю — з 8.00 до 16.00, без перерви на обід. Адреса: 
смт Козелець, вул. Промислова, 4.

Основною сферою діяльності ПАТ «Чернігівгаз» є роз-
поділ природного газу. Система газопостачання Чернігів-
щини складається з 13,8 тис. км газопроводів. Спожива-
чами є понад 356,5 тисяч сімей, близько 2,5 тисяч підпри-
ємств та установ області. 

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

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

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

Невідома війна в обличчях
З нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни 

в Національному архітектурно-історичному заповідни-
ку «Чернігів стародавній» відкрилася виставка з приват-
ної колекції відомого чернігівського історика Володими-
ра Руденка «Невідома війна в обличчях». В експозиції — 
рідкісні світлини, документи, газети та інші предмети, які 
висвітлюють події Першої світової війни та її учасників, у 
тому числі на Чернігівщині.

Бобровиця, мабуть, 
уже за межами України?
В одній обласній газеті та в Інтернеті розміщено пу-

блікацію «Бобровицька районна газета «Наше життя» та-
кож на шляху до роздержавлення». Редактор бадьоро по-
відомляє, що вони «в процесі» роздержавлення. Суттєво 
уточнює про цей «процес» голова районної ради: «Район-
на рада лишається у засновниках. Є програма, прийнята 
сесією районної ради, на підтримку газети. Співпраця у 
нас на високому рівні. За програмою на газету передба-
чено 70 тисяч гривень на рік. І додатково допомагаємо — 
близько 100 тисяч».

А подив викликає ось що. Майже три роки тому, на-
прикінці 2015-го, Верховна Рада нарешті ухвалила За-
кон про роздержавлення преси. Нарешті, бо до того була 
багаторічна тяганина з цим, хоч вносили на розгляд Ради 
аж кілька законопроектів щодо роздержавлення. До речі, 
один законопроект вніс наш земляк, депутат Віталій Шев-
ченко, відомий журналіст і письменник, що недавно пішов 
з життя. З року на рік, від виборіад до виборіад наша вла-
да все ніяк не бажала відпустити на волю, як це є в де-
мократичних країнах, пресу, закріпачену ще першим де-
кретом уряду більшовиків у перші дні Жовтневого пере-
вороту. 

Нарешті це сталося. Отже, є чіткі норми Закону. Роз-
державлення преси полягає у виході органів місцевої 
влади — районних та обласних держадміністрацій і рад 
— з числа співзасновників, тобто співгосподарів газет. 
До речі, ради — це теж органи влади, у форматі само-
врядування. Газети відтак стають виданнями самих ре-
дакцій. 

Згідно із законом, вихід влади зі співзасновників мав 
відбутися ще  2016 року, максимум — торік. 2017 року 
мало відбутися реформування редакцій як фінансово-
господарських суб’єктів. До кінця цього 2018 року роз-
державлення повинно б повністю завершитися, відповід-
но до вищезгаданого закону. Що, схоже, так і не буде ви-
конано ні в області, ні в Україні. 

Що завадило? Чергові вибори? Чи Бобровицький ра-
йон уже перебуває не в Українській державі, якщо там 
для райради закони України не писані й не дійсні? Утім, 
нащо дорікати Бобровиці, коли донині зі співзасновни-
ків одної чернігівської газети ніяк не може чомусь вийти й 
  обласна рада.

Літературно-мистецька панорама

9 листопада не стало та-
лановитого білоруського пись-
менника, драматурга, кіно-
сценариста Владислава Ахро-
менка, життя і творчість якого 
останніми роками пов’язані з 
Черніговом. 

Владислав Ахроменко на-
родився 29 січня 1965 року в 
Гомелі, в родині інженера за-
воду й викладачки музичного 
училища. Навчався в Гомель-
ській середній школі № 26, по 
класу фортепіано — в серед-
ній спеціальній музичній шко-
лі, Гомельському музичному 
училищі ім. Соколовського, Бі-
лоруській державній консер-
ваторії. Працював виклада-
чем музичної школи в Лоєві. 
Потім — кореспондентом жур-

налу «Джерело», редактором 
відділу журналу «Берізка», від-
повідальним секретарем і ре-
дактором відділу газети «Куль-
тура».

Від 1993 року працював 
за угодами з книговидавни-
цтвами й кінокомпаніями. Ак-
тивно співпрацював з Біло-
руським «Радіо Рація». Жив у 
Чернігові й Мінську. 

Як письменник працював 
у гостросюжетних жанрах: де-
тектив, трилер, альтернативна 
історія.

Разом з Максимом Клим-
ковичем був одним із зачина-
телів у Білорусі жанру кіноро-
ману. 

Автор книг прози «Зда-
ні і пачвары Беларусі», «Янкі, 

альбо Астатні наезд на Літве», 
«Праўдзівая гісторыя Кацапа, 
Хахла і Бульбаша» (ці книги — 
у співавторстві з М. Климкови-
чем), «Тэорыя змовы», «Музы і 
свінні» та інших.

Під псевдонімами видав 
дуже багато комерційних ро-
манів російською мовою, де-
які з них екранізовані. Розпо-
віді, новели, есе Владислава 
Ахроменка друкували в колек-
тивних збірниках, альманахах 
і журналах. Твори перекладені 
українською, чеською, росій-
ською та польською мовами.

Лауреат національного 
конкурсу молодих виконавців 
(Мінськ, 1977, І премія). 

Владислав Ахроменко  
одружився з українкою з Чер-

нігова.  Брав активну участь у 
літературному, громадському 
житті Чернігова, багато робив 
як журналіст для зміцнення 
дружніх зв’язків братніх і су-
сідніх українського й білорусь-
кого народів. 

Книга Петра Антоненка «Стрі-
ла» побачила світ наприкінці ми-
нулого року за обласною програ-
мою підтримки місцевого книго-
видання. Вона увійшла до числа 
11 книг-переможців відбору за 
програмою 2017 року. Усі кни-
ги були видані коштом обласно-
го бюджету й безкоштовно роз-
повсюджуються по бібліотеках 
і навчальних закладах області. 
Крім того, книга «Стріла» вибо-
рола перше місце в обласному 
конкурсі «Книга року-2017». Ви 
можете прочитати книгу на сайті 
нашої газети в Інтернеті. 

Музей Коцюбинського
Відкрив представлення кни-

ги і привітав її автора директор 
музею, правнук видатного пись-
менника Ігор Коцюбинський. У 
свою чергу Петро Антоненко по-
дякував колективу музею, його 
директору за проведення цієї зу-
стрічі, за те, що тут змогли зібра-
тися шанувальники літератури. 
Редактор зазначив: «З музеєм у 
нас давня й міцна дружба. Я тут 

і раніше представляв свої нові 
книги й газети».

Далі автор читав прозу і по-
езію з книги. А потім виконав під 
гітару свої бардівські пісні, тексти 
яких теж опубліковані в книзі. 

Прилуцька 
міська бібліотека
Подібне представлення кни-

ги її автор зробив і в Прилуцькій 
міській бібліотеці імені Любові 
Забашти. Її читачі, що зібралися 
в читальній залі, слухали прозу, 
поезію з книги та бардівські пісні 
автора. Петро Антоненко зазна-
чив, що саме Прилуки — перший 
з районів, де він завжди прово-
див представлення своїх книг і 
газети «Світ-інфо». Також подяку-
вав колективу бібліотеки, дирек-
тору Людмилі Іванівні Зубко за 
організацію зустрічі. 

До речі, центральний офіс бі-
бліотеки і всі її філії в місті перед-
плачують «Світ-інфо», активно ви-
користовують газетні публікації 
для своїх заходів. 

Обласне радіо
Представлення книги в му-

зеї М. Коцюбинського  записа-
ла на плівку журналістка облас-
ного радіо Євдокія Тютюнник. На 
цьому матеріалі вона зробила 
авторську програму про книгу 
«Стріла», яка  йде в ефірі облас-
ного радіо. Перша частина про-
грами  прозвучала 10 листопа-
да з повтором наступного  дня.  
Друга частина буде вранці в су-
боту, 17 листопада, о 7.10, з по-
втором о 20.10  у неділю, 18 лис-
топада.

Вісті з театру ім. Т. Шевченка
Любов Колесникова — 

лауреат фестивалю
Днями в Ніжині закінчився XIV 

Міжнародний театральний фестиваль 
жіночої творчості імені Марії Занько-
вецької. Цьогоріч Чернігівський ака-
демічний театр ім. Т. Шевченка запро-
понував на фестиваль виставу «Кай-
дашева сім’я» за твором Івана Нечуя-
Левицького в постановці заслуженого 
діяча мистецтв України Віри Тимченко.

Рішенням журі лауреатом фести-
валю в номінації «За кращу жіночу роль другого плану» 
визнана заслужена артистка України  Любов Колеснико-
ва — за виконання ролі Баби Палажки у виставі «Кайда-
шева сім’я».

Сергій Лефор зіграв 
у фільмі «Позивний «Бандерас» 

У жовтні на вели-
кі екрани країни вийшов 
новий український фільм 
«Позивний «Бандерас» — 
про російсько-українську 
війну. У ньому зіграв вої-
на «Говерлу» 27-річний ак-
тор драми Чернігівсько-
го академічного музично-
драматичного театру ім. 
Шевченка Сергій Лефор 
(на фото в кадрі з фільму).

«Позивний «Бандерас» — український військовий 
детективний фільм грузинського режисера Зази Бу-
адзе, який вже 10 років мешкає і працює в Україні. 
Це друга його стрічка про українську історію. Першою 
була картина «Червоний» (2017) — про воїна УПА в 
ГУЛАГу. Сценарій стрічки написали чернігівський 
письменник і журналіст Сергій Дзюба та Артемій Кір-
санов.

Сергій Лефор родом з Коломиї Івано-Франківської 
області. Закінчив інститут мистецтв Прикарпатського 
національного університету ім. В. Стефаника, працю-
вав у Коломийському драматичному театрі. Та через 
деякий час вирішив разом зі своєю дівчиною Анаста-
сією Кузик, яка родом з Чернігівщини і теж актриса, 
переїхати до Чернігова. Швидко встиг запам’ятатися й 
полюбитися чернігівській публіці. Щойно зіграв голо-
вну роль у прем’єрній виставі «Скапен» за твором Мо-
льєра у постановці Андрія Бакірова. 

Відновлена «Лісова пісня»
Театр ім. Т. Шевченка відновив свою відому виставу 

«Лісова пісня», створену за драмою-феєрією Лесі Україн-
ки — шедевром української та європейської літератури. 
Півтора з лишком десятиліття тому ця масштабна робо-
та, яку поставила заслужений діяч мистецтв України Віра 
Тимченко, з успіхом йшла на нашій сцені. Тепер вистава 
відроджена Вірою Андріївною з новим складом акторів. 
Прем’єра — сьогодні. Не пропустіть! 

Репертуар 
Чернігівського академічного музично-драматич-

ного театру ім. Т. Шевченка на листопад 2018 року
15 — Л. Українка «Лісова пісня». Прем’єра. 16.30.
16 — Мольєр «Скапен». Прем’єра. 
21 — І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я».
23 — Н. Ворожбит (за М. Гоголем). «Вій. Докудрама».
27 — Лана Ра. «Невчасно». Прем’єра. 
Крім зазначеного часу, початок усіх інших 

вистав — 18.30.

Помер письменник і журналіст Владислав Ахроменко

Художня школа святкує ювілей
З нагоди 40-річного ювілею Чернігівської ди-

тячої художньої школи в Музеї сучасного мисте-
цтва «Пласт-Арт» відкрилася виставка «Образо-
творче мистецтво дітям», на якій представлено 
близько 120 робіт учнів школи.

П р и -
вітати ви-
кладачів і 
в и х о в а н -
ців закла-
ду прийшли 
керівники області й міста, депута-
ти, представники навчальних за-
кладів, духовенства та інші поваж-
ні особи.

Директор школи 
Марія Рибіна-Ткач

Фестиваль етнічних танців 
«Жива вода» буде в Чернігові 

На сцені театру ім. Т. Шевченка 17 листопада відбудеться танцюваль-
но-театралізоване шоу за мотивами п’єси Вільяма Шекспіра «Сон літньої 
ночі».

Всеукраїнський фестиваль етнічних танців «Жива вода» проводять 
уже 6 років поспіль. На сцені відкриється світ кохання, несподіваних ін-
триг, магії і нічного чаклунства. Виступлять 10 колективів з різних куточ-
ків України. 

Представлення книги «Стріла» 
редактора нашої газети
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Кримінальна хроніка

Про все, що хвилює, що наболіло
Бліц-інформ

Вибухи на складах  
боєприпасів  
під Ічнею — 
результат диверсії
Про це заявив військовий про-

курор Центрального регіону Украї-
ни Григорій Рябенко. Також він за-
значив, що розмінування ще по-
вністю не закінчене.

Коли буде завершено слід-
ство, Рябенко не повідомив.

«Перевірені й очищені від боє-
припасів усі 39 населених пунктів, 
розташованих навколо арсена-
лу. Очищені 28 з 80 ділянок роз-
мінування. Вилучені 3 тисячі 641 
вибухонебезпечний предмет, від-
працьовані 265 повідомлень на-
селення про виявлення боєприпа-
сів», — йдеться у звіті.

Область отримала 
100 мільйонів 
на ліквідацію 
наслідків вибухів 
під Ічнею
9 листопада, рівно через мі-

сяць після вибухів, на рахунок 
обл держадміністрації нарешті на-
дійшли 100 мільйонів гривень, 
виділені урядом на ліквідацію на-
слідків надзвичайної ситуації в Іч-
нянському районі. Виконувачка 
обов’язків голови ОДА Юлія Сви-
риденко повідомила, що ці гро-
ші використають на відновлення 
соціальної сфери, інфраструкту-
ри, житлових будинків та приват-
них господарств. Розподілятимуть 
гроші згідно з актами, складеними 
комісіями. Якщо кошти залишать-
ся, їх повернуть назад у бюджет. 

9 жовтня на 6-му складі боє-
припасів у селищі Дружба біля Ічні 
виникла пожежа з подальшою де-
тонацією боєприпасів. З райцен-
тру й 30 довколишніх сіл евакую-
вали 12,5 тисяч людей. Офіційно 
повертатися додому їм дозволили 
за два тижні після початку вибухів. 
Унаслідок надзвичайної ситуації у 
25 населених пунктах 290 будин-
ків та квартир визнали пошкодже-
ними, з них 16 не підлягають від-
новленню, 4 будинки знищені по-
вністю. До цього на їх відновлен-
ня витрачали гроші з резервного 
фонду та благодійної допомоги. 

Субсидій не дуже 
побільшало
Протягом року наша влада 

двічі «смикала» людей та відповід-
ні служби щодо порядку нараху-
вання субсидій на комунальні по-
слуги, насамперед на опалення. 
З квітня були прийняті положення 
не на користь людей, вони значно 
зменшували кількість отримува-
чів субсидій. Як повідомив днями 
на прес-конференції директор Де-
партаменту соціального захисту 
населення обласної держадміні-
страцій Олег Русін, якщо у вересні 
2017 року субсидії отримували по-
над 250 тисяч громадян, то після 
введення нових правил їх помен-
шало на 42%, і у вересні було вже 
147,7 тисячі. 

Через чергове подорожчання 
з 1 листопада газу для населен-
ня уряд терміново дав «задній хід» 
і повернув деякі попередні норми 
щодо нарахування субсидій. Про-
те отримувачів субсидій від них 
 побільшає не набагато. 

Укотре їду цією знайомою до 
найменших дрібниць дорогою  — з 
Куликівки у своє рідне село Авдіїв-
ку, до батьківської хати. Теплої пори 
інколи їду й велосипедом, це всього 
13 кілометрів, гарна годинна прогу-
лянка. Тепер же — рейсовим авто-
бусом Куликівка – Чернігів. Це не 
напряму, трасою Чернігів – Ніжин, 
якою через Куликівку їдуть десятки 
автобусів і маршруток. Цей рейс від-
крили свого часу через села. Марш-
рут такий: Куликівка – Ковчин – Ав-
діївка – Горбове – Виблі. Далі знову 
виїзд на згадану трасу, а там неда-
леко й Чернігів. Маршрут дуже зруч-
ний для людей, адже з’єднує ці при-
деснянські села і з районним, і з об-
ласним центром. Тому автобус кур-
сує аж 5 разів на день. Однак проїзд 
постійно дорожчає. За рік він подо-
рожчав від Куликівки до Авдіївки 
(хоч їхати лише 15 хвилин) з 9-ти до 
15 гривень, тобто більш як на 60%. 
Але що нині не дорожчає? 

Особливо своя для мене дорога 
між Ковчином і Авдіївкою. Та й Ков-
чин майже рідний, адже звідси ро-
дом моя мама, яка вийшла заміж в 
Авдіївку, тут прожила більшу части-
ну життя, тут і впокоїлася. Тож у Ков-
чині, де прожили все життя шість 
материних братів і сестер, у мене 
повно родичів. Урешті, я ж і випуск-
ник Ковчинської середньої школи, 
куди три роки ходив по закінченні в 
Авдіївці восьмирічки. І ходив, їздив 
на велосипеді саме по цій дорозі.

Між центрами двох сіл — 4 кі-
лометри, між їхніми околицями — 
2 кілометри, точно посеред яких 
— лісосмуга між землями обох сіл. 
Коли їхати в бік Авдіївки, то одра-
зу за Ковчином зліва узбіччя доро-
ги давно було засаджене деревами, 
скраю  — тополями, ближче до лі-
сосмуги, десь з півкілометра, — со-
снами, в кілька рядів. Тополі, яким 
було за 40 років, позаторік спиля-
ли на лісоматеріал. Їх тепер випилю-
ють по області вздовж доріг масово, 
де посилаючись на недовговічність 
цих дерев, де просто з жадібності, 
ще й безконтрольної. А от сосни ков-
чинські стоять красивою стіною. Я ж 

пам’ятаю їх понад 50 років тому, ще 
молоденькими, і ту стежку до Ковчи-
на по цьому сосняку. 

Але ось що побачив днями. Нині, 
коли настали холоди, коли прив’яв, 
осів підлісок, коли на деревах по-
чала лущитися кора, виникла сум-
на картина: десятки сосен виявили-
ся з оголеними стовбурами і сухою 
кроною. Це у вічнозелених сосен! Ці 
дерева всохли, хоч могли б жити ще 
десятки років. А загинули тому, що 
внизу обгоріли їхні стовбури. А об-
горіли — через дикунське випалю-
вання сухої трави весною і на почат-
ку літа. 

Про цю екологічну біду не раз 
писала наша газета, як і загалом 
засоби інформації області. Про це 
останніми роками говорять усе біль-
ше, в тому числі відповідні держав-
ні служби, в яких, проте, все йде не 
далі звичайного лементу. 

Понад півроку, з весни до осе-
ні, в області палають сотні й сотні 
пожеж на природі — на узбіччях 
доріг, луках, у лісах, лісосмугах, на 
торф’яниках. Інколи через дивовиж-
ну безпечність і безкарність людей. 
Але чи не ще частіше (хто тут пора-
хує?) — через умисне підпалюван-
ня людьми. Інколи — з якоюсь «ме-
тою», часто просто здуру, тим паче 
від безкарності. 

Безкарність — від нездатнос-

ті відповідних державних служб ви-
явити й покарати злочинців. А як ще 
назвати такі дії? Ось ці служби, які 
можуть, мають і повинні виявляти й 
карати губителів природи, можли-
во, ще й не повний їх перелік. Еколо-
гія. Санітарна служба. Поліція. Про-
куратура, в тому числі спеціалізова-
на — природоохоронна. Пожежна 
служба, тобто структура МНС. Охо-
рона лісів. Може, ще хтось.

Структури Міністерства над-
звичайних ситуацій, яким дово-
диться гасити такі пожежі, рятува-
ти природу, добро, часто й життя 
людей, серед них і паліїв, регуляр-
но й понуро оприлюднюють мало 
не щоденну статистику цих пожеж 
і так само правильні й наївні за-
клики — не підпалювати. Наївні, 
бо в декого зі співгромадян сві-
домість і совість дуже й дуже да-
леко. Таких треба карати. Але от 
з цим проблеми. При тому, що ка-
рати не обов’язково тюремним 
ув’язненням, хоч є й такі статті за-
кону. Сила покарання — не в жор-
стокості, а в невідворотності. Її ж 
нема й близько. Коли запитати у 
відповідних служб, скільки в роз-
рахунку на 100 пожеж знайдено 
й покарано паліїв, відповідь може 
бути близькою до цифри 1. Тобто 
1%. Хоч, напевно, кожен з відпо-
відних службовців протестував би, 

коли б йому платили зарплату за 
таким «коефіцієнтом корисної дії» 
— 1% на руки, решту в бюджет.

…Це соснове узбіччя палало 
останніми роками не раз. Було, що 
вогонь котився за вітром прямо на 
Ковчин, на не такі й далекі обійстя. 
Але, коли й «благополучно» горіли 
лише насадження, це виявлялося 
смертю для дерев. Адже, якщо на 
стовбурі внизу кора обгорить по-
вністю, по колу, сокорух припиня-
ється, й дерево гине.

Що тепер робити з цими ко-
лись красивими, а тепер мертвими 
соснами? Мабуть, і деревина з них 
буде вже не така міцна, як з живих 
дерев. Спиляти на дрова? А поки 
що ці дерева поповнили число тих 
сотень чи тисяч спалених, звале-
них вітром дерев, якими захара-
щені наші ліси. Це, правда, вже 
інша, але дотична тема. Такими де-
ревами завалений і давній ліс між 
Ковчином та Авдіївкою, який так 
і називається — Сосни, ліс, де ми 
часто гуляли в дитинстві. Так зава-
лений деревами й ліс неподалік, 
понад Десною, посаджений 40 з 
лишком років тому. Ні про які сані-
тарні вирубування вже давно ніхто 
не балакає. А вони вкрай потрібні, 
щоб від мертвих дерев ліс не гинув 
далі. 

Але що про це говорити, коли 
і той ліс Сосни, і десятки, сотні, ти-
сячі кілометрів лісосмуг, пришляхо-
вих смуг нині в країні виявилися «ні-
чиїми». У цьому я зайве переконав-
ся, коли кілька років тому проводив 
журналістське розслідування з при-
воду намірів якихось підпільних «лі-
сорубів» вирізати геть до пня шість 
кілометрів пришляхової лісосму-
ги між Куликівкою і Ковчином. Тоді 
люди зірвали цю дивну оборудку. 
Але виявилося, що з такими земля-
ми, зайнятими лісом, у країні повний 
безлад. Однак це ще одна, вже тре-
тя, тема.

Боляче стало дивитися на ті спа-
лені мертві сосни між двома наши-
ми селами. 

Петро АНТОНЕНКО 

Співробітники Прилуцького міжрай-
відділу Управління СБУ в Чернігівській 
області спільно з працівниками охоро-
ни нафтогазовидобувного управління 
в межах комплексу заходів із захис-
ту критичної інфраструктури паливно-
енергетичного комплексу викрили роз-
крадання сировини з нафтопроводу.

Встановлено, що зловмисники об-
лаштували незаконне врізування для 
перекачування нафти на ділянці нафто-
проводу «Мільки – Леляки», яка нале-
жить ПАТ «Укрнафта».

Незаконно відібрану нафтосирови-

ну викрадачі закачували в паливно-за-
правні машини й вивозили для реаліза-
ції на «чорному» ринку за межі області.

Під час огляду місця злочину було ви-
явлено гумовий шланг високого тиску, 
пластикову спеціальну ємність та інше 
обладнання для облаштування врізуван-
ня в нафтопровід і прокладки відведення.

Відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч. 1 ст. 292 Кримінального кодексу 
України. Тривають оперативно-пошукові 
заходи із встановлення осіб, причетних 
до облаштування незаконного врізуван-
ня та викачування нафтосировини.

Спалені сосни

Колишнього міського 
голову Сновська, 

засудженого Романа Зуба 
таки спіймали, аж у Росії

Екс-мера Сновська (до декомунізації — 
місто Щорс) Романа Зуба затримали в Ро-
сії. Найближчим часом його мають привезти 
до Чернігівського слідчого ізолятора. Роман 
Зуб перебував у розшуку понад три роки. Суд 
встановив, що, перебуваючи на посаді місь-
кого голови, він узяв хабар у розмірі 18 тисяч 
гривень.

