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Сьогодні й найближчими 
днями ви ще встигнете 
оформити передплату 

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 друзям, 

знайо мим, колегам, запропонуйте також перед-
платити. 

Читайте в найближчих 
номерах «Світ-інфо» 

• Невідомі сторінки історії України та СРСР
• Світова історія: цікаве про маловідомі факти
• Іван Багряний: доля і творчість
• Свастика і зірка: продовження історичного есе
• По країнах і континентах
• Чергове оповідання королеви детективу Агати Крісті
• Проза і поезія письменників Чернігівщини
• Золотий фонд української естради
• Зірки світового кіно
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Фактичний старт
Отже, чергові вибори Президен-

та України призначені на 31 березня 
2019 року. Виборча кампанія офіцій-
но стартує за 90 днів до цього — 31 
грудня. Та фактично вона давно вже 
почалася — в сенсі агітації і пропаган-
ди. Більше того, одночасно почалася й 
кампанія виборів до Верховної Ради, 
які взагалі відбудуться лише восени. 
Почалася, бо більшість потенційних 
кандидатів на президентські вибори 
відверто, навіть цинічно, йдуть на них, 
щоб засвітитися й засвітити свої по-
літсили для парламентських виборів. 
І це ще один прояв нашого суспільно-
го життя — перетворювати таку дуже 
важливу справу, як вибори глави дер-
жави, в якийсь балаган і шоу. 

Вибори як шоу-бізнес
Утім, такими наші вибори є давно. 

І річ навіть не в тім, що нині в так зва-
них «рейтингах», причому вгорі їх, фігу-
рують два артисти. Річ у тім, що це, по-
перше, дійсно шоу, причому брудне, по-
друге, це бізнес, адже йдеться про по-
трапляння у владу, що дає можливість 
для найбільш ефективного бізнесу — 
«розпилювання» бюджету, тобто на-
родних грошей, і використання влади 
для збагачення. 

Паскудство «рейтингів»
Мова про надзвичайно чомусь по-

ширені в нас так звані «результати» 
так званих «соціологічних опитувань» 
щодо популярності політиків і політич-
них сил. Ними вже аж кишать засоби 
масової інформації, і саме через ЗМІ 
на мільйони людей сіється ця бридота. 

Суть її в тому, що зовсім не рейтин-
ги відбивають думку людей, а думка 
людей починає формуватися цими 
рейтингами. Простий у своїй підступ-
ності й дуже ефективний прийом. 

Ну як, скажіть, можна повірити, що 
політична партія, яка щойно створена, 
може займати в рейтингу місце в пер-
шій десятці?! Те саме — щодо політи-
ків. Але варто встановити по вулицях і 
площах білборди цієї партії, втулити на 
сторінки газет її замовні публікації, як 
вона вже «в рейтингу».

Підступність цієї брудної технології 
ще ось у чому. На першому етапі людям 
закидають вигадані, брехливі рейтин-
ги. Але потім, під впливом брехні, люди 
дійсно починають саме так оцінювати 
кандидатів і партії. 

Марно шукати й соромити авторів 
цієї брехні, котрі поважно підписують-
ся як різні «агенції» і «соціологічні цен-
три». Часто штаби кандидатів і політсил 
обходяться взагалі без них, висмокту-
ючи свої «рейтинги» зі стелі. А якщо й 
насправді існували ті «агенції», то це 
фірми «Роги й копита», які зникнуть од-
разу по виборах. 