8 серпня 2014 року Щорський районний 
суд засудив його до двох років ув’язнення без 
конфіскації, позбавив права обіймати посади 
з виконанням адміністративних функцій стро-
ком на 1 рік. Але прокуратура не погодилася 
з цим рішенням і подала апеляцію. Роман Зуб 
отримав п’ять років позбавлення волі. 

Зуб утік з міста й написав лист-звернення: 
«Я не вважаю себе винним, тому після вироку 
прийняв рішення покинути рідне місто, що для 
мене є найбільшим покаранням. Але я впев-
нений, що настане час, і ми дізнаємося імена 
замовників усього цього дійства». 

На вирішення своєї долі, за судовою апе-
ляцією, нині очікують і міський голова Мени 
Геннадій Примаков та його товариш і одно-
партієць, депутат райради Валерій Гайдуке-
вич. Їх обох визнали винними в хабарництві й 
присудили по п’ять років в’язниці. Усі вони — 
Роман Зуб, Геннадій Примаков, Валерій Гай-
дукевич — є представниками Радикальної 
партії Олега Ляшка. А кілька днів тому в Пра-
зі затримали народного депутата України від 
Радикальної партії Андрія Лозового. Радикал 
намагався розрахуватися фальшивими євро.

Наприкінці літа троє молодиків у балакла-
вах скоїли розбійний напад на подружжя одно-
го із сіл Ніжинського району. Нападники вдер-
лися до будинку, зв’язали господарів, били їх 
та вимагали гроші й цінності. Зловмисники об-
нишпорили всі закутки й схованки, але зна-
йшли тільки 4000 гривень. Вони відібрали в 
господині сережки й обручку, прихопили доку-
менти на квартиру в Чернігові, мобільні теле-
фони й паспорти. 

Оперативники Чернігівського управління 
стратегічних розслідувань за підтримки бій-
ців КОРД затримали кримінальне тріо. Опера-
ція затримання відбулася одночасно в Харків-
ській та Хмельницькій областях. У фігурантів 
вилучено докази їхньої злочинної діяльності, в 
тому числі особисті речі потерпілого подружжя 
з Ніжинського району, а також зброю та нарко-
тики. 

Розслідування проводять у рамках кримі-
нального провадження, відкритого за частиною 

3 статті 187 Кримінального кодексу України (роз-
бій, поєднаний з проникненням у житло, інше при-
міщення чи сховище), — карається позбавленням 
волі на строк від семи до дванадцяти років з кон-
фіскацією майна.

Поліція затримала міжрегіональну розбійницьку групу

Виявлено розкрадання сировини з нафтопроводу
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Ніколи ще медіа 
Росії не були 

настільки інфіковані 
«вірусом сказу»
Гібридна війна Росії 

проти України вийшла да-
леко за межі регіональної 
проблематики. І хоча еле-
менти агресії, які нині за-
стосовує РФ, не є новими, 
унікальність полягає в їх-
ній узгодженості, динаміч-
ності та гнучкості застосу-
вання.

Наприклад, нещодав-
но Кремль порушив питан-
ня про необхідність ство-
рення Генерального шта-
бу інформаційної безпе-
ки. Світ ще такого не знав. 
Усе це дуже вписується у 
схеми, які так полюбляють 
основні ідеологи та ініціа-
тори гібридної війни — Пу-
тін і Сурков. 

Головний урок гібрид-
ної війни, який ми й наші 
союзники маємо вивчи-
ти: підривна робота не зу-
пиняється ні на мить. Без 
пауз та вихідних.

І, оскільки в інформа-
ційній війні не гинуть люди, 
вона виявляється соціаль-
но прийнятною. Населен-
ня здебільшого не бачить 
у цьому для себе загрози. 
Таким чином, непомітно 
відбувається повернення 
до війни ідей та смислів, 
що було притаманно Хо-
лодній війні.

Росія намагається пе-
ретворити Україну на 
своє рідний кіберполігон, 
атакуючи критичну інф-
раструктуру, фінансовий 
сектор, енергетику, тран-
спорт... Ніколи ще засоби 
масової інформації в Росії 
не були настільки інфіко-
вані своєрідним «вірусом 
сказу». Агресія в інформа-
ційному просторі та кон-
фліктогенність — це той 
продукт, який Росія актив-
но намагається експорту-
вати не лише до України, а 
й до Європи та США. Вона 
підтримує руйнівні нара-
тиви, спрямовані проти 
України та демократичних 
держав. Росія активно ви-
користовує переваги Ін-
тернету, застосовуючи ма-
сові атаки в соціальних 
мережах. Згадаймо їхню 
«фабрику тролів». В Україні 
для посилення розбрату й 
ненависті також викорис-
товують досить чутливу ре-
лігійну тему.

Після завершення децентралізації ще в 1990-
ті роки в оновленій демократичній Польщі місцева 
влада має дуже великі повноваження. Тому такими 
важливими є тут місцеві вибори, де обирають органи 
влад воєводств, повітів, гмін (аналог наших ОТГ), на-
селених пунктів. Часто ці вибори відбуваються у про-
міжку між парламентськими і президентськими, тому 
є своєрідним барометром суспільних настроїв. 

На цих місцевих виборах, що пройшли у два тури 
наприкінці жовтня – на початку листопада, тривож-
ний сигнал пролунав для правлячої партії «Право і 
справедливість».

Ця правоцентристська консервативна партія є 
одною з двох головних партій країни, що свого часу 
вийшли із середовища могутнього громадського руху 
«Солідарність», який вів Польщу до оновлення. Інша 
партія — «Громадянська платформа» — проєвропей-
ська, ліберальна, нині в опозиції, вона була при владі 
до 2015 року. 

Навесні 2015 року «ПіС» перемогла на президент-
ських виборах, її кандидат Анджей Дуда — президент 

держави. Восени партія набрала найбільше голосів 
на виборах парламенту і змогла сформувати уряд, 
який має в Польщі дуже великі повноваження, адже 
це парламентсько-президентська республіка. 

Каденція президента — 5 років, тож наступні 
його вибори відбудуться 2020 року. А парламент оби-
рають на 4 роки, нові вибори — менш як за рік. Че-
рез це до нинішніх місцевих виборів була підвищена 
увага. 

У цілому правляча партія «ПіС» здобула непога-
ні результати на виборах до територіальних органів 
влади: у воєводствах, повітах вона переважно збе-
регла свої позиції, а подекуди поліпшила їх. 

Але дуже показовими були вибори мерів міст, у 
Польщі ця посада називається «президент міста». Так 
от «ПіС» тут повністю програла в усіх найбільших міс-
тах країни. Кандидати від опозиційної коаліції, яку 
очолює «Громадянська платформа», або зберегли 
свої посади, або здобули їх. 

Ще в першому турі виборів партія «Право і спра-
ведливість» програла на виборах мерів Варшави, По-

знані й Лодзі. Там перемогу здобула коаліція, яку очо-
лює «Громадянська платформа».

Великою інтригою другого туру виборів було питан-
ня, чи вдасться чинному меру Кракова (древньої сто-
лиці країни) Яцеку Майхровському, який керує містом 
від 2002 року, перемогти кандидатку «Права і спра-
ведливості» Малгожату Вассерман. У результаті Май-
хровський здобув перемогу з майже 62% голосів. Чин-
ний мер Гданська Павел Адамович також виграв у кан-
дидата Об’єднаної правиці Карпа Плажинського. Голо-
ва міста від 1998 року отримав майже 65% голосів. У 
Щецині також переміг чинний мер Пьотр Кшистек з ре-
зультатом у понад 78%, за кандидата Об’єднаної пра-
виці проголосували менше 22% виборців.

У Перемишлі вибори виграв депутат від партії 
«Кукіз’15» Войцех Бакун з майже 75% підтримки. Ця 
нова партія «засвітилася» лише під час останніх пар-
ламентських виборів, вона названа за іменем її ліде-
ра — відомого польського музиканта. Несподівано 
нова партія потрапила до парламенту, щоправда, не 
пішла на коаліцію з «ПіС», а обстоює окрему позицію. 

2017 року 32 співробітники ПАТ 
«Укр пошта» одержали річну заробітну 
платню, розмір якої перевищив 1 млн 
гривень. Загалом їм торік було випла-
чено 64,1 млн гривень.

Найбільше на державному підпри-
ємстві отримав перший заступник ге-
нерального директора з фінансів Олек-
сандр Чернявський — понад 6,5 млн 
гривень, або більш як по 543 тисячі на 
місяць. І за останні 2 роки ця цифра 
суттєво зросла. Ще 2016 року середня 
зарплатня Чернявського складала 265 
тис. гривень. І це при тому, що в червні 
цього року Чернявський під час зустрічі 
з активістами Національної спілки жур-
налістів бідкався, що підприємство пе-
ребуває на межі банкрутства й просив 
у видавців відтермінувати розрахунок з 
редакціями, яким на той момент пошта 
заборгувала 260 млн гривень.

Другу за величиною зарплату отри-
мав заступник гендиректора «Укрпо-
шти» Олександр Перцовський — більше 
6 млн гривень. Його заробіток теж сут-
тєво зріс, адже 2016 року йому плати-
ли 300 тис. гривень на місяць, а вже у 

2017-му — понад 508 тис. гривень.
Очільник головної пошти країни Ігор 

Смілянський з майже 4 млн гривень за-
робітку за рік — на третьому місці.

Кому ж служить пошта? Держав-
не (підкреслю це ще раз — ДЕРЖАВ-
НЕ) підприємство «Укрпошта» останнім 
часом знахабніло, далі нікуди. Про те, 
що воно державне, там справно згаду-
ють тоді, коли треба затвердити через 
державні структури все нові тарифи. 
Але, коли йдеться про зарплати керів-
ництва, то одразу торочать, що, мовляв, 
ми юридично самостійні. 

І мова не лише про столичне керів-
ництво. Якщо там зарплати в сотні ти-
сяч, а то й по півмільйона, то і на облас-
ному рівні зарплати відповідні — понад 
100 тисяч, а з «надбавками і прибавка-
ми» значно більші. 

Натомість — тотальне закриття по-
штових відділень: «нерентабельні». Або 
ось свіжа погроза й шантаж «Укрпошти» 
— в січні припинити доставку пенсій 
мільйонам українських пенсіонерів, бо, 
мовляв, теж «нерентабельно». А чи рен-
табельна Україні така «Укрпошта»? 

Місцеві вибори в Польщі: правляча партія програла їх 
у всіх найбільших містах, включно зі столицею Варшавою

Одна з резонансних тем останніх днів — ухва-
лення парламентом закону про розмитнення ста-
рих легкових автомашин, закуплених за кордоном і 
ввезених в Україну. Власне, їх розмитнювали й ра-
ніше. Але це розмитнення, тобто можливість зареє-
струвати авто в Україні, отримавши український но-
мер, коштувало дуже дорого й часто набагато пе-
ревищувало навіть вартість самої машини, купле-
ної за кордоном порівняно дешево. 

Ввозити авто можна  було без особливих про-
блем, але без української реєстрації користува-
тися ними дозволялося  лише тимчасово, а потім 
— або реєструвати, або навіть повертати туди, де 
купили. Притому у громадян України нині в корис-
туванні перебуває сотні тисяч таких автомобілів, у 
тому числі й у нас на Чернігівщині. 

І ось Верховна Рада ухвалила відповідний за-
кон, яким начебто полегшила реєстрацію вже за-
везених машин і тих, що будуть завозити. Закон № 
8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо 
оподаткування акцизом легкових авто.

Але цей закон викликав обурення в людей, які 
користуються цими авто або збираються їх купити. 
Обурення насамперед вартістю розмитнення машин. 

Акцизний податок для ввезених в Україну авто 
зміниться. Базові ставки акцизного податку будуть 
такі: для авто з бензиновим двигуном — 50 євро, з 
дизельним — 75 євро. 

Фактично розмір акцизного податку дорівню-
ватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт 
двигуна й вік машини.

Як буде розраховуватися коефіцієнт двигуна? 
Показник об’єму двигуна  ділитимуть на 1000. А ко-
ефіцієнт віку — це кількість повних календарних 
років машини.

Приклад розрахунку акцизного податку для 

авто з бензиновим двигуном: об’єм двигуна — 
2000 см куб., рік випуску авто — 2007 (повних 10 
років): 

50 (євро) х 2 (2000 см куб.: 1000) х 10 (років) 
= 1000 євро.

Акцизний податок для такого самого авто з ди-
зельним двигуном буде в півтора разу більший — 
1500 євро.

Податок за запропонованою формулою буде 
значно меншим за той, що діє сьогодні, однак усе 
одно він дуже великий для ввезених старих авто. 

Окрім акцизу, до вартості розмитнення авто та-
кож входять ще три платежі: ПДВ (20% від вартос-
ті), ввізне мито (10%) і збір до Пенсійного фонду (3 
– 5% від вартості).

* * *
Щодо додаткових зборів-поборів, то вони 

теж дивують. Що означає 20% ПДВ, тобто по-
датку на додану вартість? Очевидно, від вартос-
ті машини. Але як її вираховуватимуть? Знову «зі 
стелі»? А що це за ще одне «ввізне мито», коли й 
так здійснюється розмитнення і, як бачимо, не-
дешеве? Ну, щодо податку до Пенсійного фонду, 
то де його тільки не тулять. Бідний наш Пенсійний 

фонд, який не може звести кінці з кінцями. 
Одне слово, все за правилами нашої олігархо-

економіки, яка працює на олігархів, а не на держа-
ву й людей. Відтак саме новими поборами з людей 
доводиться наповнювати бюджет держави.

І ще один момент. Дивує реакція значної кіль-
кості громадян на цю проблему. Цю реакцію мож-
на назвати народним виразом «жаба душить». Які 
ж єхидні, злі коментарі читаєш у соціальних мере-
жах на адресу людей, що придбали доступні за ці-
ною авто за кордоном. Ці коментатори сичать, що, 
мовляв, хтось купує нові авто, реєструє їх і платить 
податки, а інші хочуть уникнути оподаткування. По-
перше, як бачимо, уникнути не вдасться. По-друге, 
ну що за жлобська заздрість, коли хтось купує ма-
шину, причому не нову, адже далеко не всі можуть 
купити дорогі іномарки. Такі коментатори добала-
куються до пропозицій — «заборонити», «не ввози-
ти». Але за подібною логікою тоді треба заборонити 
й дуже популярні в нас секонд-хенди, магазини де-
шевого одягу, також завезеного з Європи. А в них 
же скуповуються тисячі або й мільйони наших лю-
дей, затурканих злиднями. Можна заборонити ба-
гато чого, завезеного в Україну, що чомусь дешев-
ше від наших товарів. 

Замість жлобства й заздрощів краще б запита-
ли, що там ухвалюють наші так звані «народні де-
путати». 

Втім, ті, хто пропонує та ухвалює такі закони, 
старих авто не купують, а завозять дорогі іно-
марки.

* * *
Закон набуде чинності лише після підписання 

його президентом. Зараз Порошенку пропонують 
накласти на закон вето і повернути для доопрацю-
вання в парламент.

Депутати на старих машинах не їздять…

Конституційний Cуд України 
визнав конституційним, що дер-
жава не платить більше за другу й 
третю дитину. Про це йдеться в рі-
шенні Суду від 7 листопада.

Конституційне подання було 
здійснене 50 депутатами Верхо-
вної Ради.

«Визнати такими, що відпові-
дають Конституції України (є кон-
ституційними), положення пункту 7 
розділу ІІ Закону України «Про за-
побігання фінансовій катастрофі 
та створення передумов для еко-
номічного зростання в Україні», 
сказано в рішенні Суду.

Згаданий закон набув чинності 
1 липня 2014 року. У ньому, зокре-
ма, були змінені суми виплати при 
народженні дитини.

Розмір допомоги при народжен-
ні першої дитини був збільшений до 
10 тис. 320 грн. Решту суми допомо-
ги (30 тис. 960 грн) сім’я отримувати-
ме протягом 36 місяців по 860 грн 
щомісяця. Також допомога при на-

родженні дитини та по догляду за ди-
тиною після досягнення нею триріч-
ного віку були об’єднані в один вид 
— допомога при народженні дитини.

Раніше на первістка давали 31 
тис. грн, на другу дитину в сім’ї — 
63 тис. грн, а на третю й наступні 
— 127 тис. грн.

* * *
Викликає подив причина, з якої 

КС ухвалив це рішення. Суд моти-
вував його тим, що допомога при 
народженні дитини не передбаче-
на Конституцією. Але ж Конститу-
ція — це Основний Закон держави, 
і в ній не може бути прописане все 
до дрібниць. Натомість у нас, як і в 
усьому світі, діє принцип: «Дозволе-
но все, що не заборонено». А в на-
шій Конституції ніде нема ЗАБОРО-
НИ на такі виплати. Усе це — в ком-
петенції уряду, а головне — парла-
менту, який у нас вище від уряду, 
призначає його, ухвалює закони 
держави. То який же в Україні пар-
ламент, які народні депутати?

За поданням депутатів урізано виплати 
на дітей — «це не записано в Конституції». 

Але що ще там «не записано»?

У керівників «Укрпошти» — 
зарплати в сотні тисяч гривень
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«В армії — система кругової поруки» 
Офіцера Борзнянського військкомату незаконно звільнили за нетерпимість до афер

Сергій Шибаєв активним був 
завжди. Свого часу організував у 
невеличкому провінційному міс-
течку на Чернігівщині — райцен-
трі Борзна — громаду церкви Ки-
ївського патріархату.

Крім того, як людина небайду-
жа до чужих бід, був обраний голо-
вою Спілки офіцерів та спілки па-
тріотів цього міста.

Коли над Україною нависла во-
єнна загроза, як активний учасник 
Майдану, 48-річний Сергій Шиба-
єв 2 березня 2014 року під час 
першої хвилі мобілізації прийшов 
добровольцем до Борзнянського 
районного військкомату. На той 
час у БРВК у штаті був лише вій-
ськовий комісар, два держслуж-
бовці й прибиральниця.

Тож Шибаєва й зарахували 
18 березня на службу до цього 
військ комату на посаду старшого 
офіцера відділення комплектуван-
ня, тим паче він був офіцером за-
пасу (старшим лейтенантом). 

Через півроку служби, 30 ве-
ресня, йому присвоїли військове 
звання капітана.

Під час військової служби стяг-
нень не мав, отримував лише за-
охочення. Але невдовзі почали-
ся «сірі будні» тиловика, який, по-
бачивши увесь бруд ізсередини 
структури, в якій довелося служи-
ти, не став мовчати...

Військкомат нагадував 
контору із заробляння 

«брудних» грошей
— Що ж було «не так» у Борз-

нянському військкоматі?
— Зіткнувся з низкою непо-

добств, зокрема фактами вели-
чезних грошових поборів у військ-
коматі, продажем військових 
квитків, відвертими сепаратист-
ськими настроями серед деяких 
офіцерів БРВК, які не приховува-
ли, що Росії треба віддати части-
ну території, тощо. Якось, зайшов-
ши до кабінету начальника відділу 
кадрів і офіцерів запасу Ігоря Вар-
загера, побачив його привідчине-
ний сейф, де пачками лежали гро-
ші (хоча там мали б зберігатися 
папки з документами). Захмелілий 
«господар» кімнати та інші колеги, 
які саме щось святкували разом, 
пояснили у відповідь на моє запи-
тання: «Это наши деньги!»

Свого часу я проводив офіцер-
ські збори, направлені проти се-
паратистської діяльності, пиятик, 
грошових поборів тощо, але це де-
кому не сподобалося. А оскільки 
я прийшов сюди на службу після 
Майдану, то у двері колег не сту-
кав, а відчиняв без попереджен-
ня. Можливо, це й некультурно, 
але завдяки такому «нахабству» 
неодноразово бачив, що в кабі-
неті Варзагера «валялися» гроші, 
йшли «договорняки». Це обурюва-
ло, тому й запитував «колег»: «Що 
ж це коїться?» 

Я бачив, як покривали «сво-
їх»: наприклад, особа, яка вчиня-
ла злочини, жодного дня не про-
служивши в армії (Ігор Варзагер), 
невдовзі була направлена в Мініс-
терство оборони в Головне управ-
ління майна та ресурсів, а Олек-
сандр Ананенко — в оперативне 
командування «Північ». А ці ж люди 
в Борзнянському військкоматі 
фактично крали гроші, зокрема 
продавали військові квитки, бра-
ли грошові побори, підробляли до-

кументи, покривали сепаратизм 
окремих осіб, пиячили. 

Були й інші неподобства, що 
чинилися у стінах БРВК. Напри-
клад, «темна» історія з бронежиле-
тами: міськрада Борзни 2014 року 
зібрала 40 тисяч гривень на бро-
нежилети й переадресувала ці ко-
шти до нашого військкомату. Але 
воєнком Ананенко примудрився 
провернути досить «дивні» заку-
півлі. На той час реальна вартість 
бронежилета була 1800 гривень, 
але моє керівництво їх чомусь за-
купило по... майже 7 тисяч за шту-
ку. Тоді навіть на міськраді пору-
шували питання, чому настільки 
завищена закупівельна ціна. Але 
відповіді від нашого військкома-
тівського керівництва місцеві де-
путати так і не отримали.

Не можу не згадати й історію з 
одним із працівників військкома-
ту — держслужбовцем Володими-
ром Русіним, який 15 січня 2015 
року збив людину, перебуваючи 
п’яним за кермом (у крові вияви-
ли 0,29 проміле алкоголю). Після 
цього його не тільки не звільнили з 
роботи, а ще й перевели зі статусу 
цивільного (з армії його вигнали), 
відновивши у військовому зван-
ні підполковника. (Навесні цього 
року Русіну виповнилося 60 ро-
ків, а він і надалі продовжує «тру-
дитись» у Борзнянському військко-
маті).

— А щоб «відкосити» від армії, 
хлопцям вдавалося домовитися 
за гроші?

— Були й такі моменти. Яко-
му-небудь трактористу чималень-
ка мзда була не по кишені, а «блат-
ніші» — платили, щоб не потрапи-
ти по мобілізації на війну. Як мені 
казали, у 2014 – 2015 роках мзда 
сягала десь 400 доларів чи й біль-
ше (у військкоматі обрані й набли-
жені до воєнкома Ананенка диви-
лися «по морді» того, хто хотів «від-
косити»).

Також я наполіг на відкритті 
кримінального провадження щодо 
побиття 23-річного Данила Дерка-
ча (хлопець тільки-но закінчив ін-
ститут): його в травні цього року 
відлупцював у своєму кабінеті 
новий військовий комісар Борз-
нянського військкомату Володи-
мир Кондратенко за те, що хлоп-
чина не йшов служити до армії. У 
призов ника була довідка, що він 
доглядає 80-річного родича, згід-
но із законом опікунів не призива-
ють до ЗСУ. Коли я здійняв «бучу», 
війського комісара Володимира 
Кондратенка замість того, щоб 
звільнити, перекинули для про-
ходження подальшої служби вій-
ськовим комісаром до міста Ірпе-
ня, що на Київщині. 

Найбільше обурює, 
що цих злочинів ніхто 

не розслідує!!! 
— Урешті-решт Вас як «небла-

гонадійного» таки звільнили зі 
служби у військкоматі?

— Так, причому досить підло, 
дочекавшись слушної нагоди: 20 
лютого 2015 року я їхав зі служби 
на велосипеді, бо на іншу техніку 
не розбагатів, й упав. Як наслідок 
— подвійний перелом стопи ноги. 
І поки «валявся» в гіпсах, буду-
чи на лікарняному до 23 березня, 
мої «доброзичливці» підробили ра-
порт на звільнення, а потім «звар-
ганили» цілих... п’ять наказів на 

моє звільнення впродовж 12 днів, 
перші з яких були датовані 12 та 
13 березня й видані під час мого 
лікарняного (причому всі п’ять на-
казів були видані заднім числом). 
І це кричуще порушення закону — 
звільнення незаконне хоча б тому, 
що людина була на лікарняному! 

«Повириваємо ноги, 
вб’ємо!»

— Ви зверталися до суду? 
— Я подавав клопотання в 

суди, зокрема влітку 2015 року. 
Не сумніваюся, що, наприклад, 
один із чернігівських судів було 
проплачено «опонентами». А суд 
стосувався питання: «Чи є рапорт 
підставою для звільнення?»

Із трьох десятків судів, які про-
йшли в Києві, Чернігові та Борз-
ні, лише десять виграв, а інші або 
ж були декілька разів перенесені 
(як-то Печерський у столиці), або ж 
«благополучно» програв. 

Потім пішла тяганина... Я «ви-
тягнув» практично всі документи, 
які можна було (допоміг це зро-
бити безкоштовний адвокат — 
сам би я це фінансово не «потяг-
нув»). Мій адвокат (який раніше 
працював прокурором) жахнувся, 
коли побачив усі ті «документи». А 
там такі «шедеври», як звільнення 
звільненого без поновлення, вне-
сення неправдивих відомостей в 
офіційні документи, підроблення 
та знищення документів та інші по-
рушення Цивільно-процесуально-
го кодексу України.

— Чи були якісь погрози на 
Вашу адресу?

— Авжеж! «Повириваємо ноги, 
вб’ємо!» — щось подібне доводи-
лося неодноразово чути в слухав-
ку. Від погроз уже перейшли до ре-
альних дій: 23 серпня 2016 року, 
коли мене не було вдома (одразу 
після виходу в місцевій газеті «Ві-
сті Борзнянщини» замітки, що я як 
голова районної Спілки офіцерів 
України разом зі спілчанами буду 
боротися проти корупції в Борз-
нянському районному та обласно-
му Чернігівському військкоматах), 
підпалили мою літню кухню, дах 
повністю вигорів. Немає сумнівів, 
що це був зумисний підпал, — є 
акт і довідка, складена пожежни-
ками, а на горищі було знайдено 
підозрілу тріснуту посудину та інші 
докази.

«Люди мають знати 
своїх «героїв» у погонах»

— Чи зверталися Ви в якісь 
інстанції зі скаргами щодо свого 
звільнення й інших неподобств, 
які творилися на колишньому міс-
ці служби?

— Звертався в липні цього 
року до Президента України Петра 
Порошенка як до Верховного Го-
ловнокомандувача ЗСУ, а в серп-
ні — до міністра оборони України 
Степана Полторака з проханнями 
поновити на військовій службі й 
нарешті провести розслідування 
злочинів ОЗГ. 

Тричі звертався в Міністерство 
оборони — мені фактично іноді 
дехто відверто сміявся в очі й від-
повідав: «Звертайтеся в суд!» Але 
що суд? Я їх уже стільки пройшов, 
а який результат?!

Уперше в Міноборони потра-
пив зо два роки тому, але тоді роз-
глянули мої скарги поверхово й ні-

чого не вирішили. Удруге мене ар-
мійське керівництво прийняло в 
Будинку офіцерів 31 липня цього 
року. Тоді заступник міністра обо-
рони з євроінтеграції генерал-
лейтенант Анатолій Петренко по-
обіцяв призначити службове роз-
слідування щодо злочинів, на які я 
вказав, і не лише за себе, а й щодо 
семи кримінальних проваджень, 
що містять 24 епізоди правопору-
шень у військкоматах. 

А невдовзі після цієї зустрі-
чі отримав лист від заступника 
начальника Генштабу генерал-
полковника Ігоря Колесника, в 
якому було рішення щодо при-
значення службового розсліду-
вання (в тому числі й щодо «по-
новлення на службі капітана 
Шибаєва») з обов’язковим пові-
домленням мені результату роз-
слідування. Невдовзі від тих, 
на кого покладалося провес-
ти розслідування, отримав від-
повіді: прийшло шість формаль-
них відписок, зокрема від на-
чальника кадрового центру Су-
хопутних військ ЗСУ полковника 
В. Ходота, що «підстав для повтор-
ного службового розслідування 
немає». Я впевнений: він захищає 
військових злочинців.

Тож я написав ще одну заяву 
міністру оборони України, додав-
ши фактів: про передчасність і без-
підставність закриття криміналь-
ного провадження від 17.12.2015 
р. ч. 1 ст. 366 ККУ слідчим слідчо-
го відділу Борзнянського відді-
лу поліції в Чернігівській облас-
ті Юлією Тищенко. Не сумніваю-
ся: це було зроблено за змовою з 
військовими правопорушниками; 
а також обґрунтував необхідність 
поновлення цього провадження. 
І про те, що ТВО начальника шта-
бу оперативного командування 
«Північ» В. Курилюк зробив зло-
чин 13.06.2016 року, списавши в 
обласного військового комісара 
Олександра Криворучка відповідь 
на мій запит щодо військових зло-
чинів.

Олександр Криворучко, який 
причетний до незаконних дій у 
Чернігівському облвійськкоматі, 
20.08.2015 р. надав мені неправ-
диву відписку стосовно військових 
злочинів. І цей самий текст доку-
мента О. Криворучко майже через 
рік надав посадовцю В. Курилюку 
для відписки мені. Курилюк бук-
ва в букву списав цей документ, і 
це було зроблено під час розсліду-
вання кримінальних проваджень, 
у яких я є потерпілим, — це витік 
інформації, отже — кримінальний 
злочин.

Востаннє мене прийняли в 
Мін оборони 1 жовтня цього року. 
Це було очолюване заступником 
міністра оборони генерал-лейте-
нантом Олегом Шевчуком ціле за-
сідання десь із 15 осіб (з військо-
вої служби правопорядку, коман-
дування Сухопутних військ ЗСУ, 
були підполковники, полковники й 
люди в цивільному, які не побажа-
ли назватися). Запитую в цих чле-
нів комісії, чи буде розслідування 
мого звільнення і злочинів за ви-
кладеними мною матеріалами. 
Але фактично суть розмови зводи-
лася до того, що... «немає підстав» 
та «неактуально» розслідувати 
військові злочини Міністерством 
оборони.

Декілька разів я запитував у 
генерал-лейтенанта і членів ко-
місії: «Назвіть мені хоч одного вій-
ськовослужбовця в Україні, якого 
звільнили аж п’ятьма наказами 
на звільнення впродовж 12 днів, 
під час мого лікарняного, звіль-
нення вже звільненого без по-
новлення, заднім числом, із вне-
сенням недостовірної інформа-
ції у згадані накази; це при тому, 
що за період служби я стягнень 
не мав, а мав лише заохочення та 
боровся з військовими злочина-
ми». У відповідь — суцільна тиша. 
У мене взагалі склалося вражен-
ня, що в них права рука не знає, 
що ж робить ліва, й іде системне 
покривання злочинців та круго-
ва порука ОЗГ Борзнянського ра-
йонного та Чернігівського облас-
ного військкоматів.

Формально вони мають ухва-
лити якесь рішення цих «зборів», 
зафіксувати його документально 
й у визначений термін надіслати 
мені. Але, найімовірніше, там буде 
сказано, що розслідування не про-
водитиметься. Бо злочинців дове-
деться врешті-решт притягнути до 
відповідальності, а цього робити 
не хочуть.

Мені взагалі не зрозуміло, 
чому не виконують приписів двох 
високопоставлених генералів, 
чому «кимось» відбувається від-
верте покривання злочинців — це 
ж не що інше, як системна армій-
ська кругова порука. Але ж, як ві-
домо, безкарність породжує все-
дозволеність! Однак хто б не по-
кривав злочинців, покарання за 
злочини під час війни, я перекона-
ний, неминуче! Люди повинні зна-
ти своїх «героїв» у погонах. 

Тарас ЗДОРОВИЛО
Газета «Україна молода», 

09.10.2018 р.
http//www.umoloda.kiev.ua

Капітан Сергій Шибаєв на службі в Борзнянському військкоматі.
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Закордонне українство

100 років тому — 28 жовтня 1918 року — 
на мапі Європи з’явилася нова країна — Че-
хословаччина. Її засновник і перший прези-
дент Томаш Гарріг Масарик зумів переконати 
своїх сучасників у світі в перевазі демокра-
тичних цінностей, у потребі мирного діалогу з 
країнами-сусідами. Чехословаччина Масари-
ка тоді також подала руку допомоги тисячам 
емігрантів з України, які після жовтневого 
перевороту знайшли тут свій другий дім. Про 
події того часу й сьогодення в інтерв’ю Ра-
діо Свобода своїми оцінками поділився Іржі 
ПЕГЕ— відомий чеський політолог, колишній 
політичний радник президента Чехії Вацлава 
Гавела.

— Томаш 
Гарріг Масарик 
відіграв для за-
безпечення й 
оновлення не-
залежності Че-
хо с ловаччини 
величезну роль, 
він був ключо-
вим гравцем, 

який протягом Першої світової війни перебу-
вав в екзилі у США, в Західній Європі. Та голо-
вне — він зумів «продати» потугу Чехословаць-
ких легій, зокрема в Росії і на Заході, як потугу 
незалежної армії, яка вела бій з Австро-Угор-
щиною. Тим він заклав основи того, що змогла 
зародитися Чехословаччина. Можна сказати 
й так: без Томаша Гарріга Масарика Чехосло-
ваччина швидше за все б не виникла. 

— Протягом 100-літньої історії Чехосло-
ваччина пережила Другу світову війну, кому-
ністичний переворот у лютому 1945 року, в 
серпні 1968 року Чехословаччину на понад 
20 років окупували війська Варшавського 
пакту. Як вдалося наперекір цим драматич-
ним подіям утримати й зберегти ідею неза-
лежності країни?

— Гадаю, що ідея незалежності країни 
жила з чехами протягом усіх цих 100 років. 
Цій країні як незалежному об’єкту не завжди 
було легко. Чехословаччина — це був відносно 
складний і тяжкий багатонаціональний проект, 
який у 1930-х роках мав навколо себе особли-
во авторитарні режими. Урешті-решт Чехосло-
ваччина за це заплатила втратою своєї неза-
лежності і руйнацією країни нападом нацис-
тів. Потім незалежність була знову втрачена 
більш-менш на 40 років, тому що завдяки ко-
муністам Чехословаччина стала сателітом Мо-
скви.

Тобто ідея незалежності тут була завжди, 
однак не раз придушувалася реальними поді-
ями. Та врешті Чехословаччина як держава не 
пережила й у тих демократичних обставинах, 
тому що 1993 року країна розділилася на дві 
самостійні республіки — Чехію та Словаччину.

— Чим живиться ідея незалежної Чеської 
Республіки сьогодні?

— Гадаю, що ідея живе завдяки тому, що 
вона була поширена вже в пізній Австро-Угор-
щині, вона пов’язана з чеською історією і тра-
диціями Чеського королівства. Та, якщо б ми 
спитали, завдяки чому ця ідея виживає, чому 
вона реалізується, то це насамперед завдяки 
тому, що Чехія сьогодні є складовою об’єднаної 

Європи. Можемо аргументувати, що по суті так 
було завжди. Чеські землі, Чеське королів-
ство могло певний час існувати як самостійний 
об’єкт насамперед тому, що було складовою 
Священної Римської імперії, що, звичайно, га-
рантувало Чеському королівству певну безпе-
ку й певний статус.

— Після 1918 року до тодішньої Чехосло-
ваччини емігрували тисячі українців, росіян і 
білорусів, яких з дому вигнав комуністичний 
переворот. Тут вони отримали притулок, мож-
ливість жити і працювати. Як, виходячи з ни-
нішніх реалій, Ви дивитеся на цю потужну хви-
лю еміграції до Чехословаччини, для цієї краї-
ни тоді це був здобуток чи навпаки — втрата?

— Думаю, що емігранти в Чехословаччи-
ні були насамперед великим здобутком, тому 
що, зверніть увагу, — саме тоді Чехословаччи-
на процвітала, була важливою країною, домом 
найрізноманітніших культур, етнічних груп, які 
взаємно протиборствували, були дзеркалом 
однієї для другої. Ми бачимо також, що про-
тягом ХХ століття ця різноманітність спадала, 
чеські землі стали етнічно гомогенною краї-
ною через те, що їх покинули різні групи, спо-
чатку євреї й роми, потім були виселені німці. 
Потім Чехословаччина розділилася, чехи втра-
тили словаків, так що це чехам надто не допо-
могло. Звичайно, після 1989 року до Чехії при-
було багато мігрантів, і це добре, тому що, ду-
маю, це справді чехів завжди збагачувало. 
Але через те, що ця країна дотепер так силь-
но позначена періодом комунізму, на жаль, ба-
гато чехів бачить міграцію скоріше як негатив, 
ніж як здобуток. А це є тим, над чим ця країна 
муситиме працювати.

— Ви згадали національні меншини в Че-
хословаччині, в нинішній Чехії українська — 
одна з найбільших. Що, на Вашу думку, по-
трібно зробити, аби українсько-чеська спів-
праця в Чеській Республіці з її 100-літнім до-
свідом розвивалась активніше?

— Передусім гадаю, що чеський уряд, чесь-
кі органи, ціле чеське суспільство мали б біль-
ше старатися щодо цих людей, які до нас при-
були з України за працею, простягнути руку до-
помоги, намагатися набагато більше їх інтегру-
вати, не поводитися щодо них як людей, котрі 
сюди приїхали тільки за працею, та й більшість 
з них повернеться. 

Було б на користь чеському суспільству, 
коли б більшість з тих людей могла тут залиши-
тись і щоб їх тут приймали й зрозуміли. Також 
думаю, що чехам потрібно  трохи звільнитися 
від цієї позиції, цього, на жаль, трохи зверх-
нього ставлення до тих народів, які живуть, 
зокрема, на Схід від них, перестати сприйма-
ти деякі країни на Сході, хоча вони зараз і еко-
номічно бідніші, як джерело дешевої робочої 
сили, як щось таке, що нас надто й не цікавить.

— Важливі події історії Чехії — членство 
країни в Європейському Союзі та вступ до НАТО.

— Чехам без Європейського Союзу було б 
як політично, так і економічно суттєво гірше, ніж 
вони це мають сьогодні, тому що, по-перше, сам 
народ, як він формувався історично, завжди жив 
як складова більшого цілого і з цього черпав 
свою легітимність, він не є достатньо великим і 
сильним, щоб вижити самостійно. У мить, коли 
це сталося, знаємо, що Чехословаччина була 
зруйнована, розбита потугами навколо себе.

Зовсім очевидно, що Чехія, експорт якої 
на 80% прямує до країн ЄС, сьогодні зовсім не 
була б там, де вона є, якщо б не була у складі 
єдиного європейського ринку.

Щодо НАТО, то, звичайно, для такої невели-
кої країни, як Чеська Республіка, — це ключо-
ве, що вона має цей свій якір безпеки, без ньо-
го було б набагато більше віддано напризволя-
ще різним впливам, зокрема з Росії, яким би 
тяжко Чехія протистояла.

Оксана ПЕЛЕНСЬКА,
Радіо Свобода, 28.10.2018

Чехи відзначають 100 років державності.
 І ці сто років разом з ними були українці

Міська рада Норт-Порта, штат Флорида 
(США), на засіданні 1 листопада подала про-
кламацію, що 24 листопада 2018 року тут 
проголошено Днем Пам’яті жертв українсько-
го Голодомору-Геноциду, з нагоди його 85-ої 
річниці. 

У присутності членів української громади 
Роман Чайковський, голова Флоридського від-

ділу Американського комітету визнання укра-
їнського Голодомору-Геноциду, подякував ме-
рові міської ради Ванессі Карусоне та членам 
ради за їхню підтримку української громади.

Перед тим, у жовтні, в публічній бібліотеці 
Джакаранда в місті Венис (штат Флорида) була 
проведена виставка  українських книжок, жур-
налів, жетонів і летючок про Голодомор-Гено-

цид 1932 – 1933 рр. в Україні. Виставку підго-
тували від 56-го відділу Союзу українок Амери-
ки Неля Лехман та Віра Боднарук, за допомоги 
Ліди Дихдали та Богдана Боднарука.

Щоб донести нашим американським дру-

зям інформацію про Голодомор, Громадський 
комітет південно-західної Флориди та Флорид-
ський відділ Американського комітету визна-
ння українського Голодомору-Геноциду вла-
штує пам’ятний концерт у суботу, 17 листопа-
да, в приміщенні Пресбитеріанської Церкви у 
м. Венис. Уперше у Флориді виступить жіночий 
ансамбль бандуристок Північної Америки та 
широко відомі музиканти: скрипалька Соломія 
Івахів, піаніст Володимир Винницький, віолон-
челістка Наталя Хома, солістка Національної 
опери України Зоя Рожок і баритон Олег Чмир.

Соборна панахида за жертвами Голодомо-
ру відбудеться в неділю, 18 листопада, в собо-
рі Входу в Храм Пресвятої Богородиці в Норт-
Порті.

Віра БОДНАРУК,
професор,

Громадський комітет,
Флорида, США

На форумі товариства 
«Свята Софія» показали 

«Різдвяну історію»
1 листопада на форумі Релігійного товари-

ства українців католиків «Свята Софія» США й 
Осередку праці Наукового товариства ім. Шев-
ченка у Філадельфії відбувся показ англомов-
ного фільму «Українська різдвяна історія». Зня-
тий 1979 року компанією «К-Ю ТАР», він розпо-
відає історію української родини післявоєнних 
іммігрантів.

Директор проекту, професор університе-
ту Ля-Саль Леонід Рудницький розповів перед-
історію створення фільму на базі тогочасного 
коледжу Ля-Саль. «Українська різдвяна історія» 
мала на меті розповісти американському сус-
пільству про життя численної української діа-
спори, історія якої в той час була майже неві-
домою широкому загалу. Фільм справив вели-
ке враження, його показували в багатьох міс-
тах США.

Український науковець з Австралії 
відзначив 100-літній ювілей

Відомий український науко-
вець, професор Дмитро Бєлоць-
кий, який нині мешкає в Мель-
бурні, відзначає своє 100-річчя. З 
ювілеєм його привітав посол Укра-
їни в Австралії Микола Кулініч. 

Ювіляру вручили грамоту за 
особистий внесок у розбудову 
українсько-австралійських науко-
вих зв’язків.

Дмитро Бєлоцький народив-
ся 8 листопада 1918 р. у с. Воло-
вий Кордон Алтайського краю. Фа-
хівець у галузі неорганічної хімії. 

З 1956 по 1988 роки був завідувачем кафедри неорганічної хімії Чернівецького 
національного університету ім. Федьковича. Докторську дисертацію захистив 1972 
року. Звання професора присвоєно 1973 року. Працював на хімічному факультеті 
до 1992 року. Ще 4 роки продовжував працювати науковим консультантом у Черні-
вецькому науково-дослідному інституті «Фотон». 1996 року переїхав до Австралії, де 
живе його донька. Відтоді співпрацює з австралійськими вишами.

Прага, столиця Чехії, — 
одне з найкрасивіших міст Європи.

Конкурс 
«Міс українка Нью-Джерсі»

Днями в ресторані «Excelsior» у місті Седл Брук відбувся 
видовищний захід — конкурс «Міс українка Нью-Джерсі». 

Красуні українського походження з цього штату США 

змагалися за титул. Журі оцінювало їхню вроду, таланти, 

життєву мудрість. Конкурс організував 137-ий відділ Со-

юзу українок Америки (СУА) імені Квітки Цісик.

День Пам’яті жертв Голодомору відзначають у Флориді

Виставка про Голодомор
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Бліц-інформ
У Канаді заклали 
меморіал 
жертвам комунізму
В Оттаві відбулася церемо-

нія закладення майбутнього ме-
моріалу жертвам комунізму. У за-
ході взяли участь міністр канад-
ської спадщини Пабло Родрігез, 
а також дипломати й представни-
ки численних громад з країн, що 
постраждали від комуністичного 
правління.

«Цей меморіал стане місцем, 
де канадці й гості згадуватимуть 
мільйони людей, які страждали 
під владою репресивних комуніс-
тичних режимів. Він також стане 
місцем надії й визнання ролі Ка-
нади в наданні прихистку людям, 
які тікали від переслідування. 
Сподіваюся, що цей меморіал та-
кож нагадуватиме нам, що демо-
кратію було тяжко здобуто і її ні-
коли не можна сприймати за да-
ність. Вона діє лише тоді, коли всі 
беруть у цьому процесі участь», — 
наголосив міністр Родрігез.

До спорудження меморіалу 
долучилися різні національні гро-
мади, зокрема й Конгрес укра-
їнців Канади, який пожертвував 
на його спорудження 25 тисяч 
доларів.

Зазначимо, що спорудження 
меморіалу розпочнеться вже най-
ближчим часом і має завершити-
ся восени 2019-го. Розмістить-
ся він у центрі міста, неподалік 
від будівлі федерального парла-
менту Канади та Верховного Суду 
країни.

Померла 
найшвидша жінка 
планети 
У США у віці 72 років померла 

найшвидша жінка планети, каска-
дерка й гонщиця Кітті О’Ніл. Їй на-
лежали 22 рекорди швидкості на 
землі й воді.

Кітті О’Ніл народилася в аме-
риканському штаті Техас. Коли ді-
вчинці виповнилося п’ять місяців, 
у неї зник слух. Щоб Кітті могла 
спілкуватися, мати навчила її чи-
тати по губах і говорити.

У юності дівчинка вирішила, 
що хоче займатися стрибками у 
воду, пізніше почала готувати-
ся до змагань. Однак серйозно 
травмувалася, а згодом захво-
ріла на менінгіт спинного мозку, 
тому про спортивні успіхи дове-
лося забути.

Однак Кітті не здавалася: оду-
жавши, почала займатися водни-
ми лижами, стрибала з парашу-
том, пірнала з аквалангом, літала 
на дельтаплані.

У 1970-х роках у Кітті діагнос-
тували рак, але жінка впоралась 
і з ним. Коли хвороба відступила, 
О’Ніл встановила рекорд зі швид-
кості на водних лижах серед жінок 
— 168,74 кілометра на годину. 

Через кілька років вона про-
їхалася дном висохлого озера на 
триколісному боліді з реактив-
ним двигуном на перекисі вод-
ню, розігнавши його до 824 кіло-
метрів на годину. Так О’Ніл стала 
найшвидшою гонщицею в історії, 
а її рекорду досі ніхто не пере-
вершив.

На каскадерському рахун-
ку Кітті О'ніл — 52 серії і 2 ре-
корди: вона стрибнула з висо-
ти 39 метрів, а пізніше стриб-
нула з висоти 55 метрів з 
  гелікоптера. 

Це був глобальний збройний 
конфлікт, що розвивався перш за 
все в Європі від 28 липня 1914 до 
11 листопада 1918 року, в якому 
брало участь 38 держав з населен-
ням 1,5 млрд мешканців. Під час ві-
йни загинуло понад десять мільйо-
нів солдатів і цивільних мешканців. 

Сили Антанти на чолі з Фран-
цузькою республікою, Російською 
імперією (що визнала свою пораз-
ку до закінчення війни), Великою 
Британією і США (від 6 квітня 1917 
року) перемогли держави Четвер-
ного Союзу (також відомі як Цен-
тральні Держави) на чолі з Австро-
Угорською імперією, Німецькою ім-
перією, Болгарським царством та 
Османською імперією (Туреччина). 

Війна спричинила розпад чоти-
рьох імперій: Австро-Угорської, Ні-
мецької, Османської та Російської. 
Німеччина втратила свої колоні-
альні території, а такі країни як Че-
хословацька Республіка, Естонія, 
Фінляндія, Латвія, Литва, Польська 
Республіка та Королівство Сербів, 
Хорватів і Словенців (від 1929 року 
— Югославія) отримали незалеж-
ність. Велика ціна ведення війни та-
кож сформувала підґрунтя для роз-
паду Британської імперії.

Причини війни. Нерівномірний 
розвиток європейських країн і, як 
наслідок, загострення суперечнос-
тей між ними.

Велика Британія і Французь-
ка республіка в силу різних причин 
(раннього закінчення феодальної 
централізації країн, розвитку капі-
талізму, захоплення величезних ко-
лоній) певний час були на перших 
місцях в Європі за рівнем економіч-
ного й політичного розвитку, але піс-
ля постання на карті нової держави 
— Німецької імперії, яка хотіла здо-
бути собі «місце під сонцем», поча-
лася боротьба за першість у Європі. 
На початок ХХ століття Французька 
республіка і Велика Британія поча-
ли відставати в темпах розвитку від 
Німецької імперії, якій не вистачало 
«життєвого простору» — вона вима-
гала переділу кордонів і колоній.