А взагалі дуже легко впевнитися у 
брехливості рейтингів. Для цього до-

сить виборцю покласти поруч дві різ-
ні газети, і не обов’язково партійні, де, 
звісно, будуть дані на користь себе. 
Можна покласти і дві звичайні район-
ні чи обласні газети. Більше того: в од-
ній газеті на одній сторінці можна по-
бачити дві публікації від різних партій 
чи кандидатів з абсолютно різними 
рейтингами. Виборцю логічно здиву-
ватися: як же це так? Кожна публіка-
ція стверджує, що саме вона істинна, а 
рейтинги абсолютно різні. І ось те, що 
виборці не ставлять собі такого про-
стого й логічного запитання, яке легко 
викриває брехливість рейтингів, свід-
чить про одне: люди вже настільки за-
дурманені, апатичні й ліниві дослуха-
тися до елементарного розуму, що стає 
сумно. 

Шоу артистів
Тепер про новацію нинішніх вибор-

чих перегонів. Чи не вперше в них зал-
пом виникли два дуже популярні артис-
ти. Це співак Святослав Вакарчук і ак-
тор, шоумен Володимир Зеленський. 
Артисти, безумовно, талановиті. Вакар-
чук — один з лідерів серед українських 
рок-музикантів. Давно відомий сво-
єю активною громадянською, патріо-
тичною позицією, побув навіть депу-
татом Верховної Ради, а потім добро-
вільно склав повноваження — доволі 
рідкісний випадок. Пішов з депутатів, 
пояснивши це брудом політичного 
життя. Якщо Святослав дійсно кан-
дидуватиме на главу держави, то, ма-
буть, вважає, що у президентстві мен-
ше політичного бруду, ніж у депутат-
стві, або спробує зробити наш політи-
кум чистішим. 

Володимир Зеленський — лідер 
шоу-театру «95 квартал». Чесно кажу-
чи, цей «квартал» з його заполітизова-
ним гумором уже дещо набрид на на-
ших телеекранах, де він усюди і скрізь. 
Володимир узагалі майстер на всі руки 
(і ноги, бо колись переміг у шоу «Танці з 
зірками»). Недавно зіграв головну роль 
у серіалі «Слуга народу», якраз прези-

дента. Серіал сатиричний, але замах 
вийшов серйозний. Схоже, телебачен-
ня вже добре закрутило мізки людям, 
якщо на хвилі одного з незліченних се-
ріалів тут же створюється політична 
партія під цією самою назвою — «Слуга 
народу», вже по містах стоять відповід-
ні білборди, а виконавця головної ролі 
«кандидують» у реальні президенти. 

Отже, в руслі телесеріальної полі-
тики залишається лише зареєструва-
ти партію «Роксолана», а на президенти 
висунути султана Сулеймана Великого.

Що стоїть за виборчим феноменом 
Вакарчука й Зеленського? Намір олі-
гархату заплутати виборчу кампанію? 
Втома й апатія виборців від відомих по-
літиків, відтак байдужість, за кого голо-
сувати? Пошук нових облич? Очевидно, 
все разом. 

Щодо останнього, в цьому нема ні-
чого дивного. І не варто лякатися «не-
професійності» в політикумі нових лю-
дей. А де вони тут, професіонали? Хто, 
власне, за фахом чи від народження 
наші президенти, прем’єри, депутати? 
То чому ж не можуть бути в політиці й 
представники творчої інтелігенції? Дех-
то одразу наводить паралелі. Були ж 
першими президентами оновлених Че-
хословаччини й Литви відповідно пись-
менник Вацлав Гавел і професор музи-
ки Вітаутас Ландсбергіс. Правда, забу-
вають, що перед тим за плечима цих 
діячів були десятиліття громадсько-по-
літичної діяльності, в тому числі диси-
дентство, політичні переслідування. 

Є ще одна «притягнута» паралель — 
Рональд Рейган. Дійсно, кіноактор і один 
з найуспішніших президентів наймогут-
нішої держави світу. Але якось забува-
ють, що Рейган працював актором за-
молоду, а потім були десятиліття успіш-
ної політичної кар’єри. Насамперед — 
губернатор Каліфорнії, а за величезної 
самостійності штатів це майже як глава 
держави. І якого штату! Каліфорнія — 
найбільший штат США, за площею і 
населенням більший від майже 
всіх держав Європи. 