На початок ХХ століття весь світ 
був розподілений між великими ко-
лоніальними державами — Вели-
кою Британією і Французькою рес-
публікою. Німецька імперія, яка 
вступила в боротьбу за колонії піз-
ніше за інших, не погоджувалася з 
таким станом справ. Це призводило 
до спроб нового переділу територій 
і сфер впливу.

Перша світова війна 
та вплив політики 
на пам’ять про неї
Перша світова війна заверши-

лася 100 років тому, але нині Фран-
ція, Великобританія та Німеччина 
зовсім по-різному згадують ті події. 
Про що це свідчить?

11 листопада 1918 року амери-
канський солдат Генрі Ніколас Гюнтер 
натрапив під час атаки на кулеметне 
гніздо німецьких військ і був убитий. 
Це сталося в Лотарингії о 10.59, тоб-
то рівно за 1 хвилину до набуття чин-
ності перемир’я. Гюнтер вважаєть-
ся останнім загиблим військовим під 
час Першої світової війни.

Сто років потому країни-учас-
ниці тої м’ясорубки вшановують 
пам’ять загиблих «Великої війни», 
як її називають у Франції та Велико-
британії. 

Для Франції та Великобрита-
нії Перша світова війна має відтоді 
більше значення, ніж для Німеччи-
ни, де, без сумніву, на першому пла-
ні щодо історичної пам’яті стоїть мо-
ральна катастрофа Другої світової 
війни.

З нагоди 100-річчя завершення 
цієї війни президент Франції Емма-
нуель Макрон зробив свою країну 
центром міжнародних меморіаль-
них заходів, виступивши з відповід-
ною ініціативою.

Знову Комп’єнський ліс. Ма-
крон ініціював 10 листопада спільну 
церемонію з канцлеркою ФРН Ан-
гелою Меркель у Комп’єні, на північ 
від Парижа. Саме це місце має по-
двійне історичне значення. 11 лис-
топада 1918 року тут у залізнично-
му вагоні було підписано договір 
про припинення вогню між західни-
ми союзниками та Німеччиною, яка 
капітулювала. Через 22 роки, піс-
ля вторгнення нацистів до Франції, 

Адольф Гітлер змусив французьке 
військове командування капітулю-
вати. За наказом Гітлера документ 
про капітуляцію вони підписали в 
тому самому вагоні.

Утім, французький уряд хоче на-
гадати й про ще дещо. «Ми насліду-
ватимемо приклад Гельмута Коля та 
Франсуа Міттерана 1984 року при 
Вердені», — наголошується в пові-
домленні прес-служби Єлисейсько-
го палацу. Того року тодішній канц-
лер ФРН Гельмут Коль та президент 
Франції Франсуа Міттеран потисну-
ли один одному руку руки на цвин-
тарі, де поховані загиблі солдати 
Першої світової війни. Тоді цей жест 
примирення викликав значний ре-
зонанс у цілому світі.

Німці згадують на чужій тери-
торії. Німецька сторона особливо 
добре представлена в цих заходах 
із вшанування пам’яті загиблих. Ще 
4 листопада президент ФРН Франк-
Вальтер Штайнмаєр узяв участь у 
«Концерті німецько-французької 
дружби», що відбувся в розташова-
ному в регіоні Ельзас місті Страс-
бурзі. Саме місто з 1871 по 1918 
роки належало до Німеччини, а по-
тім знову відійшло до Франції.

Натомість Великобританія на-
полягала на проведенні заходів 
вшанування пам’яті загиблих у Пер-
шій світовій війні саме на своїй те-
риторії. На думку історика Етьєна 
Франсуа, все це «цілком нормаль-
но», адже британці завжди «вважа-
ли себе особливими», вже не гово-
рячи про майбутній Brexit (вихід Ве-
ликобританії зі складу Євросоюзу).

Але кульмінацією заходів цього 
року стало масштабне вшанування 
пам’яті в Парижі 11 листопада. На 
церемонію Макрон запросив понад 
80 глав держав та урядів тих країн, 
що прямо чи опосередковано брали 
участь у Першій світовій війні. 

100 років тому завершилася Перша світова війна

Американське виборче законодавство дуже 
відрізняється від українського (та ще й штат від 
штату теж різниться). Кореспондент Української ре-
дакції Радіо Свобода спостерігав за голосуванням 
у Флориді. Ось деякі правила голосування амери-
канців.

Бюлетень можна отримати поштою, 
факсом та на e-mail

Виборчі комісії заздалегідь розсилають бюле-
тені для голосування тим, хто з будь-якої причини 
не хоче приходити на дільницю або під час вибо-
рів перебуватиме за кордоном (зокрема військо-
вим). Надсилають їх поштою, факсом, через e-mail. 
Позначивши, якого кандидата ти підтримуєш, маєш 
надіслати бюлетень назад до комісії або відправи-
ти факс — і твій голос зарахують. «Це неймовірно 
зручно — і ми таким чином уникаємо черг на діль-
ницях», — зазначає голова виборчої комісії округу 
Маямі-Дейд Христина Уайт, яка відповідає за голо-
сування півтора мільйона людей у місті Маямі та на-
вколишніх містечках.

Бюлетені з помилками — дійсні
На відміну від України, виборча комісія не може 

визнати бюлетеня недійсним, якщо виборець щось 
на ньому намалював або щось написав — напри-
клад, що він проти якогось кандидата. Бюлетень з 
будь-якими позначками все одно зарахують, біль-
ше того: якщо виборець помилився, позначив одно-
го кандидата, потім закреслив і вибрав іншого, до-
писавши це, — комісія розгляне ці примітки й за-
рахує голос.

«Виборчі каруселі» в Америці неможливі
Виборцям, які отримали свій бюлетень у день 

голосування на дільниці, заборонено виносити їх із 
приміщення, тож «українські «виборчі каруселі», про 
які ви мені розповіли, у США неможливі», — комен-
тує заступник голови виборчої комісії округу Маямі-
Дейд Сьюзі Труті. Це вважалося би серйозним пору-
шенням закону, тому жоден член комісії чи спосте-
рігач не допустить, аби бюлетень винесли за межі 
дільниці.

Міжнародним спостерігачам не раді, 
а виборців не обмежують, що їм одягати

У Флориді (і в багатьох інших штатах) міжна-
родні спостерігачі не мають права бути присут-
німи на дільницях — лише на вулиці, не ближ-
че ніж 100 футів (30 метрів) від входу до будів-
лі. Дозвіл бути всередині — лише для офіційних 
представників самих кандидатів. А от виборців 
не обмежують, зокрема — жодного заперечен-
ня щодо одягу. Можна спокійно приходити на 
дільницю у футболці з портретом твого улюбле-
ного кандидата — це не вважатимуть порушен-
ням.

Бюлетень за тебе можуть перезаповнити
Члени комісії мають право... перезаповнити 

бюлетень за виборця — якщо, наприклад, позна-
чки, які він поставив, погано видно і їх не зчитає 
машина для підрахунку бюлетенів. Тоді двоє членів 
виборчої комісії мають право продублювати бюле-
тень: один — копією, інший — контролює, аби нічо-
го не сплутали.

Для всіх кандидатів та запитань — 
один-єдиний бюлетень

Виборці у Флориді отримують один-єдиний бю-
летень, який складається щонайменше з п’яти сто-
рінок. У ньому — прізвища кандидатів у Конгрес, 
у губернатори, інших претендентів, а також запи-
тання, які місцева влада винесла на референдум. 
Наприклад, цього разу жителі штату визначалися, 
чи повернути право голосу тим, хто був раніше за-
суджений. Виборець має право проголосувати за 
якихось кандидатів, а за інших — ні. Відсутність усіх 
позначок теж не робить бюлетень недійсним.

Бюлетені у США зберігають вічно
Закон зобов’язує виборчі комісії у Флориді збе-

рігати оригінали бюлетенів 22 місяці, а потім ко-
жен сканують — і зберігають вічно. Тому навіть че-
рез сто років результат будь-яких виборів на кожній 
дільниці можна перерахувати й перевірити.

А взагалі проголосувати серед місцевих жите-
лів вважають справою почесною, тому багато хто 
протягом усього дня виборів носить на одягу стікер 
з написом «Я проголосував», який дають тільки на 
виході з дільниці.

Радіо Свобода, 06.11.2018

Губернаторами двох американських штатів 
стали нащадки вихідців з України

7 листопада стало відомо, що у двох американських штатах на вибо-
рах губернатора найбільшу кількість голосів отримали американці  з ро-
дин  українського походження. 

43-річний демократ Джаред Поліс став губернатором Колорадо. Він 
є представником третього покоління емігрантів, його предки прибули до 
Америки з України й Польщі на початку ХХ століття. Від 2009 року де-
мократ представляв Колорадо в Палаті представників Конгресу. Раніше 
він був відомий як підприємець і філантроп. 

Главою штату Іллінойс обрали 53-річного мільярдера Джея Робер-
та Прітцкера, який представляє Демократичну партію. Предки Джея Ро-
берта Прітцкера родом з Київської області.

Обидва політики  є нащадками євреїв, але дійсно вихідців з України.  

Демократи перемогли 
на виборах до Конгресу США

У Сполучених Штатах Америки відбулися проміжні вибори до Конгресу США. 
Переобирали Палату представників і третину Сенату. 

У Палаті представників Конгресу більшість здобула Демократична партія. У 
Сенаті більшість зберегли республіканці. 

Ключовою й більшою в Конгресі є Палата представників, де понад 400 депутатів 
(у Сенаті — 100). І вперше за 8 років демократи матимуть у Палаті більшість. Ціка-
во, що вони не мали її кілька років за свого президента Обами, представника їхньої 
партії. Тепер навпаки — мають більшість при президенті-республіканці Трампі. Поді-
бна ситуація доволі звична для США, коли президент є представником одної з двох 
основних партій, а в парламенті домінує інша з цих двох партій. Таке врівноважуван-
ня політики є одним з проявів американської демократії. На відміну від де яких країн, 
у тому числі України, де одна з гілок влади прагне «підім’яти» під себе іншу.

Перша світова війна була переважно позиційною, 
тож більшість загиблих — військові.  Але жертви, особливо 

під час наступальних операцій, були величезні. 

Цікаві факти про вибори у США

Члени виборчкому сортують бюлетені, 
які надійшли до комісії поштою.
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Цікаві й маловідомі факти Що означають 
ці крилаті фрази?

Гамбурзький рахунок 
На межі XIX і XX століть була дуже по-

пулярна класична боротьба, або, як її тоді 
називали, — французька. Величезну кіль-
кість турнірів проводили на аренах цирку 
всього світу.

Проте циркова боротьба була не тіль-
ки змаганням, а й видовищем, яке повинно 
було приносити дохід організаторам турні-
ру і власникам цирку. 

Глядачі, не підозрюючи, ставали «вину-
ватцями» махінацій. Ну кому цікаво диви-
тися багатогодинну боротьбу «до результа-
ту», коли борці, хитаючись від утоми, без-
успішно намагаються покласти один одно-
го на лопатки?

Набагато приємніше було спостеріга-
ти за грамотно організованою й «театраль-
ною» постановкою, в якій борці, подібно до 
акторів, розігрували цілі вистави на килимі 
з красивими кидками, що викликали захо-
плення публіки, яка наївно вірила, що це і є 
справжнє спортивне змагання.

У борцівському світі були популярні два 
терміни — «бур» і «шике». «Бур» — це спор-
тивна сутичка без попередньої змови, а 
«шике» — поєдинок із заздалегідь відомим 
результатом.

Не варто суворо судити публіку, яка 
сприймала борцівський театр за справ-
жню безкомпромісну боротьбу, й атлетів з 
організаторами, які, зважаючи на інтереси 
глядачів, часом вдавалися до обману. 

Але якщо багато турнірів були лише 
грамотною постановкою, то як можна ви-
значити справжній клас борця? Серед гля-
дачів існувала легенда про те, що в німець-
кому місті Гамбурзі щороку збираються 
найсильніші атлети і в обстановці найсуво-
рішої таємності визначають справжнього 
чемпіона.

1928 року письменник Віктор Шклов-
ський випустив книгу під назвою «Гам-
бурзький рахунок», яка починалася слова-
ми: «Гамбурзький рахунок — надзвичайно 
важливе поняття. Усі борці, коли борються, 
шахраюють і лягають на лопатки за нака-
зом антрепренера. Раз на рік у гамбурзь-
кому трактирі збираються борці. Вони бо-
рються при зачинених дверях і завішених 
вікнах. Довго, некрасиво й важко. Тут вста-
новлюють істинні класи борців».

Так і з’явився вираз «гамбурзький раху-
нок», який означає «чиста правда, без будь-
якого обману». 

Біла ворона
Частенько природа припускається по-

милок і промахів, які сучасна наука трак-
тує як збої в генетичному коді або мута-
ції. Саме з цієї причини іноді зустрічаються 
окремі особини, чиє забарвлення невлас-
тиве тваринам певного виду. Найпошире-
ніший приклад — білі кролики й миші. Пе-
ріодично помічають білих лисиць, риб і на-
віть жаб.

Причина цього явища — відсутність у 
волосяному і шкірному покриві пігменту, 
відповідального за забарвлення. Подібні 
відхилення назвали спеціальним терміном 
— альбінізм. Тварини, які мають цю недугу, 
— альбіноси. Велика рідкість серед альбі-
носів — ворона.

Давньоримський поет Ювенал, вико-
ристовуючи цей факт, прорік свій знамени-
тий вираз: «Раб може вийти в царі, бранці 
— дочекатися тріумфу. Тільки щасливчик 
побачить рідкісну білу ворону».

Отже, авторство широко використо-
вуваної нині фрази належить римлянину, 
який жив 2000 років тому. 

Білою вороною називають людей, які 
різко виділяються серед колективу своєю 
поведінкою, зовнішнім виглядом або жит-
тєвою позицією.

У цього виразу є східний аналог — «бі-
лий слон». Альбінізм украй рідко зустріча-
ється серед слонів, тому в південно-східній 
Азії слони з білим кольором шкіри вважа-
ються священними тваринами.

Вікінги прославилися не лише завдяки за-
пеклим боям, під час яких змітали все на своєму 
шляху, а й завдяки своїм бенкетам, коли столи ло-
милися від м’яса, а алкоголь лився рікою.

Як харчувалися знамениті скандинавські воїни?
Раціон їх був досить різноманітний: м’ясо ди-

ких і свійських тварин, фрукти, зернові культури, 
м’ясо птиці, риба, безліч овочів і злакових куль-
тур, які вони самі вирощували і збирали.

Вікінги вирощували на городах і збирали ре-
дис, горох, квасолю, капусту, селеру, шпинат, пас-
тернак, ріпу й моркву.

Вони також їли цибулю, гриби, морські водо-
рості, а зернові культури використовували для 
випікання коржів і варіння пива.

Вікінги були прекрасними мисливцями, тому 
не дивно, що мали раціон харчування набага-
то кращий і різноманітніший, ніж в інших части-
нах середньовічної Європи. Цікаво, що вікінги не 
смажили м’яса, а варили. Для м’яса й молока роз-
водили корів.

Проте не м’ясом єдиним харчувалися грізні 
воїни. До раціону скандинавів  обов’язково вхо-
дили фрукти, овочі, молочні продукти, соняшни-
кова олія.

Вікінги вирощували та їли різноманітні види 
слив, терну, яблук, також висушували фрукти для 
тривалого зберігання.

Усі ці факти підтвердилися й завдяки архео-
логічним розкопкам. У Дубліні були знайдені до-
кази, що вікінги використовували кріп, гірчицю й 
насіння маку для додавання смаку їжі. У похован-
нях Усеберге знайшли сліди хрону, гірчиці, тмину 
й крес-салату.

Були знайдені також останки давніх загорож 
для тварин, на деяких фермах утримували від 80 

до 100 тварин.
На північних землях вікінги більше поклада-

лися на полювання, а не на розведення тварин, 
промишляли полюванням на кабанів і лосів.

Звісно, вікінги любили рибу. У Балтійсько-
му морі й Атлантичному океані вони ловили ма-
крель, пікшу і тріску, а в річках — молюсків і ло-
сося. Не гребували північні рибалки промислом 
на тюленів і морських свиней, зазвичай сушили й 
коптили їхнє м’ясо.

Археологам часто потрапляли до рук арте-
факти, які вказують на те, що вікінги їли часник, 
ялівець, дикий кмин, майоран, чебрець, м’яту, пе-
трушку й любисток.

Завдяки торгівлі й мореплаванню потрапля-
ли в період Середньовіччя до Скандинавії екзо-
тичні спеції. Воїни купували лавровий лист, насін-
ня анісу, корицю, мускатний горіх, гвоздику, кар-
дамон, імбир, шафран, кмин і перець.

Пили суворі північні воїни, крім пива, звичай-
ну воду, молоко й медовуху.

Незважаючи на те, що чимало 
деталей розповіді про д’Артаньяна 
вигадані, в основі образу — реаль-
на історія життя гасконця.

Багато хто знайомий із за-
хопливим романом Олексан-
дра Дюма «Три мушкетери», де 
головним героєм є доблесний 
д’Артаньян. 

Але мало хто знайомий з його 
реальною історією, що, як ви-
явилося, не менш цікава. Ким по-
справжньому був гасконець, який 
став прототипом легендарного об-
разу? І якими були мушкетери?

Народився Шарль Ожьє де Бац 
де Кастельмор 1613 року. Дюма 
переніс розповідь на 20 років на-
зад, щоб реалізувати в сюжеті ідею 
з алмазними підвісками королеви 
Анни Австрійської, дружини фран-
цузького короля.

1600 року Генріх IV сформу-
вав роту так званих карабінерів 
для особистої охорони. Складала-
ся вона виключно з дворян. Двад-
цять два роки по тому Людовик XIII 
озброїв цих воїнів довгоствольни-
ми мушкетами — так з’явилися ко-
ролівські мушкетери.

Форма у воїнів була чудова. 
Мушкетери носили блакитні пла-
щі з білими хрестами й королів-
ськими ліліями, що не дозволяло-
ся більше нікому. У кожного солда-
та був свій кінь сірої масті. Завдяки 
цьому в народі роту прозвали «Сі-
рими мушкетерами».

Кожен мусив бути озброєний 
шпагою, палашом, двома пістоле-
тами, мати іншу зброю. Але скарб-
ниця видавала стрільцям тільки 
мушкет, а все інше спорядження 
вони набували самостійно. Крім 
того, мали особистого слугу, що 
отримував  платню з кишені муш-
кетера. Відомо, що в реального 
д’Артаньяна був такий.

Зі смертю Людовика XIII на-
став кінець і першій роті мушкете-
рів. Річ у тому, що кардинал Маза-
ріні, наступник знаменитого кар-
динала Рішельє, намагався змісти-
ти де Тревіля з посади командира 
мушкетерів, а на його місце поста-
вити свого племінника. Зазнавши 
невдачі, кардинал зумів домогтися 
розпуску мушкетерів, і 1646 року 
втілив свої плани в життя.

Відданий королю Шарль де Бац 

де Кастельмор, граф д’Артаньян 
отримав можливість відновити 
мушкетерську роту 1665 року. Він 
збільшив чисельність солдатів до 
330 осіб і перетворив загін у само-
стійний підрозділ зі своїм скарб-
ником, хірургом, зброярем і на-
віть священиком. Крім того, в роти 
з’явилися свої прапор і штандарт. 
На ньому був зображений девіз, 
написаний на бомбі, що вилітає з 
мортири: «Quo ruit et lethum» («Де 
впаде, там смерть»).

Завдяки ідеальному команду-
ванню д’Артаньяна рота розцвіла. 
Капітан перетворив її на військову 
школу для дворян. Уся французька 
знать вважала за честь відправи-
ти свою дитину на навчання й муш-
кетерську службу.

Остання битва для королів-
ських мушкетерів відбулася 1746 
року. Після битви при Фонтенуа 
рота певний час продовжувала 
виконувати функції декоративної 
охорони, її розпустили після смер-
ті Людовика XV. Так легендарний 
загін став жертвою звичайної еко-
номії.

Фінал кар’єри і книжкового, 

і справжнього Д’Артаньяна був 
блискучим: Дюма описав героїч-
ну смерть у бою в чині маршала 
Франції, насправді гасконець за-
гинув при облозі Маастріхта 1673 
року.

Звістка до глибини душі звору-
шила Людовика XIV, який визнав, 
що Франція втратила прекрасно-
го воїна. Також це вплинуло на всю 
роту, оскільки Людовик XIV вирі-
шив сформувати її наново, заодно 
змінивши формений статут. Тепер 
мушкетери носили червоний мун-
дир, чорні ботфорти й чорний капе-
люх з білим пір’ям.

Могутня держава, що існувала понад шість 
століть. На початку ХХ століття імперія була реор-
ганізована, нині вона відома нам як Туреччина. 
Але довгі століття історії не минули даремно, зро-
бивши Туреччину країною з найбільшою кількіс-
тю історичних пам’яток у світі. Не дивно, що міль-
йони людей щороку приїжджають сюди не тільки 
за пляжним відпочинком, а й для того, щоб озна-
йомитися зі спадщиною Османської імперії.

Цікаві факти про Османську імперію.
Велика Османська імперія була заснована 

1299 року на землях Малої Азії вихідцем із се-
редньовічного племені огузів Османом I. Проіс-
нувала ця імперія аж до 1923 року. 

Усього імперією Османів правили 36 сул-
танів, але, оскільки Мурат II, Мехмет II і Муста-
фа I правили по два терміни, загальна кількість 
правлінь султанів зросла до 39.

Османська імперія охоплювала Анатолію, 
Близький Схід, частину Північної Африки й Пів-
денно-Східну Європу.

В імперії існував досить дивний звичай ви-
конання смертних вироків. Якщо на смерть було 
засуджено високопоставлену особу, вона мо-
гла кинути виклик катові й спробувати пробіг-
ти певну відстань швидше за ката, таким чином 
зберегти власне життя. Утім, зазвичай усе одно 
молоді й витривалі кати бігали швидше за тов-
стих і розпещених чиновників.

Османський султан Мехмед Другий не тіль-
ки вбив усіх своїх братів, щоб уникнути конку-
ренції за престол, а й ухвалив закон, згідно з 
яким кожен майбутній султан був зобов’язаний 
убивати всіх своїх братів. Закон проіснував дві 
сотні років, поки інший султан не замінив убив-
ства на довічне тюремне ув’язнення.

Султан Селім Грізний прославився тим, що 

за найменшу провину стратив великого візира, 
який фактично був другою особою в імперії. При 
цьому султанові візири змінювалися так часто, 
що вони взяли за звичку завжди носити із со-
бою заповіт.

Гарем деяких султанів налічував більше 
двох тисяч жінок. До речі, за один-єдиний нео-
бережний погляд, кинутий на султанських дру-
жин або наложниць, могли стратити. 

Столиця імперії ніколи не змінювалася — це 
було місто Константинополь, пізніше перейме-
новане в Стамбул.

В Османській імперії всі немусульмани пла-
тили додаткові податки грошима або дітьми, 
яких віддавали на навчання людям султана, 
щоб у майбутньому поповнити ряди його осо-
бистої гвардії.

Мусульманин, який перейшов в іншу віру, в 
імперії отримував смертний вирок. Послідовни-
ки інших релігій могли легко прийняти іслам, це 
навіть заохочувалося султаном.

Півмісяць став одним з основних символів 
ісламу саме за часів розквіту Османської імперії.

У XVI – XVII століттях імперія прославилася 
своїми тюльпанами, які активно культивували 
в цих краях і звідси поширювали по інших кра-
їнах.

Найдовше життя мав другий султан імперії 
Орхан Газі, який благополучно дожив до 78 ро-
ків. А наймолодшим падишахом, що вирушив у 
потойбіччя, став Осман II. Він помер, ледь досяг-
нувши вісімнадцяти років.

Найдовше очікувати престолонаслідування 
довелося Мехмеду V, він зійшов на османський 
трон у 65 років. А наймолодшим султаном вва-
жається Мехмед IV, який надягнув османську 
корону в 7 років.

Найдовше правив Кануні Султан Сулейман 
— 45 років 11 місяців і 7 днів. «Найшвидшим» 
правителем виявився Мурат V, який правив 
усього 93 дні.

Перші 10 султанів імперії, починаючи з 
Осман Газі й до Кануні, особисто брали участь у 
всіх війнах як головнокомандувачі армії. Цю вій-
ськову традицію першим порушив Селім II. Після 
нього особисту участь у війнах брали лише п’ять 
султанів: Мехмед III, Осман II, Мурат IV, Мехмед 
IV і Мустафа II. Решта 20 султанів пороху не ню-
хали.

Ахмед I зійшов на престол у 14 років як 
14-ий султан і правив 14 років. 

З різних причин смерть сімох султанів де-
який час тримали в таємниці. Наприклад, про 
смерть Мехмеда I повідомили тільки на 41-ий 
день, про смерть Кануні повідомили лише че-
рез 48 днів. В інших випадках смерть повелите-
ля тримали в таємниці від одного до п’ятнадцяти 
днів.

Найплодовитішим з усіх султанів вважаєть-
ся Мурат III. Є відомості про те, що в нього було 
100 – 130 дітей.

Найкровожерливішим, на думку західних 
учених, вважається султан Мурат IV. За 7 років 
він стратив 20 000 осіб. 

Справжня історія д’Артаньяна

Османська імперія

Їли м’ясо, пивом запивали: 
звичайний обід вікінгів, якому заздрила вся Європа
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Календар 
всесвітньої історії
16 листопада
1906 — в Англії запатентована 

перша кінокамера.
1924 — із Харкова пролунала 

перша в Україні радіопередача.

17 листопада
1869 — у Єгипті офіційно від-

крився Суецький канал.
Народився: 1788 — Михайло 

Щепкін, український та російський 
актор.

19  листопада
Народилися: 1711 — Михай-

ло Ломоносов, російський учений; 
1888 — Хосе Рауль Капабланка, 
кубинський шахіст, чемпіон світу у 
1921 – 1927 рр.

Помер: 1698 — Петро Доро-
шенко, гетьман України (1665 – 
1676). 

20 листопада
1945 — у Нюрнберзі розпо-

чався трибунал над діячами на-
цистської Німеччини.

Народився: 1717 — Григо-
рій Кониський, український пись-
менник, проповідник, церковний і 
культурний діяч.

Помер: 1910 — Лев Толстой, 
російський письменник.

21 листопада
1783 — у небо над Пари-

жем здійнялася перша пілотова-
на людиною повітряна куля братів 
Монгольф’є.

1877 — Томас Едісон винай-
шов фонограф.

Народилися: 1694 — Вольтер, 
французький письменник, філо-
соф, просвітитель; 1896 — Михай-
ло Вериківський, український ком-
позитор.

22 листопада
1764 — указом Катерини II 

скасовано гетьманство в Україні.
1960 — запорізький завод 

«Комунар» випустив першу пар-
тію  легкових автомобілів «Запо-
рожець».

Народився: 1890 — Шарль де 
Голль, французький військовий та 
політичний діяч, президент Франції 
в 1958 – 1969 рр.

Померли: 1916 — Джек Лон-
дон, американський письменник; 
1963 — Джон  Кеннеді, 35-ий пре-
зидент США, загинув унаслідок за-
маху.

23 листопада
1889 — у Сан-Франциско по-

чали діяти перші музичні автомати.
1923 — Шик Якоб запатенту-

вав першу електробритву.
Померли: 1722 — Стефан Іва-

нович Яворський (Симеон Явор-
ський),   релігійний діяч, поет, фі-
лософ; 1934 — Михайло Грушев-
ський,  історик і Голова Української 
Центральної Ради.

25 листопада
1905 — у Лубнах вийшов  пер-

ший номер газети «Хлібороб», пер-
шого легального українського ви-
дання в підросійській Україні.

Народилися: 1810 — Микола 
Пирогов, видатний хірург, учений; 
1838 — Іван Нечуй-Левицький, 
український письменник. 

26 листопада
1939 — СРСР порушив пакт 

про ненапад із Фінляндією, що 
спричинило початок Зимової ві-
йни.

Народилися: 1806 — Пилип 
Морачевський, український гро-
мадський діяч, поет; 1934 — Юрій 
Литвин, український письменник і 
правозахисник.

Помер: 1855 — Адам Міцке-
вич, польський поет, діяч націо-
нально-визвольного руху.

27 листопада
Народилася: 1863 —  Ольга 

Кобилянська, українська письмен-
ниця.

Помер: 1937 — митрополит 
Української Автокефальної Пра-
вославної Церкви Василь Липків-
ський був розстріляний  більшови-
ками  в Києві.

28 листопада
Народилися: 1880 — Олек-

сандр Блок, російський поет; 1881 
— Стефан Цвейґ, австрійський 
письменник; 1890 — Зінаїда Тулуб, 
українська письменниця.

Померла: 1970 — Алла Гор-
ська, українська художниця і гро-
мадська діячка.

29 листопада
1947 — Генеральна Асамблея 

ООН схвалила план поділу Палес-
тини на єврейську й арабську дер-
жави.

Народилися: 1778 — Григорій  
Квітка-Основ’яненко, український 
письменник; 1899 — Григорій Ко-
синка, український письменник, 
розстріляний у 1934 р. 

30 листопада
Народилися: 1835 — Марк 

Твен (Семюел Клеменс), американ-
ський письменник; 1874 — Вінстон 
Черчилль, британський держав-
ний діяч; 1951 — Назарій Яремчук, 
український співак.

1 грудня
День національної єдності з 

нагоди Всеукраїнського референ-
думу 1991 року, коли понад 90% 
громадян висловилися за неза-
лежність України. 

1891 — винайдено у США  гру 
баскетбол.

Народилися: 1909 — Анато-
лій Кос-Анатольський, український 
композитор; 1918 — Георгій Май-
борода, український композитор.

3 грудня
1879 — Томас Едісон уперше 

публічно продемонстрував роботу 
лампи розжарювання.

1967 — хірург Крістіан Бар-
нард здійснив у Кейптауні першу у 
світі успішну трансплантацію сер-
ця.

Народився: 1722 — Григорій 
Сковорода, український філософ.

5 грудня 
1879 — у США запатентува-

ли першу автоматичну телефонну 
станцію. 

1936 — ухвалена сталінська 
Конституція СРСР.

Народилися: 1803 — Федір 
Тютчев, російський поет; 1867 — 
Юзеф Пілсудський, польський вій-
ськовий і державний діяч, пер-
ший керівник відродженої Польщі 
(очільник держави в 1918 – 1922 
рр., прем’єр-міністр у 1926 – 1928 
рр. і 1930 р.).

Помер: 1791 — Вольфганг 
Амадей Моцарт, видатний австрій-
ський композитор.

6 грудня 
1917 — парламент Фінляндії 

ухвалив рішення про відокремлен-
ня зі складу Росії та отримання ста-
тусу незалежної держави.

1991 — Верховна Рада ухва-
лила Закони «Про оборону Укра-
їни», «Про Збройнi сили України». 
День Збройних сил України. 

Народилися: 1871 — Микола 
Вороний, український поет доби 
Розстріляного Відродження; 1913 
— Микола Амосов, визначний ме-
дик, учений у галузі кардіохірургії й 
біокібернетики.

28 берез-
ня 1897 року 
в м. Житоми-
рі народився 
Микола Сці-
борський —  
у к р аїн с ьк ий 
д е р ж а в н и й 
та військовий 
діяч, теоретик 
українського 
націоналізму.

З родини православних україн-
ців польського походження. У 1915 
р., закінчивши 6 класів Першої жито-
мирської гімназії, пішов на службу в 
армію. 1 січня 1916 р. закінчив шко-
лу прапорщиків. Служив у 1-му лейб-
гренадерському Катеринославському 
імператора Олександра II полку 2-ї ро-
сійської армії. Під час бойових дій Пер-
шої світової війни був двічі поранений. 
За героїзм його нагороджено ордена-
ми Святої Анни 3 і 4 ступенів та Свято-
го Станіслава 3 ступеня, а також Геор-
гіївським хрестом 4 ступеня. 

Після Лютневої революції Микола 
Сціборський поринув у вир створення 
українських військових частин. У жов-
тні 1917 р. ініціативна група старшин-
українців почала формування «авто-
номної національної військової части-
ни» в 1-му лейб-гренадерському полку 
російської армії. Микола Сціборський 
був найстаршим за рангом офіцером і 
очолив частину. У листопаді в бою про-
ти німців отримав отруєння газом і по-
трапив до шпиталю. Після лікування 
його визнали інвалідом.

Демобілізувавшись, М. Сцібор-
ський повернувся в Україну й зголо-
сився допомагати Українській армії. 

Після відступу Центральної Ради на 
Волинь він отримав посаду при вій-
ськовому міністрі Олександрові Жу-
ковському. Досить часто виконував 
обов’язки вартового старшини на за-
сіданнях Кабінету Міністрів Всево-
лода Голубовича. Під час Гетьманату 
Павла Скоропадського був помічни-
ком повітового коменданта на Черні-
гівщині.

У складі Армії УНР М. Сціборський 
обіймав різні посади. Брав участь в 
осінній кампанії Армії УНР. 21 листо-
пада 1920 р. разом з іншими вояка-
ми Української армії його інтернували. 
Перебував у таборі польського міста 
Каліша. У червні 1924 р. закінчив річ-
ні курси Академії генерального штабу 
Армії УНР і був «прилічений до геншта-
бу». Службу в Українській армії закін-
чив 1924 року. 

У вересні 1924 р. М. Сціборський 
нелегально прибув з Польщі до Чехо-
словаччини. Навчався в Українській 
господарській академії в Подебрадах, 
9 квітня 1929 р. отримав диплом інже-
нера-економіста. 

12 листопада 1925 р. у Празі 
емігранти утворили Легію україн-
ських націоналістів на чолі з М. Сці-
борським. До неї увійшли переваж-
но студенти з Чехословаччини. 28 
січня – 3 лютого 1929 р. на Першо-
му Конгресі українських націоналіс-
тів у Відні було створено Організацію 
Українських Націоналістів. Однією з 
організацій-засновниць стала Легія 
Українських Націоналістів. Миколу 
Сціборського обрали заступником 
голови Проводу ОУН, яким був він до 
самої смерті. 

Сціборський працював редакто-

ром офіційного видання ОУН — жур-
налу «Розбудова нації», що видавали у 
Празі, від 1928 р. аж до його заборони 
у 1934 р. Пізніше жив у Парижі, де був 
одним із засновників часопису «Укра-
їнське слово». У 1938 р. перебрався 
до Відня, а згодом — до Кракова, де у 
1939 – 1940-х рр. існвав один із цен-
трів ОУН. 

Микола Сціборський — автор ряду 
ґрунтовних праць з теорії та практики 
українського націоналізму, зокрема: 
«Робітництво і ОУН», «ОУН і селянство», 
«Націократія», «Національна політи-
ка більшовиків в Україні», «Сталінізм», 
«Україна і національна політика Совє-
тів» (1938), «Нарис проекту основних 
законів (Конституції) Української Дер-
жави». 

Після розколу ОУН М. Сціборський 
залишався на боці А. Мельника, однак 
із презирством ставився до націонал-
соціалізму та Гітлера. 

На початку 1941 р. М. Сцібор-
ський, як референт пропаганди, ра-
зом з О. Сеником та О. Ольжичем у 
складі Похідної групи повернувся в 
Україну, щоб ОУН (м) узяла безпосе-
редньо у свої руки керівництво кам-
панією із завоювання Східної України. 

30 серпня 1941 р. у Житомирі 
М. Сціборський і О. Сеник були впри-
тул розстріляні. Сеник загинув одразу, 
до пораненого Сціборського гестапо 
не допустило лікаря, він помер за кіль-
ка годин через втрату крові. Похова-
ний у Житомирі на подвір’ї Свято-Пре-
ображенського собору.

Леся БОНДАРУК, 
Український інститут 
національної пам’яті

Микола Сціборський — підполковник 
армії УНР, один з фундаторів ОУН 

«Столица мира, сердце всей Рос-
сии» — Москва — в середине 1989 
года, как, впрочем, и ныне, была 
таинственным, мало кому известным, 
наглухо изолированным от внешнего 
мира городом. Глухие бетонные заборы, 
здания-монстры, тянущиеся на сотни 
метров без входных дверей и с плотно 
зашторенными окнами, целые кварталы 
построек с запертыми подъездами, 
стальными воротами и тайными калитка-
ми, дома попроще с милицейскими вах-
тами в парадных. Никто не знал об их на-
значении, а умело распускаемые слухи 
говорили что-то невнятное о секретных 
институтах, кующих тайное оружие для 
окончательной победы труда над капи-
талом. 

Многие, видимо, были бы силь-
но разочарованы, а некоторые даже 
возмущены, узнай они, что столь стро-
гие меры секретности и средневековой 
таинственности окружают здания, за 
стенами которых развёрнуты шикарные 
клубы, плавательные бассейны, сауны, 
площадки для гольфа, теннисные корты, 
продовольственные и промтоварные 
спецсклады, спецпарикмахерские, 
спецхимчистки, спецпошивочные ате-
лье, спецполиклиники и спецбольницы, 
спецбиблиотеки и спецкнигохранили-
ща, спецавтопарк и даже спецбюро по-
хоронного обслуживания. Всё это тща-
тельно скрывалось от посторонних глаз, 
поскольку принадлежало совсем к дру-
гой стране, не имеющей названия и не 
обозначенной на географических кар-
тах, на которую работала вся империя, 
именуемая Советским Союзом, счи-
тающаяся сверхдержавой. В действи-
тельности последний был всего-на-
всего колонией той маленькой таин-
ственной страны, что отгородилась от 
сверхдержавы бетонными заборами с 
калитками, у которых постоянно дежу-
рила вооружённая охрана, которую за 
забор тоже не пускали. В этой стране не 
было километровых очередей за пред-

метами первой необходимости, не су-
ществовало никакого дефицита това-
ров и услуг, даже в страшном сне там 
не снились коммунальные квартиры, 
загаженные лестничные клетки, 
неосвещённые и немощёные улицы, 
грязные толпы на вокзалах, пьяный мат 
водочных очередей, вонь подворотен, 
умирающие от недостатка лекарств и 
врачей дети и старики. До этой страны 
не докатывались ни антиалкогольные 
кампании, ни кампании по борьбе с 
нетрудовыми доходами, ни законы о ту-
неядцах, валютчиках, фарцовщиках, пе-
рерожденцах, отщепенцах и антисовет-
чиках, поскольку, если говорить прямо, 
вся эта страна состояла из одних именно 
тунеядцев, валютчиков, фарцовщиков, 
перерожденцев, отщепенцев и антисо-
ветчиков, действовавших в масштабах, 
которые не снились никому за её пре-
делами. Здесь существовала своя под-
судность, свой нравственный кодекс, 
свой образ жизни (который мог быть 
высоким, средним и низким, но даже 
самый низкий на порядок превосходил 
самый высокий уровень по ту сторо-
ну глухой стены), свои привычки и даже 
своя валюта. Хотя предпочитали тут не 
придуманные боны и сертификаты, а 
полноценные доллары и дойчмарки, за 
одно обладание которыми по ту сторону 
стенки бросали в тюрьму. 

Это маленькое государство, на ко-
торое за грамоту или латунную ме-
даль фактически бесплатно трудились 
миллионы рабов, было создано ге-
нием Ленина и Сталина, уничтожив-
ших во имя этой великой цели око-
ло ста миллионов не вписывающихся 
в их социальные теории людей. 
Окончательные формы и кодификацию 
оно приняло в эпоху Брежнева. Стать 
гражданином этой «страны», если ты 
не получил такого права по наследству, 
было очень сложно».
Игорь Бунич, роман «Быль беспредела, 

или Синдром Николая ІІ»

Корупція — ще з 
глибини століть

«Иностранные дипломати-
ческие агенты находили сред-
ства перехитрить русских чи-
новников и узнавать имен-
но то, что от них всего тща-
тельнее старались скрыть. 
Такое печальное положение 
дел должно приписать преиму-
щественно тогдашнему раст-
лению общественных наших 
нравов: все, снизу и доверху, 
торговали своей совестью, и 
не было, за весьма редкими 
исключениями, такого важно-
го государственного лица, ко-
торое бы не получало, от того 
или другого иностранного дво-
ра, единовременных подар-
ков, а иногда и постоянных пен-
сий. Сама императрица не на-
ходила неприличным прини-
мать денежные приношения от 
иностранных дворов, и, напри-
мер, в августе 1755 года, когда 
речь шла о средствах к привле-
чению России на сторону Ан-
глии, тамошний посланник Ган-
бюри Виллиамс, высчитывая 
своему двору, сколько имен-
но подарить кому из русских 
государственных людей, при-
бавлял, что «тысяч пятьде-
сят фунтов (стерлингов) для 
личного употребления самой 
императрицы произвели бы 
наи лучший эффект». Который 
из иностранных дворов был 
щедрее, у которого агенты 
были ловчее, тот больше и знал 
и большее мог иметь влияние».

Модест Корф 
«Брауншвейгское 

семейство». 
(Про Росію 1740 – 1750-их 

років, часів правління 
імператриці 

Єлизавети Петрівни)

Радянський Союз: подвійне життя
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Крапки над «Ї»: 
реконцептуалізація Української революції

Більшовизм 
як російське явище. 
Різниця між 
українськими лівими 
й російським комунізмом
Микола Бердяєв свого часу пи-

сав про більшовизм як питоме росій-
ське явище, незалежно від нього цю 
думку висловив і Євген Маланюк. Чи 
маємо підстави казати про україн-
ський більшовизм часів Української 
революції?

Безперечно, певний відсоток 
більшовиків українського походжен-
ня в РКП(б) був. Більшовизм в Укра-
їну експортували з Півночі. Більшо-
вицька партія в Україні формува-
лася з російського або зденаціона-
лізованого елементу — мешканців 
пролетарських міст.

У містах України, де була відсут-
ня велика промисловість, більшо-
вицький елемент не перевищував 
10 – 15 відсотків серед інших рево-
люційних партій.

Без російських багнетів місце-
ві більшовики ніколи б до влади в 
Україні не прийшли. Та й ліві партії 
в Україні не мали відверто більшо-
вицького зафарбування. 

Ані укапісти, ані боротьбисти, 
що створили український національ-
ний комунізм, не мали більшовиць-
кої безкомпромісності і крайнього 
радикалізму. Вони були готові толе-
рувати приватну власність, не були 
противниками багатоукладності, 
мали більш демократичні погляди й 
більш схильні були до парламента-
ризму.

Більшість членів цих партій зго-
дом стала комуністами лише під тис-
ком обставин. З кінцем українізації 
саме ті комуністи, що колись нале-
жали до цих партій, першими підпа-
ли під репресії, стали об’єктом пока-
зових судових процесів, опинилися в 
розстрільних списках або самі вко-
ротили собі віку.

Російська комуністична влада 
не вірила в добрі наміри українців-
комуністів, підозрювала їх у націо-
налізмі.

Надкласовість 
українського 
соціалізму
Український соціалізм намагав-

ся визначити своє місце між класо-
вим і національним пріоритетами.

У часи Української революції на-
ціональний пріоритет переміг.

Розбудова національної дер-
жави стала справою першого ряду 
важливості, здобути соціальні ви-
годи для робітничого класу вважа-
ли другим завданням, що залежало 
від розв’язання національної про-
блеми.

Есдеки-українці мали не стіль-
ки робітниче, скільки селянсько-ін-
телігентське походження. С. Пет-
люра був з козаків і духівництва, 
О. Скоропис-Йолтуховський і М. Ме-
леневський — представники право-
бережного шляхетства, зі священи-
ків походив Валентин Садовський, 
з дідичів — Левко Юркевич, селяна-
ми-козаками з Полтавщини були Ан-
дрій Жук і Володимир Дорошенко.

За своїми соціальними настано-
вами українські есдеки радше були 
відповідниками російського меншо-
визму. Ортодоксальні позиції обі-
ймали хіба Левко Юркевич і Мико-
ла Порш.

У добу Директорії УНР есдеки 
блокувалися з правоцентристськи-
ми силами — соціалістами-федера-

лістами, що в соціальних питаннях 
не були реально соціалістами, а рад-
ше за сучасною термінологією — на-
родною партією, виразницею інте-
ресів інтелігенції та дрібної буржуазії.

Якби йшлося про соціального 
союзника, то логічним було б бло-
кування есдеків з есерами, чого не 
сталося.

Ще в 1909 – 1912 роках у сере-
довищі УСДРП розгорнулася вну-
трішня дискусія про необхідність 
надкласового підходу в діяльності, 
про перетворення партії з вираз-
ника інтересів пролетаріату на ви-
разника волі загалом цілого спек-
тра сил від лівих до центристів, про 
перетворення партії на локомотив 
українського визвольного руху.

На такій платформі стояли май-
бутні члени СВУ А. Жук, В. Дорошен-
ко, О. Назаріїв, В. Степанківський. 
Під час Української революції УСДРП 
стала таким локомотивом, центром 
сил тяжіння всіх партійних груп від 
лівих до націонал-демократів, які 
стояли на платформі державної не-
залежності.

На жаль, український соціалізм, 
на відміну від німецького, французь-
кого чи австрійського або навіть ро-
сійського, не виробив своєї націо-
нальної теорії українського соціа-
лізму.

В українців не знайшлося свого 
К. Каутського чи Ж. Прудона, а іде-
ологічні постулати запозичували жи-
восилом з теорії і практики росій-
ської соціал-демократії (меншовиків 
і більшовиків).

Українські соціалісти поділя-
ли хибну теорію єдиного російсько-
українського революційного фронту, 
що позначився на підпорядкованос-
ті Української революції реаліям ре-
волюції російської.

Різниці в революційних 
стратегіях і практиках 
в Україні 
Східній і Західній
Лонгін Цегельський — міністр 

закордонних справ Західноукраїн-
ської Народної Республіки, у сво-
їх спогадах описує різницю в мен-
тальності західних і східних україн-
ців.

Коли урядовці ЗУНР прибува-
ли до провінції в Галичині — їх уже 
зустрічав сформований місцевий 
уряд. На периферії не чекали ко-
манд згори, українське суспільство 
мало вже висунених на урядництво 
і місцевих комісарів, і суддів, і пра-
цівників народної освіти. Західні 
українці в культурному сенсі вже 
доросли до власної держави, маю-
чи виховану інтелігенцію, «Просві-
ти», національну греко-католицьку 
церкву, свої кооперативи й банки.

У підросійській колись Україні 
— на Волині — поїзд з делегацією 
ЗУНР до Києва перепинив озброє-
ний загін отамана Божка, який по-
рядкував своїм регіоном як непід-
контрольний центру ватажок.

Далі на схід українці розбудову-
вали не сучасні форми влади — від-
творювали архаїчні й часом анар-
хічні форми старої козаччини.

Українці-галичани, під впливом 
австрійських традицій і за прикла-
дом поляків, будували модерне на-
ціональне суспільство з духом пар-
ламентаризму й толеранцією до 
особистості.

На Наддніпрянщині село відо-
кремилося від російського міста, 
покозачилося, творило за звичає-
вим правом свої громади, що ви-
рушали в автономне плавання й не 

переймалися загальнодержавними 
проблемами.

Галицьке суспільство не лише 
було європейським, а й буржуазним.

Головна партія націонал-демо-
кратії не мала соціалістичного за-
барвлення, хотіла в Україні будувати 
відкритий світ для заможної людини. 
Старалися підтягнути до стандартів 
австрійського й польського суспіль-
ства українську людність.

Велика Україна перебувала в 
полоні соціалістичної доктрини. Усі 
партії боялися сприйматися несо-
ціалістичними, навіть якщо вони за 
своєю суттю такими не були.

Приставку «соціалістична» мали 
центристська партія УПСФ (соціаліс-
тів-федералістів) і партія УПСС (соці-
алістів-самостійників).

Лише соціалізм (а комунізм тоді 
розглядався частиною соціалізму) 
надавав сенсу існуванню Централь-
ної Ради в майбутній Українській 
державі.

У сфері власності українські 
партії намагалися наслідувати ро-
сійський більшовизм, копіювали 
його кроки, хоч і були ці соціалісти 
за своєю суттю євросоціалістами на 
кшталт ППСовців Й. Пілсудського чи 
німецької соціал-демократії К. Каут-
ського.