Виборіада: починається 
новий безсоромний обман людей

До зустрічі в новому 
2019 році, 

з яким з яким і вітаємо 
наших читачів!
Це останній нинішнього року 

номер нашої газети. Наступний 
вийде 3 січня 2019-го. Сподіва-
ємося, що всі сьогоднішні чи-
тачі продовжать передпла-
ту на «Світ-інфо» на наступ-
ний рік і долучать нових 
передплатників. 

Утворена єдина  
незалежна Українська 

православна церква 5
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Бліц-інформ
День відкритих дверей 
у Державному архіві 
області — одному з найбільших 
в Україні 

Архів має 4 будівлі в Чернігові та 2 схови-
ща в Ніжині. Налічує понад 1 мільйон 800 ти-
сяч документів. 

У головному корпусі, що на Валу, відбувся 
день відкритих дверей. 

Говорить начальниця відділу архіву Олена 
Носенко: «Ось універсал гетьмана Якима Сом-
ка, датований 1663 роком, найстаріший до-
кумент архіву. Він про те, що гетьман підтвер-
джує права дворянина Силича на села Сядричі 
й Вихвостів. 

Серед друкованих видань найстаріша кни-
га – «Апостол», надрукована в Києво-Печер-
ській лаврі 1631 року. У 1969 році вона була 
передана до архіву мешканцем села Ларио-
нівка Новгород-Сіверського району».

Начальниця відділу архіву Ірина Ващенок 
показує давні газети: «Це «Відродження». У 
нас тільки дві підшивки цієї газети. Їй сто ро-
ків. Охоплено період 1917 – 1918 років, час 
Української революції. Ми бачимо тут багато 
цікавої інформації».

Також в архіві зберігаються метричні кни-
ги. У них — запис про народження Івана Ко-
черги, українського драматурга з Носівки, за-
пис про народження кінорежисера та пись-
менника Олександра Довженка із Сосниці. 
Запис про смерть письменника Михайла Ко-
цюбинського, похованого в Чернігові. 

В архіві зберігаються документи не лише 
на паперових носіях, а й на електронних — 
для того, щоб зберегти оригінали докумен-
тів, а в користування дослідникам читального 
залу видавати вже цифрові копії. На сьогодні 
в архіві оцифрували понад 30 тисяч справ.

Новий рекорд аграріїв 
області: зібрано понад 
4 мільйони тонн зерна
Це при тому, що станом на 4 грудня було 

обмолочено 654 тисячі гектарів, або 92% посі-
вів. З них зібрали 4,333 мільйона тонн зерна. 
Урожайність перевищує 66 центнерів з гекта-
ра, що на 9,6 центнера більше від торішнього.

Найбільше зерна зібрали сільгосппідпри-
ємства Бобровицького району — 476 тисяч 
тонн, Ічнянського — 429 тисяч, Прилуцького 
— 424 тисячі.

Триває збирання кукурудзи, яка дає осно-
вну долю врожаю, — її вже намолочено понад 
3 мільйони тонн за середньої врожайності по-
над 92 центнери з гектара, що значно більше 
від торішнього показника.

Чернігів: шлях 
до енергоефективності
У місті діє програма підвищення енерго-

ефективності в бюджетних установах на 2017 
– 2027 роки, якою охоплено 100 закладів і 
установ, що утримуються з міського бюджету. 
Вартість програми — 553 млн грн. За 2017 – 
2018 роки буде впроваджено енергоефектив-
них заходів на 68 млн грн.

Місто має досвід співпраці з проекта-
ми українсько-німецького співробітництва 
(GІZ), Агентства США з міжнародного розви-
тку (USAID), НЕФКО, Світового банку, європей-
ських банків.

За рахунок міського бюджету, державного 
бюджету, допомоги від міжнародних організа-
цій було, зокрема, впроваджено ряд таких за-
ходів у десятках бюджетних установ і закладів: 

облаштовано системи автоматичного ре-
гулювання споживання тепла; 

проведено гідрохімічну промивку систем 
опалення;

встановлено для потреб гарячого водо-
постачання сучасні теплообмінники;

встановлено металопластикові енерго-
ефективні конструкції, загалом замінено 28,1 
тис. м кв. віконних та дверних конструкцій; 

реконструйовано 24,2 тис. кв. м дахів; 
замінено освітлення на енергоефективне. 

Міська влада була 
обрана на місцевих ви-
борах 2015 року і на-
прикінці його почала 
працювати. 3 грудня 
міський голова Владис-
лав Атрошенко звітував 
перед земляками про 
свою роботу та міської 
ради за ці три роки. Ось 
деякі дані звіту. 

За 3 роки з 324 кі-
лометрів доріг по місту 
відремонтували більше 
50 км, із 717 тис. кв. м 
тротуарів облаштували 
47 тис.

Завершено зна-
чну реконструкцію алей і скверів у центрі 
Чернігова. За рік відновлено 25 ігрових 
та спортивних майданчиків, а всього за 3 
роки — 58.

За ці роки на вулиці міста виїхав 21 но-
вий тролейбус.

Існуюча комунальна техніка вже відпра-
цювала кілька термінів експлуатації, тож 
цього року місто закупило сміттєвози, трак-
тори, бульдозери, авто для підвезення робіт-
ників — на 25,22 млн грн. Чернігів поступово 
переходить до контейнерного збору сміття.

За останні роки замінили 1185 енерго-
витратних світильників на LED (12% до за-
гальної кількості).

Цього року у школах додалося 132 
комп’ютери (12 класів по 11 комп’ютерів), 
19 комплектів інтерактивного обладнання.

Уперше за 20 років у Чернігові будують 
дитсадок — у мікрорайоні Масани, на 280 
дітей.

2018 року оновлено обладнання в місь-
ких лікарнях на 18,6 млн грн. 

За останні роки набагато зросла під-
тримка молодіжних та спортивних заходів, 
тільки на спорт — майже вдвічі. Цього року 
відремонтовано приміщення двох дитячо-
юнацьких спортивних шкіл. З’явилися два 
сучасні спортивні майданчики в мікрорайо-
нах, три футбольні поля зі штучним покрит-
тям у школах.

Уперше після багаторічної пе-
рерви створено два дитячих бу-
динки сімейного типу — нещодав-
но сім’ї, які взяли на виховання 10 
і 8 дітей, отримали ключі від нових 
шестикімнатних квартир.

2018 року розпочалося будів-
ництво прибудови корпусу № 2 до 
музичної школи № 1 ім. Вількон-
ського. 

Уже другий рік у Чернігові діє 
місцева програма підтримки на-
роджуваності. На додаток до дер-
жавної допомоги молодим сім’ям, 
які народили дитинку, доплачують 
5 тис. грн за першу, 10 тис. грн — 
за другу та 20 тис. грн — за третю 
дитину.

За цей час 2006 сімей отримали таку 
допомогу (на 17,14 млн грн.). 

Уперше за останні 5 років увійшли у 
2018 рік з позитивною динамікою розви-
тку бізнесу. Кількість нових юридичних та 
фізичних осіб-підприємців  2018 року на 
618 більше за тих, які знялися з реєстрації.

За 9 місяців року промислові підприєм-
ства реалізували продукцію на 9,6 мільяр-
да гривень, що в діючих цінах на 19% біль-
ше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

Бюджет міста від 2015 року зріс більше 
ніж удвічі: з 1,676 мрд грн до 3,628.

Серйозні плани в міської влади й на на-
ступний рік. 

Свято краси, ніжності, мате-
ринства й доброти жіночої душі 
панувало в залі міського пала-
цу культури Чернігова. 14 груд-
ня тут відбувся святковий ве-
чір вшанування лауреатів XXІ 
міського конкурсу «Жінка року-
2018». 