Чи все щастя — 
в соборності?
Соборність дозволила проголо-

сити політику «Галицького П’ємонту», 
перетворити Західну Україну на 

своє рідну лабораторію, загальноу-
країнський культурний інкубатор.

Через ідею соборності Галичи-
на стала центром спільної інтелекту-
альної думки для підросійських і під-
австрійських українців.

У добу визвольних змагань 1917 
– 1921 років соборність закладала 
головну засаду державного будівни-
цтва — ідею злуки між УНР і ЗУНР.

Але в часи поразок вона, на дум-
ку деяких політиків, зашкодила по-
яві хоч на якомусь з українських ет-
нічних теренів територіально уріза-
ної Української держави.

Теоретично держава західніх 
українців могла утвердитися (хоч і 
без Львова) на теренах Станіславів-
ського й Тернопільського регіонів.

Принцип самовизначення, за-
кладений «14-ма пунктами» В. Віль-
сона, залишав за народами колиш-
ньої Австро-Угорської монархії пра-
во на свою національну держав-
ність, у тому числі формально і за 
українцями. За націями Російської 
імперії такого визнання не було.

Пропозиції від представників 
Антанти при штабі УГА про «урізану 
державність» з’являлися, але керів-
ництво ЗУНР стояло на чіткому до-

триманні засад соборності.
Андрій Жук, з точки зору наддні-

прянських політичних емігрантів у 
Галичині, наприкінці збройного про-
тистояння писав С. Петлюрі, що вар-
то було зробити не Східну, а Західну 
Україну базою української держав-
ності. Не на Наддніпрянщині, а на 
більш готовій до цієї ідеї Галичині зо-
середити спільні українські збройні 
сили й матеріальні ресурси.

Проте сталося навпаки: УГА на-
магалася захистити східноукра-
їнську державність, віддавши під 
польську окупацію Східну Галичину.

Велика Україна лише на окремих 
західних і центральних землях сприй-
мала ідею незалежної держави.

Замість висновків
Українська революція програ-

ла збройну боротьбу, бо суспіль-
ство не було готове до втілення в 
життя ідеї незалежності.

Українське суспільство не всти-
гло пройти перед революцією ета-
пу культурного завоювання терито-
рії, її очищення від духовного впли-
ву передусім російської культурно-
національної ідеї.

Нація, яка не має своєї серед-
ньої і вищої національної школи, 
приречена на поразку.

Усі інші молоді країни Цен-
трально-Східної Європи свою на-
ціональну школу мали. Деякі — ні-
коли своєї школи не втрачали, інші 
— почали заново створювати її ще 
в середині ХІХ століття. Кілька ге-
нерацій були виховані у своїй шко-
лі, тобто індоктриновані національ-
ною ідеєю.

Революція не перемагає в кра-
їнах, де провідною соціальною 
верствою є селянство.

Лише коли завойовано міс-
то, коли місто стає флагманом бо-
ротьби за національне визволення 
— лише тоді можна говорити про 

остаточну перемогу національних 
змагань за державність.

В Україні не було жодного укра-
їнського міста. Відсоток україн-
ців коливався на рівні 15% від за-
гального числа мешканців, навіть 
у столичних центрах, таких як Київ 
і Львів.

В Україні війна за незалежність 
набула форм війни національного, 
але стихійно усвідомленого, села 
проти російськоцентричного міста.

У Західній Україні польським 
культурно був Львів, і свій націо-
нальний стан польськокультурне 
міське населення там вибороло.

Не може перемогти нація в бо-
ротьбі за свою державу, коли її ін-
телігенція не складає навіть 10% 
від популяції.

В українців ця частка могла ко-
ливатися в межах хіба кількох від-
сотків. Характерно, що всіма по-
встанськими рухами, творцями 
повстанських республік, таких як 
Холодний Яр, було сільське вчи-
тельство.

Неможливо перемогти без со-
юзників, коли тебе не підтримує 
західна спільнота, коли про тебе 
не знають у головних розвинених 
державах світу.

Українське питання було «тем-
ним лісом» для дипломатів і сус-
пільств Англії, Франції, Німеччини, 
США.

Суспільна думка цих країн орі-
єнтувалася на опінію Росії, а вона 
була гостро антиукраїнська.

Про Україну західні держави ді-
зналися лише під час війни за не-
залежність. Було запізно. Завдяки 
тривалій праці польської та чесь-
кої політичної еміграції Польщу і 
Чехію вважали країнами, які за-
слуговували на незалежність. Що 
таке Україна — мало хто на Захо-
ді розумів і через двадцять років, 
вже перед вибухом Другої світової 
війни.

І все ж не можна казати, що 
Українська революція 1917 – 1921 
років програла. Українська рево-
люція заклала основи для нових 
державних перспектив у майбут-
ньому. Вона стала точкою неповер-
нення для руху до незалежності, 
який привів до відновлення україн-
ської державності 1991 року.
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Поч. у №№ 137 – 138.

Проголошення Акта Злуки українських земель на Софійській площі в Києві. 
22 січня 1919 року. Сфотографовано із дзвіниці Софійського собору, на горизонті 

видно ще не зруйнований більшовиками Михайлівський Золотоверхий.

Екзильний уряд Євгена Петрушевича  — 
колегія уповноважених диктатора у Відні.
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У сімейному архіві моєї дружини 
Лариси, дівоче прізвище якої Зінчен-
ко, 55 років зберігається фото, на-
діслане її батькові Федору Зінченку 
1962 року з Чехословаччини від його 
двоюрідного діда — Зінченка Михай-
ла Львовича, та фото з його похоро-
ну в м. Дубниця в березні 1963 року. 
Оскільки батьки моєї дружини дуже 
рано залишили цей світ, вона нічого 
не знала про долю свого двоюрідно-
го прадіда Михайла Зінченка.

У березні 2018 року я випадково 
натрапив в Інтернеті на інформацію 
краєзнавця Олександра Ляшева, що 
він презентуватиме в Чернігівському 
історичному музеї ім. В. Тарновсько-
го свою книгу «Роїщани в Українській 
революції. Михайло Зінченко». Стало 
очевидним, що йдеться про родича 
моєї дружини. Тільки автору не вда-
лося встановити, де М. Зінченко жив 
в еміграції після 1949 року, де помер, 
і були помилково вказані дата смер-
ті — 1965 рік і місце поховання — м. 
Мельбурн, Австралія.

Я знайшов контакти пана Ляше-
ва й повідомив, що Михайло Зінчен-
ко похований у м. Дубниця у Словач-
чині 1963 року,  надіслав його фото. 
Автор книги зробив запит у місто 
Дубниця-над-Вагом і отримав під-
твердження про дійсне поховання 
Михайла Зінченка на цвинтарі в цьо-
му місті, де покоїться і його дружина 
Юліана. Остання певний час листу-
валася з моєю дружиною Ларисою, 
але про долю свого чоловіка ніколи 
не згадувала, а коли занедужала, на-
дала адресу своєї доньки Оксани Зін-
ченко, котра 1967 року виїхала на-
вчатися до Сорбонни в Парижі. 

Дружина листувалася з Оксаною, 
але потім зв’язок було втрачено май-
же на 17 років. І ось нарешті, після 
125 років від дня народження, 55 ро-
ків від дня смерті (до речі, моя дружи-
на народилася в рік смерті Михайла 
Львовича, а донька в один день — 4 
червня) та з нагоди 100-річчя Україн-
ської революції ми відкрили для себе 
долю козака, учасника визвольних 
змагань 1920 року — Михайла Льво-
вича Зінченка. Завдяки пану Ляшеву, 
небайдужим людям зі Словаччини та 
його дочці Оксані.

Михайло Зінченко народився 
1893 року, був останньою, четвер-
тою, дитиною в козацькій сім’ї Льва 
Микитовича та Євдокії Зінченків, які 
на той час мешкали в селі Роїще. Спо-
чатку батько віддав сина навчатися 
до Чернігівського духовного училища, 
але священика з нього не вийшло. 
Після того, як дяк під час навчально-
го процесу вдарив Михайла по щоці, 
Лев Микитович, маючи «крутий» ха-
рактер, забрав сина звідти й віддав у 
19 років на військову службу.

За добру службу й бажання на-
вчатися Михайло був направлений у 
травні 1913 року до Тифліського (нині 
Тбілісі) піхотного військового учили-

ща юнкером. Оскільки почалася Пер-
ша світова війна, курси були приско-
рені, й 1 грудня 1914 року перед ви-
пуском юнкерів з промовою висту-
пив імператор Микола II. 

Далі доля закинула Михайла у 
вир кровопролитної війни на турець-
кому кордоні, де він, молодий пра-
порщик, проявив героїзм,  потім був 
зачислений до пластунів (це як тепер 
спецназ). 1915 року знову став учас-
ником кривавої бійні на російсько-
австрійському кордоні, де у трав-
ні отримав тяжке поранення в ногу і 
став інвалідом (до кінця днів кульгав 
на праву ногу). За доблесну службу 
був нагороджений орденами Святої 
Анни ІV ступеня та Святого Станісла-
ва ІІІ ступеня.

Михайло Зінченко повернувся 
до рідного села Роїща, де вже виру-
вали революційні події. Як прогре-
сивна людина (поручик у відставці) 
навесні 1918 року він організував у 
селі вибори делегатів на Всеукраїн-
ський з’їзд хліборобів у Києві, де був 
присутній особисто й обирав гетьма-
на Скоропадського. А у вересні того 
самого року Михайло вступив до Ки-
ївського політехнічного інституту на 
сільськогосподарський факультет, 
мріяв про мирне життя, хотів бути 
високоосвіченим господарем сво-
єї землі. Та не збулася його мрія, бо 
більшовицька Росія віроломно вдер-
лася й захопила його Україну.

Не маючи на що жити, студент 
Зінченко в жовтні 1919 року хо-
тів відвідати рідних у селі Роїщі, але 
в селі Халявині його схопили й за-
арештували денікінці, підозрюючи в 
більшовизмі. Цілий тиждень тримали 
у в’язниці. А потім хотіли призвати на 
службу, однак через  поранення Ми-
хайла звільнили й відпустили. Та все 
ж додому він так і не потрапив.

Знову Зінченко повернувся до 
рідної домівки в село Роїще в черв-
ні 1920 року, після окупації більшо-
виками України. Тут його заарешту-
вали вже комуністи й у липні винесли 
вирок: за участь у з’їзді хліборобів та 
зберіганні зброї (яку він привіз з ві-
йни — наган і шаблю) направити до 
Чернігівського концентраційного та-
бору до закінчення громадянської ві-
йни (ось у кого вчилися німецькі на-
цисти в 1930-х роках).

Покарання в концтаборі Михайло 
не відбував, чому — невідомо. У пе-
реписі населення в жовтні 1920 року 
вказано, що проживав у свого брата 
Петра в с. Роїще. Наприкінці жовтня, 
зрозумівши остаточно, що більшови-
ки — ворог для молодої Української 
Народної Республіки, Михайло само-
тужки дістався на Хмельниччину й до-
бровільно вступив до армії УНР, узяв 
участь у боях. 

Потім — табір інтернованих у 
Польщі. Там зустрічався із Симо-
ном Петлюрою — головою Директо-
рії УНР, котрий приїздив з комісією. У 

жовтні 1921 року Зінченка як студен-
та звільнили зі служби й направили 
навчатися по християнській місії до 
Берліна в сільгоспакадемію. Навчав-
ся лише два семестри, бо фінансуван-
ня не стало. Вимушений був переїха-
ти за підтримки земляцтва й колишніх 
вояків УНР до Праги й у червні 1922 
року вступив до Української госпо-
дарської академії в м. Подєбради.

Коли ми читаємо спогади випус-
кників так званого «подєбрадського 
полку», бачимо, що вони палко мрія-
ли отримати вищу освіту та скоріше 
повернутися до рідної України для її 
розбудови як демократичної держа-
ви. Думалося, та не судилося. А хто 
майнув додому, до рідної хати, того 
«проковтнула» тоталітарна більшо-
вицька машина як «ворога народу».

На початку 1923 року Михайло 
Львович вступив до Чеської високої 
школи (Празької школи садівництва), 
яку успішно закінчив і 1926 року 
отримав титул інженера сільського 
господарства. Далі жив і працював у 
Словаччині.

1941 року Михайло одружився 
з Юліаною Новаковою, яка приїхала 
на заробітки із Закарпаття й була мо-
лодша від нього на 20 років. Подруж-
жя в Словаччині пам’ятають як вели-
кодушних, гуманних і жертовних лю-
дей. Не маючи власних дітей, вони 
доглядали п’ятьох дітей сестри Юліа-
ни, бо та жила в Закарпатті у великих 
злиднях.

Під час Другої світової війни на-
цисти кинули Михайла Зінченка до 
в’язниці за те, що він переховував єв-
реїв, і хотіли його розстріляти. І тільки 
завдяки словацьким друзям йому й 
дружині вдалося врятуватися. 

Після звільнення Словаччини 
1944 року випадково відбулася зу-
стріч солдата — діда моєї дружини 
Василя Петровича Зінченка зі своїм 

дядьком Михайлом Зінченком. Вони 
говорили і про неможливість повер-
нення Михайла на Батьківщину, бо 
його рідня була розкуркулена й за-
знала гонінь. Оскільки Василь Петро-
вич 1945 року помер від ран, то зно-
ву в Михайла Львовича перервав-
ся зв’язок з Україною. Він відновив 
зв’язки 1962 року, коли через зем-
ляків знайшов мого тестя — Федора 
Васильовича Зінченка, який мешкав 
на той час у Чернігові.

12 лютого 1946 року Господь по-
дарував сім’ї Зінченків донечку Окса-
ну, похрещену в католицькому кос-
тьолі як Наталія (бо колись її батько 
кохав генеральську доньку на ім’я 
Наталія).

З 1949 по 1953 роки Михайло 
Зінченко очолював Фонд національ-
ного оновлення (це на кшталт радгос-
пів при Радянському Союзі). А звіль-
нили Михайла Львовича з посади ди-
ректора за те, що через свою прин-
циповість він не побажав вступати 
до Комуністичної партії і потім пере-
слідувався місцевою спецслужбою.

Оксана Зінченко підготувала свої 
спогади про батька на відкриття ме-
моріальної дошки в с. Роїще 7 червня 
2018 року. Ось вони (переклад з ро-
сійської). 

«Відомо, що час розкриває істи-
ну. Іноді раніше, іноді пізніше. Отак 
я, дочка Михайла Зінченка, дізнала-
ся нове про життя мого любого, дав-
но покійного батька — через 125 ро-
ків від дня його народження і 55 років 
після його смерті. 

Так, я завжди знала, що батько 
був палким патріотом його дорогої 
України, але раніше ніколи не знала, 
що він брав участь у боях за її неза-
лежність. 

Я також знала, що колишній офі-
цер, поручик імператорської армії 
протягом усього життя керувався де-
сятьма заповідями й девізом юнкер-
ського училища, яке його сформува-
ло: «Життя — царю, тобто Батьківщи-
ні, Україні, серце — жінці, тобто дру-
жині, честь — самому собі». 

Будучи нащадком козацького 
роду, він завжди заявляв, що його 
предки ніколи ні перед ким не гну-
ли спину, й він, наступник козацьких 
традицій, завжди тримався прямо, 
спочатку перед більшовиками, а по-
тім, в еміграції, в повоєнній Чехосло-
ваччині — перед комуністами. Комп-
роміс із совістю задля матеріальних 
благ? Ні, ніколи! 

Я з дитинства всотувала його 
слова: «У більшовиків нема ні совісті, 
ні честі». 

У комуністичній Чехословаччині 
його професійна кар’єра агронома, 
цього хороброго «впертого хохла», 
припинилася. Зате він міг дивити-
ся на себе в дзеркало, не червонію-
чи. До речі, червоний колір був у на-
шій родині заборонений. Тільки мама 

інколи дражнила батька, нагадую-
чи, що на його офіцерському мундирі 
були червоні лампаси. 

Молода жінка, яку батько вибрав 
за дружину, була непересічною осо-
бистістю, наділеною щедрістю, по-
чуттям гумору і здоровим розумом. 
У жилах доньки мірошника із Закар-
паття була й крапля дворянської кро-
ві. Отож доля звела цих двох благо-
родних людей, які народилися в різ-
них місцях України. 

Шановний пане підполковнику 
Ляшев! Мені бракує слів, щоб висло-
вити Вам свою глибоку вдячність і за-
хоплення Вашою працею, присвяче-
ною Україні та її дітям». 

 
Під час зустрічі в Парижі у ве-

ресні цього року з моєю дружиною 
Оксана Зінченко згадувала, що її 
батько ніколи не вживав спиртно-
го, не курив, мріяв завжди про де-
мократичну державу в Україні. Він 
ненавидів комуністів, а Леніна вва-
жав кримінальним злочинцем. До 

самої смерті кожного дня, лягаю-
чи спати, цілував фото своєї мате-
рі Євдокії. Він захоплювався геть-
маном Мазепою, генералом де Гол-
лем, зберігав видання «Кобзаря» з 
1923 року.

І ось нарешті душа козака Михай-
ла Зінченка упокоєна з Богом у рідній 
землі в Чернігові біля церкви святої 
Великомучениці Катерини. Пан Ля-
шев у вересні цього року відвідав мо-
гилу Зінченка в Словаччині, віддав 
почесті як військова людина та взяв 
землі з могили Михайла Львовича й 
привіз до Чернігова. 

Володимир ГУБКО,
м. Чернігів

Новгород-Сіверський музей-заповідник 
«Слово о полку Ігоревім» може стати національним

Про це в ефірі Українського радіо повідомив Новгород-Сіверський міський голова Олег 
Бондаренко: «Ми разом з директором музею-заповідника Оленою Матюх були на прийомі 
в міністра культури Євгена Ніщука й заручилися підтримкою міністра. Нам би було радіс-
но, якби музей-заповідник мав статус національного. Це більші можливості розвитку для 
музею». 

На Чернігівщині існує три заповідники, які мають такий статус: «Чернігів стародавній», 
«Гетьманська столиця» в Батурині, Національний історико-культурний заповідник «Кача-
нівка».

«Національні заклади культури, в тому числі національні заповідники, одержують на-
багато вище фінансування, але лише в тому випадку, якщо цей музей-заповідник перейде 
з обласної власності в державну. Однак існують і проміжні варіанти, коли подібні закла-
ди залишаються на обласному бюджеті, однак їм доточують статус національний. Звучить 
воно гордо, красиво, а фінансово все залишається на своїх місцях», — таку думку озвучив 
Олександр Коваленко, голова правління обласної організації Національної спілки крає-
знавців України.

Депутати Новгород-Сіверської міської ради звернулися до обласної ради з проханням 
передати музей-заповідник у власність своєї територіальної громади. Чернігівська облас-
на організація спілки краєзнавців просила обласну раду не допустити передачі музею.

Поки триває дискусія, торгові ряди й тріумфальна арка (історичні пам’ятки XVIII – XIX 
століття, які є частиною музею-заповідника) руйнуються.

Герої повертаються до рідного дому 

Зустріч Оксани Зінченко
й Лариси Губко (Зінченко) в Парижі 

6 вересня 2018 року.

Фото студента Михайла Зінченка 
та його підпис.
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Батурин — гетьманська столиця У бібліотеці Короленка 
вийшов покажчик 

«Історики та краєзнавці 
Чернігівщини»

Черговим посібником поповнила-
ся серія біобібліографічних покажчи-
ків «Історики та краєзнавці Чернігів-
щини», започаткована 2003 року об-
ласною бібліотекою ім. В. Короленка 
та обласною організацією Національ-
ної спілки краєзнавців України.

Побачив світ 23-ий випуск серії, 
присвячений історику, краєзнавцю, 
педагогу та громадському діячеві Ми-
колі Олександровичу Константинови-
чу (1844 – 1886).

Він народився на хуторі Тищенко-
вому Чернігівського повіту у дворян-
ській сім'ї. У 1853 р. вступив до Чер-
нігівської чоловічої гімназії, яку за-
кінчив 1859 р. зі срібною медаллю. 
Через рік продовжив навчання на іс-
торико-філологічному факультеті Ки-
ївського університету св. Володими-
ра.

Після закінчення університету 
1864 р. М. Константинович деякий 
час учителював у Рівненській гімназії. 
Повернувшись до Чернігова, в 1865 – 
1875 рр. викладав історію та геогра-
фію в місцевій чоловічій гімназії.

У 1874 р. землевласники Черні-
гівського повіту обрали М. Констан-
тиновича гласним повітового зем-
ства, а повітове земське зібрання 
надало йому ще й повноваження гу-
бернського гласного. Незабаром він 
залишив учительську посаду, оскіль-
ки 16 грудня того самого року був об-
раний членом Чернігівської губерн-
ської земської управи.

Як губернський гласний та член 
губернської земської управи М. Кон-
стантинович значною мірою при-
служився соціально-економічному 
й культурному розвитку регіону. За-
вдяки ініціативі М. Константиновича 
12 грудня 1875 р. губернське зем-
ське зібрання ухвалило створити ста-
тистичне відділення при губернській 
земській управі. Значну підтримку 
М. Константинович надавав заснова-
ній земством Чернігівській учитель-
ській семінарії.

Константинович був причетний 
до багатьох культурних і просвітніх 
проектів. Зокрема, він товаришував 
з відомим письменником Л. Глібо-
вим. Разом з відомим громадським 
діячем, чиновником канцелярії чер-
нігівського губернатора О.  Тищин-
ським Константинович у жовтні 1872 
р. звернувся до «начальника губер-
нии» з проханням дозволити віднови-
ти з 1 січня 1873 р. видання часопи-
су «Черниговский листок». Як голова 
Чернігівської губернської земської 
управи М. Константинович протягом 
1884 – 1886 рр. був редактором ча-
сопису «Земский сборник Чернигов-
ской губернии».

Константинович належав до гур-
ту ініціаторів створення й засновни-
ків Чернігівської громадської бібліо-
теки, що постала 15 березня 1877 р.

Викладаючи в Чернігівській гім-
назії, він серйозно вивчав історію 
та археологію регіону. У 1872 р. на 
шпальтах «Записок Черниговского 
губернского статистического комите-
та» з’явилася стаття М. Константино-
вича «Заметки о трудах архиеписко-
па Филарета по описанию Чернигов-
ской губернии».

Біобібліографічний покажчик 
«Микола Олександрович Констан-
тинович (1844 – 1886)» має на меті 
систематизувати його доробок. Укла-
дачами посібника стали відомі черні-
гівські науковці, історики-краєзнав-
ці Олександр Коваленко й Олександр 
Рахно. 

Посібник супроводжує допоміж-
ний довідковий апарат, що складаєть-
ся з іменного та географічного покаж-
чиків. Видання розраховане на ви-
кладачів і вчителів, студентів, праців-
ників музеїв та архівів, краєзнавців.

Коли вшановувати пам’ять 
жертв Батуринської трагедії 

1708 року?
2 листопада цього року розгублено чи роздратовано (!) 

журналісти, представники органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, громадськості поставили мені 
численні питання щодо дати відзначення 310-х роковин Ба-
туринської трагедії. 

1) Коли вшановувати пам’ять жертв Батуринської тра-
гедії 1708 року?

Ця трагічна історична подія відбулася 2 листопада 1708 
року за існуючим тоді юліанським календарем. Його часто 
ще називають «старий календар» або «старий стиль».

Проте День пам’яті в наш час — 13 листопада за сучас-
ним григоріанським календарем.

До речі, перехід з юліанського на григоріанський кален-
дар (його часто називають «новим») у нашій країні був здійсне-
ний за рішенням Малої Ради Української Центральної Ради 
Української Народної Республіки від 25 лютого 1918 року.

Іншими словами, якщо ми хочемо відзначити пам’ять 
жертв Батуринської трагедії точно в день події, необхідно пе-
ревести дату трагедії за юліанським календарем на дату за 
григоріанським календарем: з 2 листопада 1708 року на 13 
листопада 2018 року.