Конкурс проводять від 
1998 року. Його організатора-
ми є Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту, Управлін-
ня культури та туризму міської 
ради і громадська організація 
«Спілка жінок міста Чернігова».

За цей час 178 жінок ста-
ли лауреатами конкурсу: лікарі, 
вчителі, підприємці, вчені, фі-
нансисти, митці, громадські ді-
ячки та інші. Вони — професіо-
нали високого рівня, гарні гос-
подині, турботливі матері.

Цього року лауреатки кон-
курсу «Жінка року-2018» Черні-
гова — 8 жінок:

Варвинець Ірина Анато-
ліївна — заслужений майстер 
спорту України з біатлону;

Шанська Раїса Олексан-
дрівна — член правління ГО 
«Єдина родина Чернігівщини»;

Хольченкова Наталія Ми-
колаївна — викладач та аспі-
рант Національного універси-
тету «Чернігівський колегіум» 
ім. Т. Шевченка, засновниця 
та керівниця зразкового ко-
лективу студії сучасного танцю 
«Альянс», депутат міської ради;

Тимошенко Яніна Геннаді-
ївна — директор методичного 
центру Управління освіти місь-
кої ради;

Відковська Ольга Олегів-
на — інженер садово-парково-
го господарства КП «Зеленбуд» 
міської ради;

Жимолостнова Світлана 
Кузьмівна — голова профкому 
профспілкової організації «Чер-

нігівська профспілка підприєм-
ців «Єдність», член президії ГО 
«Спілка жінок Чернігівщини»;

Кунденко Аліна Володими-
рівна — заступник директора 
ПП «Альтеп-Центр»;

Коцур Ольга Олексіївна 
— керівник народного аматор-
ського фольклорного колекти-
ву «Сіверяни».

Привітати лауреатів при-
йшли рідні, друзі, колеги. Кож-
ній учасниці вручені дипломи, 
подарунки, квіти. Присутні пе-
реглянули відеоролики про 
життя та громадську діяльність 
лауреаток, а зі сцени для них 
лунали виступи творчих колек-
тивів.

Володимир КОВАЛЬ

Чемпіонат України з фут-
болу, прем’єр-ліга.

18 тур. 9 грудня, Київ. 
«Олімпік» (Донецьк) – «Дес-
на» — 1:1.

Матч відбувся на столично-
му стадіоні «Динамо» ім. В. Ло-
бановського, де «Олімпік» про-
водить домашні ігри. Адже ось 
уже 5-ий чемпіонат поспіль 
«Олімпік», «Шахтар» і «Зоря» (Лу-
ганськ) не можуть грати в рід-
них містах через їх окупацію се-
паратистами й росіянами. 

Матч був дуже напружений: 
нам конче була потрібна бодай 
нічия, щоб закріпитися в пер-
шій шістці, господарям — тіль-
ки перемога, щоб мати шанси 
туди потрапити. Як це часто бу-
ває — бойова нічия. У другому 
таймі господарі відкрили раху-
нок. У таких ситуаціях у першо-
му колі, якщо наші пропускали 
першими, вони не лише не мо-
гли відігратися, а й узагалі не 
забивали в матчі. Але коман-
да набуває досвіду, бійцівсько-
го характеру. Вже за 3 хвилини 

капітан команди Денис Фаво-
ров замкнув подачу кутового й 
чудовим ударом головою зрів-
няв рахунок. 
Турнірна таблиця чемпіонату 

після 18 турів, перед зимовою 
перервою (набрано очок):

«Шахтар»             45
«Динамо»             38
«Олександрія»    36
«Зоря»                  28
«Ворскла»            27
«Десна»                24
«Маріуполь»        24
«Львів»                 23
«Олімпік»             19
«Карпати»            17
«Чорноморець» 12
«Арсенал-Київ»    8

Отже, на зимову перерву 
«Десна» пішла, маючи 6-те міс-
це. Стільки  очок і в «Маріупо-
ля», але наша команда займає 
вище місце за додатковими по-
казниками. Перший з них — 
результати матчів між собою. 
У деснянців — обидві перемо-
ги, в обох колах турніру. Також 

значно краща різниця забитих 
і пропущених м’ячів: у наших — 
мінус 1, у маріупольців — мінус 
10.