Також прохання НЕ посилатися на формулювання з до-
датка «Пам’ятні дати та ювілеї 2018 року», затверджено-
го постановою Верховної Ради України «Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році» від 8 лютого 2018 року 
№ 2287, де записано: «310 років з дня Батуринської трагедії 
(02.11.1708)». Тут правильно вказано дату, коли подія відбу-
лася, тобто за юліанським календарем. У документі відсутнє 
вказування на дату Дня пам’яті. Природно, що його треба від-
значати 13 листопада за сучасним григоріанським календа-
рем, що й робили минулими роками. 

2) Чи правомірно війська тодішнього агресора під коман-
дуванням Олександра Меншикова, які знищили Батурин і 
влаштували тут різанину, називати «московськими війська-
ми», може, все-таки правильно буде «російські війська»?

1708 року цар Петро Перший очолював державу під на-
звою «Московське царство». Держава Московське царство 
існувала від кінця ХV століття. У Соборному Уложенні 1649 
року використано назву «Московское государство».

1721 року Петро Перший проголосив себе імператором, 
а назву держави було змінено на «Всеросійська імперія».

Таким чином, правомірно називати війська тодішнього 
агресора саме як «московські війська».

 
Сергій БУТКО, 

представник Українського інституту 
національної пам’яті у Чернігівській області

Г р и г о р і й 
Орлик — ве-
ликий україн-
ський патріот, 
визначний вій-
ськовий діяч, 
дипломат часів 
короля Франції 
Людовика XV, 
маршал Фран-
ції. Син геть-
мана Пилипа 
Орлика. 

Сторінки життя Григорія Орлика мало 
відомі пересічному українцю. Досліджую-
чи життя та діяльність Г.Орлика, звертаєш 
увагу, що в різних джерелах він іменуєть-
ся по-різному: Григорій, Григір чи Петро-
Григорій. Чому історики або письменники 
вживають його ім’я по-різному, а іноді на-
віть подвійне?

Найпевнішим доказом у цій справі є 
хресна довідка Григорія Орлика, яка збері-
гається в замку Дентевіль (Франція). У ній 
вказано одне ім’я — Григорій — та хрещені 
батьки: Іван Мазепа, Іван Ханенко та Лю-
бов Кочубей. Довідка була видана «Василі-
єм Протопресвитеремъ Батурина, Парохъ 
Церквъ Святителя Христова Миколая» у 
1748 р. Отже, згідно з хресною довідкою 
— Григорій.

Для з’ясування, чому ім’я подвій-
не, звернімося до православного кален-
даря. Найчастіше обрання імені дитини 
пов’язують із вшануванням імені святого 
цього дня. Вважається, що святий угодник, 
ім’я якого носить дитина, оберігає її протя-
гом усього життєвого шляху. На один день 
може припадати по декілька імен, тому 
батьки обирають те, яке їм до вподоби. 
Отже, Григорій Орлик народився 16 листо-
пада (за новим стилем) 1702 року. За пра-
вославним календарем цього дня свят-
кують: Георгія, Василя, Володимира, Пав-
ла, Миколи, Сергія, Івана, Йосипа, Петра, 
Олександра, Кузьми. 

Однак цілком допустимо вибирати іме-
на серед святих, які вказані в календа-
рі, за датою, що припадає на сороковий 
день від дня народження дитини, адже 
саме цього дня дитину вперше приносять 
до храму, а хлопчиків заносять до вівтаря. 
Тому рахуємо сорок днів від дня народжен-
ня Григорія, виходить — 26 грудня. Цього 
дня святкують: Василія, Григорія, Євгенія, 
Луки, Івана, Володимира, Якова, Омеляна, 
Аркадія, Олександра, Олексія, Миколи, Ар-
сенія. Тому можна припустити, що подвій-
не ім’я дали за православним церковним 
календарем, враховуючи день народжен-
ня й день, коли дитину вперше принесли до 
храму, — Петро-Григорій.

Не можна не розглянути звичаю, коли 
дитину могли назвати на честь родичів. Се-
ред відомих представників роду Орликів ні 
Петра, ні Григорія знайти не вдалося, од-
нак по лінії матері в родині Герциків був 
Григорій, рідний брат Ганни (матері Григо-
рія Орлика). Григорій Герцик — бунчуковий 
полковник, наказний полтавський пол-
ковник, прибічник гетьмана Івана Мазе-
пи, а пізніше Пилипа Орлика. Тому, як ще 
один варіант, першого сина в родині Орли-
ків могли назвати на честь рідного дядька. 

Досить часто в історичній та худож-
ній літературі зустрічається ім’я Григір. Це 
можна пояснити як скорочене ім’я від Гри-
горій. Ймовірно, життя Орлика в емігра-
ції, дипломатична кар’єра на службі фран-
цузького короля Людовика XV внесли свої 
корективи в ім’я.

Тож, беручи всі варіанти до уваги, зу-
пинимося на імені Григорій, як і прописано 
у хресній довідці. 

Українці мають знати і пам’ятати імена 
захисників козацької нації, серед них — 
Григорій Орлик. 

Наталія ДРОБЯЗКО,
старший науковий співробітник 

Національного історико-культурного 
заповідника «Гетьманська столиця»

Кладьківського 
козака М. І. Батюти

Побудований 1909 року на березі Десни (Нова 
пристань) на власній землі. Націоналізований 
1919 року. Власник заводу М. І. Батюта емігрував 
до Польщі. Сини Григорій та Михайло були вбиті 
«червоними», Олексій, боєць армії УНР, емігрував 
до Чехії. Наймолодший син Федір, учасник Другої 
світової війни, доживав віку в Кладьківці.

На заводі Батюти працювали лісопильня, млин, 
олієчавильня. Джерелом енергії був нафтовий дви-
гун. Продукція заводу: брус, дошка, шалівка, бо-
рошно, крупа, олія.

Продуктивність заводу (за одну зміну): лісо-
пильня — 97 колод, млин — 62 пуди зерна, олієча-
вильня — 6 пудів зерна.

Персонал заводу Батюти: службовців — 3, ро-
бітників — 60, сезонних робітників — 25, пожежна 
команда.

П р и б у т к о -
вість: до 1909 
року оподаткову-
вали як лісовий 
склад з прибут-
ком 300 рублів, 
від 1909 року — 
як завод з при-
бутком 677 ру-
блів.

Після рево-
люції 1917 року 
завод Батюти по-
чав занепадати. 

1920 року працювала лише лісопильня, яка частко-
во згоріла 1923 року. У подальшому була відремон-
тована. 1939 року рештки заводу Батюти вивезли 
до села Мрин.

Анатолій ЧУМАЧЕНКО, 
вчитель, краєзнавець,

с. Кладьківка Куликівського району

Фото з архіву сім’ї власника заводу 
Митрофана Івановича Батюти.

Григорій, Григір 
чи Петро-Григорій Орлик?

Лісопильні заводи села Кладьківка
Київського 
міщанина 

Г. Д. Вольфіна
Побудований 1907 року на бе-

резі Десни (Стара пристань) на зем-
лі, купленій у місцевих заможних 
селян. Переданий в оренду ніжин-
ським міщанам С. Б. Гершману, Бер-
ку Єлісеєву та Г. Ш. Казарновському. 
Працювали 2 пилорами, циркуляр-
ка, слюсарний верстат, млин, кру-
порушка, олієчавильня. Джерелом 
енергії був паровий двигун. Як паль-
не використовували дрова й відходи 
виробництва.

На цьому заводі виробляли таку 
продукцію: брус, дошки, борошно, 
крупи, олію. Продуктивність пра-
ці заводу (за 8-годинний робочий 
день): млин перемелював 700 пудів 
зерна, олієчавильня — 50 пудів зер-
на.

Персонал заводу Вольфіна: 15 
службовців, 100 робітників, до 75 
сезонних робітників, пожежна ко-
манда.

Робочий час: 24 робочі дні на мі-
сяць, 16 робочих годин на добу (у дві 
зміни).

Прибутковість: до 1907 року опо-
датковували як склад з прибутковіс-
тю 850 рублів. Від 1908 року — як 
завод з прибутковістю 1894 рублі.

Восени 1919 року під час грома-
дянської війни завод Вольфіна був 
частково зруйнований денікінцями. 
Склад готової продукції в січні 1920 
року пограбували мешканці села. 
Від другої половини 1920 року пра-
цювала лише олієчавильня. Пізніше 
у 1920-х роках частину обладнання 
перевезли на завод Батюти на Нову 
пристань.
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Прості й корисні 

продукти
Наш організм — це те, що 

ми їмо. Так стверджує одна 
із заповідей давньої китай-
ської медицини, дійсно дове-
дена століттями. 

Горіхи. Дієтологи стверджу-
ють, що вживання в їжу горіхів 
кілька разів на тиждень знижує 
ризик захворювань серцево-
судинної системи. Особливо ко-
рисні волоські горіхи.

Ягоди. Ягоди містять мало 
цукру й багато клітковини. Чор-
ниця поліпшує пам’ять, малина 
й суниця містять велику кіль-
кість елагової кислоти — по-
тужного антиоксиданту, який 
має протиракові властивості.

Бобові. Боби містять вели-
ку кількість клітковини, яка до-
помагає контролювати вагу, за-
хищає від захворювання на діа-
бет, а також запобігає раку пря-
мої кишки і хворобам серця.

Свіже молоко. Містить ве-
лику кількість ліноленової кис-
лоти — речовини, що захищає 
від онкологічних захворювань. 
Крім того, в ньому багато віта-
мінів, мінералів і корисних бак-
терій.

Натуральне м’ясо. М’ясо 
худоби, що харчується травою, 
сильно відрізняється за скла-
дом жиру від м’яса тварин з ін-
шою годівлею. Воно є багатим 
джерелом білків і вітаміну B12, 
не містячи при цьому стероїдів, 
гормонів та антибіотиків.

Риба. Це найкорисніший 
продукт щодо боротьби зі ста-
рінням. Холодолюбна жирна 
риба (наприклад, лосось, сар-
дини, скумбрія, оселедець) міс-
тить жирні кислоти класу оме-
га-3, які захищають мозок і сер-
це, знижують кров’яний тиск.

Яйця. Їх багато хто вважає 
ідеальним природним продук-
том, вони містять багато біл-
ка й порівняно мало калорій. У 
жовтку є холін — важлива по-
живна речовина для мозку, а 
також лютеїн, корисний для 
зору. Проте за високого вміс-
ту холестерину (дуже потрібної 
організму речовини, яка, од-
нак, у великих кількостях почи-
нає йому шкодити) лікарі не ра-
дять їсти яйця частіше, ніж раз 
на тиждень.

Яблука. Корисні для зубів, 
запобігають раку легенів, діа-
бету, астмі. В одному яблуці міс-
титься п’ять грамів кліткови-
ни й набір поживних речовин, 
включно з вітаміном K, корис-
ним для кісток.

Капуста. Білокачанна, 
брюссельська, броколі — всі 
види капусти містять індоли, ре-
човини, що знижують ризик он-
кологічних захворювань. Крім 
вітамінів, капуста також має 
сполуки, які допомагають орга-
нізму очищатися від шкідливих 
хімічних речовин.

Гранатовий сік. Має велику 
кількість антиоксидантів, зни-
жує кров’яний тиск і уповільнює 
утворення пухлин.

Зелений чай. Містить уні-
кальну комбінацію хімічних ре-
човин, що мають протиракові 
властивості. Крім цього, він та-
кож допомагає контролювати 
вагу.

Цибуля й часник. Крім ін-
ших корисних властивостей, до-
помагають боротися з онколо-
гічними захворюваннями. 

Туберкульоз сам не зникне — 
ні з організму людини, ні із суспільства
Ще від 1995 року в Україні оголошена і триває епідемія туберкульозу

Чернігівський обласний про-
титуберкульозний диспансер, а 
це один з комунальних медич-
них закладів обласної ради, роз-
ташований у мальовничому гаю 
на околиці Чернігова. Утім, юри-
дична й поштова адреса його — 
село Новий Білоус. Насправді це 
дійсно зовсім недалеко — по Го-
мельському шосе, за заводом 
автозапчастин, на Котах, як на-
зивають цей район міста. Сюди 
трохи не доходять маршрути місь-
ких тролейбусів № 3, 4, 9, 10. 
Натомість прямо до диспансеру 
під’їжджає маршрутка № 42, це 
одна з її кінцевих зупинок. Непо-
далік по трасі курсує міський ав-
тобус № 2, що відходить з Цен-
трального вокзалу. 

Територія гарно доглянута, 
хоча корпуси самого закладу 
не нові, адже існує він десятки 
років. 

Наш співрозмовник — голов-
ний лікар диспансеру Микола Пе-
трович ДЕЙКУН. Заслужений лі-
кар України, кандидат медичних 
наук, професор. Закінчив Київ-
ський медичний інститут. Депутат 
Чернігівської обласної ради, го-
лова постійної комісії ради з пи-
тань охорони здоров’я, соціаль-
ного захисту населення та у спра-
вах учасників АТО.

— Миколо Петровичу, ще 
1995 року в Україні був оголо-
шений стан епідемії із захворю-
ваності на туберкульоз, що три-
ває і досі. Що це означає — стан 
епідемії? 

— Це означає, що перевище-
но певний епідемічний поріг за 
рівнем захворюваності. Стосов-
но туберкульозу цей поріг стано-
вить 60 хворих на 100 тисяч на-
селення. Цей рубіж у країні пере-
вищено. 

— А як у цьому плані ситуація 
по Чернігівській області? 

— В області рівень захворю-
ваності вищий, ніж у середньому 
по Україні. Ми за цим показни-
ком — на 8-му місці в країні. Що-
року в області діагностуємо 600 
– 800 нових захворювань. 

— Наскільки туберкульоз 
є небезпечним для населення 
України?

— Дуже небезпечний.
— Але чи виліковний тубер-

кульоз?
— Так, ця хвороба вилікову-

ється. Звичайно, при належному 
діагностуванні й лікуванні. А ще 
(й на цьому наголошу особливо) 
— при бажанні самого хворого 
лікуватися. Що, на жаль, бачимо 

далеко не завжди. 
— А що ми, рядові громадя-

ни, знаємо про туберкульоз? 
Схоже, надто мало. Або те, що 
пересічні громадяни вважають 
своїми знаннями про хворобу, 
насправді доволі далеке від ре-
алій. Ось деякі запитання цього 
плану. Наші читачі можуть звіри-
ти відповіді такого відомого фа-
хівця, як Ви, зі своїми уявлення-
ми про хворобу. Можете давати 
кілька варіантів відповіді. Отже, 
які симптоми найбільш харак-
терні для захворювання на ту-
беркульоз?

— Кашель з різними проява-
ми. Постійна слабкість. Швид-
ка втомлюваність. Втрата ваги, 
схуднення. Пітливість уночі.

— Які шляхи передачі тубер-
кульозу найбільш характерні? 

— Повітряним шляхом при 
кашлі. 

— Хто має найбільший ризик 
захворіти на туберкульоз?

— Наркозалежні. Безпри-
тульні. Ув’язнені. ВІЛ-інфіковані. 
Алкоголіки.

— Яка оптимальна трива-
лість лікування туберкульозу?

— Залежить від різних факто-
рів. І це може бути зазвичай від 
півроку до двох років. 

— У яких умовах проходить 
лікування туберкульозу?

— У стаціонарі в лікарні. Але 
можливе й амбулаторно, в до-
машніх умовах.

— Яка вартість діагностики й 
лікування туберкульозу?

— Безкоштовно — для хво-
рого. Це оплачується за рахунок 
держави.

— Які основні способи уник-
нення захворювання на тубер-
кульоз?

— Вести здоровий спосіб 
життя. Проходити регулярні про-
філактичні огляди. Повноцінно 
харчуватися, їсти багато білкової 
їжі.

— Які, на Вашу думку, існу-
ють бар’єри щодо профілактики 
й діагностики туберкульозу се-
ред населення?

— Упевненість їх у високій 
вартості діагностики й лікування. 
Хоч воно здійснюється за раху-
нок держави.

— Які основні фактори, що 
призводять до відмови людей 
від лікування туберкульозу?

— Лікування важко перено-
ситься. Воно дуже тривале. Хворі 
не турбуються про своє здоров’я.

— Хворі на туберкульоз ма-
ють право самі приймати рішен-
ня щодо лікування?

— Так, це їхній вибір. 
— Якщо людина хворіє на ту-

беркульоз, але відмовляється 
лікуватися, її потрібно примусо-
во лікувати, ізолювати від здо-
рових людей?

— Ні примусового лікування, 
ні примусової ізоляції таких хво-
рих у нашій країні не існує. 

— Дехто вважає, що хвору 
на туберкульоз людину треба 
звільняти з роботи, щоб вона не 
заражала інших.

— Це не дозволено. Навпа-
ки, хворі повинні відчувати під-

тримку й добре ставлення інших 
людей.

— Дехто намагається трима-
тися подалі від людей, які пере-
хворіли на туберкульоз.

— На туберкульоз може за-
хворіти будь-яка людина, тож 
варто із розумінням ставитися 
до їхніх проблем. А якщо людина 
вилікувалася від туберкульозу, 
вона має право працювати будь-
де, в тому числі у сфері обслугову-
вання. У свою чергу люди повинні 
бути готовими надавати будь-яку 
можливу допомогу, якщо хтось з 
рідних і близьких захворіє на ту-
беркульоз: йдеться про догляд, 
відвідування, супроводження на 
амбулаторному етапі тощо.

— Які треба застосувати 
джерела інформування насе-
лення щодо проблеми туберку-
льозу?

— Різні, максимально можли-
ві. Це преса, телебачення, радіо, 
Інтернет, вулична реклама, семі-
нари, інші інформаційні заходи. 
До цього мають долучитися ме-
дичні працівники, громадськість.

* * *

Нашу розмову продовжує за-
ступник головного лікаря дис-
пансеру, кандидат медичних наук 
Ярослав Валентинович ВОЛЬ-
СЬКИЙ.

— Традиційно вважається, 
що туберкульоз — хвороба на-
самперед так званих неблаго-
получних верств населення.

— Але хворіють далеко не 
лише ці люди. Серед хворих тра-
пляються люди начебто благопо-
лучні, зовсім не бідні. Пропонуєш 
такому «крутому», із золотим лан-
цюгом на шиї, пройти діагности-
ку на туберкульоз, а у відповідь: 
«Та ви що! Це ж хвороба бомжів». 
А потім виявляється, що такий не-

бідний — теж хворий. 
— Поясніть популярно, що 

таке закрита й відкрита форми 
туберкульозу.

— При закритій формі ми не 
виявляємо у виділеннях хворого, 
наприклад, при кашлі, відповід-
них бактерій. При відкритій формі 
вони виявляються. 

— У Вас на лікуванні хворі з 
обома формами?

— Так, і вони, звичайно, утри-
муються в стаціонарі окремо.

— Зрозуміло, що відкрита 
форма туберкульозу особливо 
небезпечна для зараження ото-
чення. Між тим, у Чернігові хо-
дять чутки, що пацієнти вашо-
го тубдиспансеру, у тому числі з 
відкритою формою туберкульо-
зу, вільно виходять зі стаціона-
ру, катаються по місту в громад-
ському транспорті.

— Це не чутки, це дійсно так.
— Але ж у лікарнях існує ре-

жим стаціонару. Навіть у зви-
чайних, неспеціалізованих лі-
карнях, у відділеннях, скажімо, 
терапії чи хірургії пацієнт не має 
права вільно залишати лікарню 
й розгулювати містом. Не кажу-
чи вже про такі специфічні хво-
роби, як туберкульоз. 

— Але в нас і контингент зна-
чною мірою специфічний —  нар-
комани, алкоголіки. Багато хто 
неадекватний психічно, може на-
кинутися на медсестру чи лікаря, 
погрожуючи їм. Випискою з лі-
карні таких не налякаєш.

Ми порушували перед Мініс-
терством охорони здоров’я цю 
проблему, але нам відповідають, 
що в нас закон охороняє права 
насамперед пацієнта. А як же пра-
ва медика, врешті його безпека?

— І як тоді такий закон охо-
роняє права ваших потенцій-
них пацієнтів, які заразяться від 
хворих, їдучи у тролейбусі? 

— А це можуть бути і маленькі 
діти. Як їх захистити? 

 * * * 
Як бачимо, існують ще й такі 

проблеми, пов’язані з туберку-
льозом. А загалом їх дуже бага-
то, й, попри регулярне ухвалення 
загальнодержавних програм бо-
ротьби з туберкульозом на «такі-
то роки», епідемія триває вже 
третє десятиліття. І помітних зру-
шень у її подоланні поки що не 
видно. 

 
Петро АНТОНЕНКО

Видатні люди, 
які хворіли на туберкульоз

Ця небезпечна хвороба отруювала і вкорочувала життя не лише людей 
із соціальних низів. Ось далеко не повний перелік знаменитих людей, серед 
них і небідних, які хворіли на туберкульоз і чимало з них померли від цієї хво-
роби. Багато з них хворіли не один рік, і можна лише захоплюватися, з якою 
мужністю вони боролися з хворобою й могли так багато зробити для людства. 

Це письменники Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Степан Ру-
данський, Борис Грінченко, Максим Горький, Ілля Ільф, Олександр Грін, 
Микола Добролюбов, Федір Достоєвський, Антон Чехов, Дмитро Мамін-
Сибіряк, Анна Ахматова, Олександр Купрін, Василь Гроссман, Семен Над-
сон, Олексій Кольцов, Олександр Бєляєв, Роберт Стівенсон, Джордж Бай-
рон, Шолом-Алейхем, Шандор Петефі, Енн Бронте, Андре Жид, Франц 
Кафка, Альберто Моравіа, Фрідріх Шіллер, композитори й музиканти Фре-
дерік Шопен, Ніколо Паганіні, Йозеф Гайдн, Карл фон Вебер, Ігор Стравін-
ський, акторки Вів’єн Лі, Сара Бернар, філософ Бенедикт Спіноза, худож-
ник Ісаак Левітан, учений Володимир Вернадський. 

Публікації — за матеріалами всеукраїнського семінару «Роль та зна-
чення журналістики в забезпеченні ефективної відповіді на виклики епі-
демії туберкульозу в Україні» (25. 10. 2018).
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Вона народилася 20 листо-
пада 1948 року в селянській 
сім’ї в селі Рудка Пінського 
району Берестейщини. Закін-
чила філологічний факультет 
столичного Білоруського дер-
жавного університету. Вже у 
16 років дебютувала віршами 
в республіканській пресі. А в 
23 роки стала членом Спілки 
письменників СРСР.

Працювала літконсультан-
том у столичній газеті, завіду-
вачкою відділу поезії республі-
канського літературного жур-
налу «Маладосць». 1970 року 
видала першу книгу поезії 
«Снежныя грамніцы». Далі були 
книги «Дзень 
в е ч а р о в ы », 
« Я с е л ь д а » , 
«На бера-
зе пляча», 
«Пара любові 
і жалю», «Ка-
ліна зімы», 
«У шуме 
ж ы т н я г а 
святла». Лау-
реат Держав-
ної премії Бі-
лорусі 1986 
року.

Такі ску-
пі біографіч-
ні дані, які 
мало що по-
яснюють у тій трагедії похму-
рого дня, 25 листопада 1988 
року, коли Євгенія, щойно від-
значивши 40-річчя, пішла з 
життя. 

Їй завжди було непросто 
— в житті, у творчості. За цією 
начебто благополучною біо-
графією — роки творчості в 
задушливій атмосфері «роз-
квіту застою», коли крамолою 
було кожне вільне слово, осо-
бливо якщо мовлене рідною 
мовою. Білоруською мовою 
народу з тисячолітньою істо-
рією, але мовою, що мусила 
відчайдушно боротися за ви-
живання. Утім, іншою мовою, 
інакше як на максимумі напру-
ги почуттів, Євгенія писати й 
не могла. Так і спалахнула сум-
ною зіркою.

Трагічна смерть Євгенії 
Яніщиц і досі викликає бага-

то запитань. Є різні версії по-
дій 25 листопада 1988 року, 
які сталися в Мінську в недав-
но отриманій нею трикімнатній 
квартирі на вулиці Сторожов-
ській.

Нещасний випадок. Вва-
жають, що трагедія сталася че-
рез необе-
режність. 
М о в л я в , 
Євгенія ві-
шала того 
дня випра-
ну білизну 
на балконі 
й випадко-
во зірва-

лася з нього.
С а м о г у б -

ство. Багато тих, 
хто має стосу-
нок до вивчен-
ня життя й ді-
яльності поете-
си, допускає, що 
стався психоло-
гічний надрив. 
Дійсно, Яніщиц 

сама говорила про побутові 
труднощі, проблеми в особис-
тому житті. 

Ще 1971 року вона вийшла 
заміж за білоруського поета й 
журналіста Сергія Понизника 
і переїхала з ним до Чехосло-
ваччини, де той проходив вій-
ськову службу. Однак цей на-
чебто щасливий шлюб був не-
тривалим — 1972 року Євгенія 
повернулася в Білорусь, де 14 
листопада народила сина Ан-
дрія й виховувала його сама. 
1976 року шлюб був розірва-
ний офіційно. 

Потім у її житті була смерть 
батька, страшна аварія на до-
розі під Могилевом, після якої 
Євгенії довелося довго по-
вертатися до життя, вчитися 
ходити. 

Убивство. Ця версія теж 
побутує давно. По-перше: пе-
ребуваючи за кордоном, Єв-

генія зав’язала кон-
такти з білоруською 
політичною емігра-
цією, представника-
ми білоруського уря-
ду у вигнанні, що дуже 
стурбувало компетент-
ні органи. По-друге: 
конкуренція або чор-
на заздрість у Спілці 
письменників, де Єв-

генію Йосипівну прогнозува-
ли на керівництво організаці-
єю. А тоді такі структури мали 
значний вплив, у тому числі 
на розв’язання житейських 
питань. 

Утім, навряд чи 1988 року 
спецслужби пішли б на полі-
тичне вбивство, часи швидко 
змінювалися, в СРСР уже чет-
вертий рік здійснювали Пере-
будову. 

Але, що б не трапилося 25 
листопада 1988 року, це чор-
ний день для білоруської літе-
ратури, загалом для білорусь-
кої національної справи.

До 20-річчя від дня смер-
ті поетеси режисер Андрій 
Левчик зняв фільм «На голас 
Музы» за сценарієм поете-
си Раїси Боровикової, котра 
близько знала Євгенію. Літе-
ратурознавець Світлана Ка-
лядка видала книгу про Єв-
генію «Непрыручаная птуш-
ка Палесся». Такою непри-
рученою, вільною птахою й 
зосталася в поезії Євгенія 
Яніщиц.

Наша газета вже друкува-
ла вірші Євгенії Яніщиц, у но-
мерах 53 – 54 (можете прочи-
тати на сайті «Світ-інфо»). Як і 
тоді, зараз теж друкуємо її по-
езії в оригіналі, білоруською 
мовою.

Ты паклiч мяне. Пазавi...
Ты паклiч мяне. Пазавi.
Там заблудзiмся ў хмельных 

травах.
Пачынаецца ўсё з любвi — 
Нават самая простая ява.
I тады душой не крывi 
На дарозе жыцця шырокай.
Пачынаецца ўсё з любвi —
Першы поспех i першыя крокi.
Прыручаюцца салаўi,
Там дзе выбеглi ўдаль канавы.
Пачынаецца ўсё з любвi—
Адчужэнне i боль i нянавiсць...
Ты паклiч мяне. Пазавi.
Сто дарог за маiмi плячыма.
Пачынаецца ўсё з любвi.
А iнакш i жыць немагчыма.

* * * 
Ты цяпер немагчыма далёка.
Вырву з градаў палын і асот. 
Але воран — калючае вока — 
Прабівае душу навылёт. 

Захінуся шалёнаю сьцюжай, 
Завяжу вузялочкам кутас. 
Чорны воран над белаю ружай: 
О, які фантастычны кантраст! 
Я сачу, як пялёсткі зьлятаюць, 

Як заходзіцца вецер сьляпы, 
Рызыкоўна праз боль 

праступаюць 
Кіпці ворана, ружы шыпы. 

Адкажы, да чаго б гэта, дружа, 
Кружыць, сну разарваўшы кілім, 
Чорны воран над белаю ружай, 
Як над выстылым сэрцам маім.

* * * 
Журбу на лісце раскладу
(Хай з ветрам разлятаецца),
Пакуль ідзеш — і я іду,
І шлях мой не канчаецца.
І хай злятае на траву
Разлука пазалотаю.
Пакуль жывеш — і я жыву
Любоўю і пяшчотаю.

* * * 
Я дыханнем цябе абаўю,
Зберажы гэты промень і лета,
І жаноцкую рэўнасць маю,
За якой — чысціня на паўсвету.
Я не кінуся шчасця шукаць,
На самоце галубіць патоля.
Буду мудра і светла маўчаць,
Як бярозка між чыстага поля. 

* * * 
Як проста ўсё,
Як хораша было!
Між намі лета буйнае цвіло.
Былі лугі і звонкія ільны…
Ні роспачы,
Ні болю,
Ні віны…
Як добра ўсё,
Як добра ўсё было!
Няўжо так хутка лета адцвіло?

Двое
Мастом падзелены ці злой
Насмешкаю паромшчыка?
Вясной павеяла, вясной
I першым спорным дожджыкам.
Не збыўся ясны мой прагноз:
Скразным дажджом надзелена.
Шкадую: не туды завёз,
Дзе молада і зелена.
Счакаўшыся, калі міне,
Дажджынку п’ю гаркавую.
Іду па левай старане,
А ўсё гляджу — на правую.
Трава падскочыла, бы ў сне,
Абмытая залеваю.
Ідзеш па правай старане,
А ўсё глядзіш — на левую.

Виповнилося 50 років туристичному 
клубу «Вогнище» з Куликівки. Заснований 
при місцевій середній школі, він швидко 
став селищним, згодом районним. Сво-
го часу це був кращий турклуб області, а 
може, й України, добре відомий і на тере-
нах Радянського Союзу. 

За півстоліття організовано сотні по-
ходів: велосипедних, на байдарках, гір-
сько-пішохідних, навіть на конях. Їх про-
тяжність становить кілька земних еквато-
рів. Марштути походів пролягли далеко за 
межі району, Чернігівщини й України. 

І вся ця діяльність клубу пов’язана з 
його засновником і беззмінним керівни-
ком. Це Ісак Мойсейович Клейнер, леген-
дарна особистість в історії Куликівщини. 
Учитель за фахом, він міг викладати і за 
потреби викладав не лише свою фахову 
літературу, а й практично чи не всі пред-
мети шкільної програми, від іноземних 
мов до креслення. Прожив усього 68 років 
(07.01.1927 – 02.08.1995), але залишив 
глибокий слід в історії Куликівки, в серцях 
і душах людей, був надзвичайно ерудова-
ною людиною та безмежно щирим, ще-
дрим і людяним. 

Девіз створеного 1968 року туристич-
ного клубу був: «Via — est vita», що латиною 
означає «Дорога — це життя». Нелегкою 
була життєва дорога Ісака Мойсейовича, 
але він пройшов її з честю. 

Туристичний клуб, громадськість Кули-
ківки та району відзначають ювілей зна-
менитого туристичного клубу і вшанову-
ють пам’ять його засновника. 

У Куликівці вже давно є вулиця імені 
Клейнера. Зараз у райцентрі готують ве-
ликий туристичний вечір, присвячений, як 
і щорічні такі вечори, черговому туристич-
ному сезону, але також і ювілею клубу та 
вшануванню пам'яті його творця. До цьо-
го ювілею в Куликівці підготовлена і не-
вдовзі має вийти книга «Дорога життя» — 
спогади про Ісака Мойсейовича Клейне-
ра його рідних, друзів, соратників, а також 
твори цієї непересічної людини. Адже він 
був ще й чудовим поетом, написав слова 
й музику багатьох туристичних пісень, які 
сам і виконував, акомпануючи на гітарі. 

Пропонуємо частину цих спогадів, ав-
торка яких — Тамара Мойсеївна Клей-
нер, рідна сестра Ісака Мойсейовича. Тут 
багато цікавих спостережень і про їхню 
звичайну, бідну єврейську сім’ю, і про той 
непростий час нашої непростої епохи.

* * *
З тремтінням і хвилюванням уперше 

в житті взялася за написання мемуарів. 
Мене огорнуло минуле, переді мною по-
стали обличчя рідних людей, я знову чую 
їхні голоси, спілкуюся з ними хоча б у дум-
ках та на папері. 

Багато скорботи відчула я з тієї зло-
вісної ночі 2 серпня 1995 року, коли про-
лунав телефонний дзвінок з Куликівки й 
мені повідомили сумну звістку. Я сподіва-
лася на приїзд брата незабаром, думала 
про те, як разом зустрінемо старість, як 
буду про нього піклуватися... І все це було 
перекреслено однієї миті.

Він був безкорисливою, кришталево 
чесною, доброю людиною, оптимістом, лю-
бив життя, людей і природу. 

Предки по батьку. Предки наші з боку 
батька жили в Томашполі Вінницької області. 
Дід помер у молоді роки, тягаючи день у день 
на собі мішки у млині. Його погано пам’ятав 
навіть наш батько. Бабусю батька (нашу пра-
бабусю) звали Тамар, що на івриті означає 
«пальма». У пам’ять про неї мені дали це ім’я. 
Брата ж назвали на честь дідуся. 

Мати нашого батька залишилася без 
засобів до існування з великою родиною. 
У неї було п’ять синів і три доньки. До того ж 
вона незабаром осліпла від глаукоми. Два 
сини втекли до Америки в роки єврейських 
погромів. Про них і їхніх дітей нічого неві-
домо. Наймолодший син загинув на війні. 
Старший син помер у Москві, дітей не мав. 

П’ятий син — це наш батько Мойсей 
Іса кович Клейнер, 1889 року народжен-
ня. Він і його сестра Діна Ісаківна були осо-
бливо обдарованими дітьми. Надалі бать-
ко вступив до Київського університету, не-
зважаючи на 5-відсоткову норму, вста-

новлену для 
євреїв. Його 
бабуся Тамар 
зібрала й від-
дала йому ко-
пійки, які збе-
рігала. Діна 
Іса ківна теж 
обійшла 5% 
норму, до війни 
працювала в 
Києві, була удо-
стоєна почес-
ного звання «Заслужений учитель УРСР». 
Її син Вілен народився й виріс у Києві, там 
закінчив медінститут. Нині він доктор ме-
дичних наук з радіології, 1995 року заочно 
обраний членом-кореспондентом Нью-
Йоркської академії наук. Дочка Діни Іса-
ківни (теж Тамара) була кандидатом ме-
дичних наук, померла в 36 років. 

У Чернівцях у діда були далекі родичі, 
до яких, залишившись без засобів до існу-
вання, і переїхала сім’я. У Чернівцях про-
жили все життя, там вони й поховані.

Дід був дуже начитаний у Біблії. Трохи 
знав російську мову, що в ті часи було рід-
кістю. Знав він також народну медицину, 
вирізнявся тверезим розумом. Люди йшли 
до нього за порадою. Він навчився робити 
мило й у своїй підвальній кімнаті година-
ми перемішував виварки. Часто, особливо 
в перші роки, з цієї важкої праці нічого не 
виходило, сім’я бідувала. Бабуся була дуже 
побожна й добра до людей. Ділилася остан-
нім із зовсім незнайомими людьми, була 
дуже працьовита. Народжувала 14 разів, 
деякі діти вмирали одразу після пологів.

Старший син жив із сім’єю в Москві, бі-
дував і помер від туберкульозу. Молодший 
син загинув на Ленінградському фронті в 
роки Великої Вітчизняної війни, де був сані-
таром. Старша дочка в роки війни втратила 
трьох синів: 1914 і 1917 р.н. — на фронті, 
а 16-річного сина, який 1941 року захотів 
побачити вступ німців до Чернівців, узяли 
в заручники й розстріляли на очах у матері. 
Від горя 1942 року помер чоловік. Тітка з 
дочкою пережили війну в  Чернівцях, а піз-
ніше переїхали в Могилів-Подільський.

Студентські роки батька минули в го-
лоді й бездомності: в одному кінці міста 
давав уроки за житло, в іншому — за обід. 
Але, незважаючи ні на що, 1914 року він 
закінчив університет.

Друга сестра батька все життя прожи-
ла в Крижополі Вінницької області. Попри 
важке життя, вона була доброю, привітною 
та життєрадісною. Третя сестра (найстар-
ша) працювала зубним лікарем у смт Чер-
нівці Вінницької області, де прожила все 
життя, навіть у роки окупації (бо там були 
румуни). Син її загинув у 20 років, вона ба-
гато пережила й незабаром сама померла 
від серцевого нападу. А її дочка живе з чо-
ловіком і сім’єю єдиного сина в Канаді.

Предки з боку матері. Прадіди й пра-
бабусі родом із смт Нова Хмельницької об-
ласті. Про них нічого не знаю. Дід наш, Яків 
Штейнман і бабуся Двора одружилися по 
любові в дуже молодому віці (15 і 17 років). 
Їхні батьки рано померли, й життя скла-
лося нелегке. Молодша дочка, наша мати 
Клейнер (у дівоцтві Штейнман) Гітля Яків-
на, 1896 р.н., була дуже красивою. Мала 
середню освіту, за спеціальністю — бібліо-
текар. Мати була дуже розумна, багато чи-
тала, вирізнялася високими моральними 
якостями. У 1920 році батьки одружилися 
по сватанні. Незважаючи на випадковість 
цього шлюбу й різницю в освіті, прожили 
життя, кохаючи та поважаючи один одного.

Батьки, сім’я. Жили батьки в Томаш-
полі, там окремо жила й мати батька, са-
мотня і сліпа. Вона безмежно любила неві-
стку. Сестри батька також полюбили нашу 
маму. 1921 року в сім’ї народився син, який 
у віці 1 рік 2 місяці захворів на дизентерію 
і помер. 1923 року під час пологів мами по-
мерла друга дитина. Батько й мати були в 
розпачі. 8 листопада 1924 року народи-
лася я, здорова й весела дівчинка. 7 січня 
1927 року народився мій брат Ісак, розви-
ток якого з раннього віку вражав усіх.

Далі буде.

Євгенія Яніщиц: 
неприручена птаха білоруської поезії

До 70-річчя від дня народження і 30-річчя від дня смерті

Ісак Мойсейович Клейнер: 
дорога життя
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У світі цікавого

Щоб вікно виблискувало, мийте 
його водою з додаванням крохмалю. 

Замерзле вікно можна очистити за допомогою 
розчину кухонної солі. 

Матове скло миють гарячою водою з додаван-
ням оцту.

Пил і забруднення з лакованих і полірованих по-
верхонь меблів не слід видаляти мокрою ганчіркою 
або гарячою водою. Протирати меблі треба сухою чи-
стою фланеллю, сукном або спеціальною серветкою 
«Затишок».

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Людей мучать не 
речі, а уявлення про них.

 Дурень небезпечний 
для навколишніх, розум-
ний — для самого себе.

 Люди настільки не-
самовито хочуть виправи-
ти минуле, що абсолютно 
не дбають про майбутнє.

 Примха — бажання 
без потреби.

 Доля — це сукуп-
ність рішень, які ми при-
ймаємо.

 Якщо хтось плює 
тобі у спину — значить, ти 
попереду.

Було колись...
 1796 року Бетхо-

вен почав втрачати слух, 
йому було лише 26. За по-
радою лікарів він надов-
го усамітнився в малень-
кому містечку Хайліген-
штадт. Однак спокій і тиша 
не поліпшили самопочут-
тя. Бетховен зрозумів, що 
глухота невиліковна. Че-
рез хворобу він рідко ви-
ходив з дому, був позбав-
лений звукового сприй-
няття, став похмурим, за-
мкнутим. Саме в ті роки 
композитор написав свої 
найвідоміші твори.

 Через шість місяців 
після смерті Моцарта його 
вдова Констанція зустрі-
лася з данським диплома-
том Георгом Ніколаусом 
фон Ніссеном і згодом 
вийшла за нього заміж. 
1823 року Ніссен узявся 
за написання детальної 
біографії Моцарта, обро-
бив велику кількість мате-
ріалів, листів композито-
ра. Але через три роки по-
мер, не закінчивши праці. 
На його могилі написано: 
«Чоловік вдови Моцарта».

Куточок 
гумору

Чоловік спізнився 
на оперу. Перед входом 
до зали контролер каже 
йому: 

— Тихіше, будь ласка. 
— А що, всі вже 

сплять?
☺ ☺ ☺

— Учора на виставі 
було дуже мало людей. 

— А де було більше — 
в партері чи на балконі? 

— На сцені.
☺ ☺ ☺

Перед баром валяєть-
ся п’яний. Перехожий на-
хиляється до нього: 

— Перепрошую, ви 
справді п’яний чи це ре-
клама бару?

☺ ☺ ☺
Господиня звертаєть-

ся до гостя:
— Вам подати чар-

ку коньяку чи філіжанку 
кави?

— Краще філіжанку 
коньяку.

 Одна чайна ложка вмістить 2000 
насінин моркви.

 Колись на планеті було 26000 людей, і ця кіль-
кість трималася протягом мільйона років.

 Коли кукурудза росте, вона скрипить.

 Вулкан Кракатау (Індонезія) 1883 року видав 
найгучніший звук, відомий людству. Цей звук було чут-
но в Маврикії, за 4828 км.

 На світових картах нанесено близько 1000 під-
водних гір, а насправді їх більше 100 тисяч.

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.

Зірки світового кіно

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

сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитяча 
книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

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

За цей час кількість відвідувачів сайту перевищила 20500. 
Насамперед з України, інші — з десятків країн  усіх континен-
тів, переважно це українці діаспори. 

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

Архів нашої газети — на її сайтіАрхів нашої газети — на її сайті
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Щ б і б й

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно

В усіх відношеннях З усякого погляду

В цей день Цього дня

В цілому Загалом

В цьому випадку У цьому разі

В цьому році Цього року

Вчений ступінь Науковий ступінь

Багато читайте. Саме 
в книгах міститься мудрість, 
яка не допускає всихання на-
ших мізків, а процес деграда-
ції часто починається саме з 
них.

Дбайте про свою зо-
внішність. Навіть якщо всі-
лякі біди оточили вас, зро-
біть так, щоб вони злякали-
ся вашої краси, стрункого 
підтягнутого тіла, модного 
одягу.

Не піддавайтеся по-
ганим звичкам. Алкоголь, 
наркотики, сигарети, навіть 
ожиріння — заняття, не гідні 
нормальної людини.

Вірте в краще. Похмурі 
песимісти — перші кандидати 
до групи невдах. У будь-якій 
ситуації слід бачити світло в 
кінці темного тунелю. 

Любіть. Батьків, друзів, 
свою половинку, тварин, жит-
тя врешті-решт. Закохана лю-
дина не страждатиме від де-
градації особистості.

Не вбирайте в себе всіх 
страждань світу. Песиміс-
ти так аргументують свій стан: 
«Світ такий жорстокий, навіщо 
боротися, навіщо жити...». Мо-
жете чимось їм допомогти — 
допоможіть, якщо ні — не реф-
лексуйте над чужими драмами.

Вірте в те, що за 
всі скоєні злодіяння 
обов’язково настане роз-
плата. Більшість лиходіїв 
скою ють злочини, бо відчува-
ють безкарність як перед зако-
ном, так і перед вищим судом.

Саморозвивайтеся. 
Книги, відео, курси, класичні 
навчальні заклади не дозво-
лять вам піти на дно.

Не ігноруйте норм 
моралі. Не можна брехати, 
красти, заздрити, пліткувати, 
коїти зло. Усе це щодня руй-
нує вашу особистість.

Не матюкайтеся. Пога-
ні слова руйнують нашу душу, 
виганяють з нашого гаман-
ця гроші, перетворюють нас у 
приматів!

Не забувайте про пра-
вила пристойності. Колу-
пання в носі, прилюдне чухан-
ня геніталій, гучне позіхання 
з відкритим ротом, плямкан-
ня, облизування тарілки — це 
вже явні ознаки деградації 
особистості.

Ніколи не опускайте 
рук. Навіть якщо все у вашо-
му житті погано тепер, ви в 
змозі перевернути ситуацію з 
ніг на голову й поліпшити своє 
становище. 

Французький актор теа-
тру і кіно. Народився 9 квіт-
ня 1933 року в Неї-сюр-Сен 
(департамент Сени, Фран-
ція), син паризького скуль-
птора Поля Бельмондо. За-
кінчив Вищу національну 
консерваторію драматич-
ного мистецтва і почав про-
фесійну кар’єру на сцені.

Перша значна роль у 
кіно була в картині «Будь 
красива і мовчи» (1958), в 
якій також дебютував Ален 
Делон. Всесвітню популяр-
ність 26-річному акторові 
принесла роль безтурбот-
ного негідника Мішеля Пу-
акара в фільмі Жана-Люка 
Годара «На останньому ди-
ханні» — однієї з ключових 
стрічок світового кінемато-
графа.

Наступного року Бель-
мондо зміцнив своє рено-
ме, зігравши разом із Софі 
Лорен у відомому фільмі Віт-
торіо Де Сіка «Чочара». Свої 
кращі ролі він зіграв у ре-
жисерів французької «нової 
хвилі»: Годара («Жінка є жін-
ка», 1961), Луї Маля («Зло-
дій», 1967), Франсуа Трюф-
фо («Сирена з «Міссісіпі», 
1969, тут був чудовий твор-
чий дует з Катрін Деньов), 
Клода Шаброля («Доктор 
Пополь», 1972), Алена Рене 
(«Стависький», 1974).

Поряд з комерційними 
проектами, що представ-

ляють французький ана-
лог голлівудських бойови-
ків і комедій, в яких Бель-
мондо постає в образі не-
виправного авантюриста, 
він створив ряд серйозних 
характерних ролей, не всі з 
яких були достойно оцінені 
критикою (зокрема, фільм 
«Спадкоємець» (1973). 
Персонаж Бомон з фільму 
«Професіонал» (1981), не-
зважаючи на деяку бар-
вистість і гротескність філь-
му, також залишився одним 
з найважливіших творчих 
досягнень актора.

Бельмондо був одним 
з найбільш комерційно 
успішних акторів Франції 
до 1986 року. За прикла-
дом Алена Делона він за-
снував компанію для ство-

рення власних фільмів. 
1987 року Жан-Поль 

повернувся на театраль-
ні підмостки після трива-
лої перерви від 1959 року і 
далі суміщав роботу в кіно 
й театрі. 1995 року схваль-
ні відгуки критиків отрима-
ла його гра в екранізації 
роману «Знедолені» (режи-
сер Клод Лелуш). 

2001 року Бельмондо 
після інсульту припинив ро-
боту в театрі й кіно. Але че-
рез 7 років 75-річний ак-
тор повернувся на знімаль-
ний майданчик, знявшись 
у фільмі режисера Франсі-

са Юстера «Людина та її со-
бака». В інтерв’ю журналу 
«Парі-матч» Бельмондо ви-
словився про цю свою ро-
боту так: «Хоча я знявся в 
95 фільмах і зіграв 40 те-
атральних ролей, на цих 
зйомках я був щасливий як 
ніколи. Цей фільм не схо-
жий на те, що я робив ра-
ніше».

У лютому 2015 року 
Жан-Поль Бельмондо ого-
лосив про завершення 
кар’єри в кіно.

У першому шлюбі з тан-
цівницею Елоді Константен 
(з 1953 по 1966 роки) в ак-
тора народилося троє дітей 
— дочки Патриція (1958) і 
Флоранс (1960), син Поль 
Бельмондо (1963). Старша 
дочка Патриція загинула 
під час пожежі 1994 року. 
Від другого шлюбу з мане-
кенницею і балериною Нат-
ті Тардівель (1961), що три-
вав з грудня 2002-го по літо 
2008 року, народилася до-
чка Стелла (2003).

Актор має шістьох ону-
ків (троє дітей сина Поля 
і ще троє — доньки Фло-
ранс).

Брат — кінопродюсер 
Ален Бельмондо, сестра — 
актриса Мюріель Бельмондо.

1989 року Жан-Поль 
Бельмондо був удостоє-
ний премії «Сезар» за роль 
у фільмі «Улюбленець долі». 
2011 року — Золотої паль-
мової гілки Каннського кі-
нофестивалю. 2016 року 
— премії «Золотий лев» за 
внесок у світовий кінема-
тограф.

Жан-Поль Бельмондо

Фільм «Сирена з «Міссісіпі».

Як залишатися людиною, не деградувати