«Десна» забила 20 м’ячів, 
пропустила 21. Кращий бом-
бардир команди — форвард 
Денис Безбородько, який за-
бив 5 м’ячів. Він на 7-му місці у 
змаганні бомбардирів чемпіо-
нату України. По 4 м’ячі забили 
Олександр Філіпов і Артем Фа-
воров. 

Як бачимо з таблиці, бо-
ротьба ще чекає напружена, 
нашим «дихають у спину» міні-
мум дві наступні команди, мо-
жуть підтягтися й інші. 

* * * 
Ось календар «Десни» в 

заключних турах цього ета-
пу чемпіонату. 

23 лютого: «Арсенал-Київ» 
– «Десна».

2 березня: «Десна» – «Дина-
мо» (Київ).

9 березня: «Ворскла» (Пол-
тава) – «Десна».

16 березня: «Десна» – 
«Львів».

І це перший етап чемпіона-
ту. Далі згідно із зайнятими міс-
цями команди діляться на дві 
шістки. Тут пройдуть окремо 
турніри у два кола, тобто кож-
на команда двічі зіграє з кож-
ною вдома і в гостях. Загалом 
ще 10 турів.

У першій шістці розіграють 
звання чемпіона та призерів 
чемпіонату і п’ять місць до єв-
рокубків наступного сезону. У 
другій — боротимуться за збе-
реження місця у прем’єр-лізі.

Утім, прем’єр-лігу планують 
розширити до 16 команд. Від-
так лише остання команда ни-
нішнього чемпіонату понизить-
ся у класі.

Напевно, «Десні» це не за-
грожує, виходячи з турнірної 
ситуації та нинішньої впевне-
ної гри команди. А завдання 
те саме: потрапити до першої 
шістки і зайняти одне з перших 
п’яти місць, що дає право на 
участь у єврокубках. 

Три роки нинішньої міської влади Чернігова

Міський конкурс «Жінка року-2018»

«Десна»: на зимову перерву — в першій шістці 
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Бліц-інформ
Щоб інвалідам було зручно
На засіданні обласного комітету забезпечення доступнос-

ті для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп йшло-
ся про маркування сходів на вулицях і площах Чернігова, за-
купівлю підйомників та пристосування транспорту загального 
користування для осіб з інвалідністю.

В області існує нагальна потреба в покращенні доступу 
таких людей до закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної 
сфери. Поки що лише частина приміщень обладнані належни-
ми пандусами. 

Добре, що недавно в Чернігові в підземному переході біля 
готелю «Україна» встановлено спеціальний підйомник для осіб 
з інвалідністю. Чернігівська районна лікарня планує 2019 року 
облаштувати зовнішні сходи та встановити пандус. Уже розро-
блена проектна документація. 

Ще одне проблемне питання — пристосованість тран-
спортних засобів для інвалідів. Недавно тролейбусне управ-
ління придбало 4 нові низькопідлогові тролейбуси. Є сподіван-
ня, що тролейбусний парк поповниться ще двома такими тро-
лейбусами. 

Від початку жовтня в місті надають транспортні послуги 
для маломобільних груп населення. Територіальний центр соц-
обслуговування Деснянської райради за кошти держбюджету 
придбав легковий автомобіль, який уперше в Україні спеціаль-
но обладнали для транспортування людей з інвалідністю. По-
слугами цього автомобіля клієнти центру можуть скористатися 
безкоштовно. Соціальне таксі можна замовити за телефоном 
67-05-14.

У лікарні роблять 
ще одну операцію без розрізу
Два роки поспіль Чернігів за кошти бюджету закуповує 

для лікарень медичну техніку на значні суми. І з’являються нові 
можливості лікування. 

У міській лікарні № 2 хірурги-урологи оперують доброякіс-
ну гіперплазію простати без розрізу на тілі пацієнта. Для таких 
операцій цього року коштом міського бюджету в лікарню при-
дбано сучасний апарат — резектоскоп. Вартість його — 2,230 
млн грн. Нині це єдиний медзаклад області, що має такий при-
лад. Тут уже прооперовано 140 пацієнтів.

Як розповів завідувач урологічного відділення лікарні Олег 
Співак, потреба в новітній методиці вкрай нагальна. Аденома, 
тобто гіперплазія (збільшення), передміхурової залози (про-
стати) швидко розвивається в чоловіків віком за 50 років. Досі 
операції з видалення цієї доброякісної пухлини робили з роз-
різуванням тіла пацієнта. Тепер — шляхом входження через 
сечовивідний канал (уретру). Це менш травматично, і пацієнти 
повертаються до звичного ритму життя через кілька днів піс-
ля операції.

У відділенні працюють чотири лікарі-урологи, які володіють 
методикою проведення таких операцій.

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

тримку діяльності Чернігівського  благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській армії, ро-
динам воїнів АТО.

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

Вартість реконструкції 
колишньої Алеї Героїв 
збільшилася ще на 9,2 мільйона 
Відповідне коригування ціни оприлюднено на сайті Прозор-

ро. Як зазначено в документах, у процесі будівництва було змі-
нено проектне рішення, що призвело до зміни обсягів робіт з 
подальшим коригуванням проектно-кошторисної документації.

На що саме витратять ще понад 9 мільйонів бюджетних ко-
штів, не вказано. 

Як і повну реконструкцію, додаткові роботи на  алеї в цен-
трі Чернігова, що веде від Красної площі в напрямі Катеринин-
ської церкви, проводитиме компанія «УТБ-інжиніринг».

Книга «Дорога життя»
У минулому номері ми писали, що знаменитий туристич-

ний клуб «Вогнище» з Куликівки відзначив 50-річчя. До ювілею 
клуб видав книгу «Дорога життя». Це спогади про засновни-
ка і беззмінного керівника клубу, вчителя Ісака Мойсейовича 
Клейнера, який 23 роки тому пішов з життя. У книзі також — 
його поетичні і прозові твори. 

Третій номер поспіль ми друкуємо розділ з цієї книги — спо-
гади сестри І. М. Клейнера Тамари Мойсеївни (див. стор. 14). 

Книга видана. Але турклуб звертається до всіх, кому доро-
га пам’ять про І.М. Клейнера, до туристів, усіх, хто хоче підтри-
мати туризм на Чернігівщині, з проханням допомогти коштами, 
щоб компенсувати витрати на випуск книги. Кошти можна над-
силати на такий рахунок: 

код ЄДРПОУ 41859118, МФО 853592, ГУ ДКСУ у Чернігів-
ській області, р/р 31550316141149.

Призначення платежу (вказати обов'язково): благодійні 
внески на видання книги спогадів про Клейнера І. М.

Літературно-мистецька панорама

55-річчя творчої діяльності та 70 
літ від дня народження заслужений 
працівник культури України, голов-
ний хормейстер капели бандурис-
тів імені Остапа Вересая філармо-
нійного центру, старший викладач 
Чернігівського музичного коледжу 
Микола Борщ зустрів на сцені. В 
обласному філармонійному центрі 
8 грудня відбувся ювілейний вечір 
митця під назвою «Дороги іншої не 
треба…».

Миколі Митрофановичу доводи-
лося працювати з духовими, симфо-
нічними оркестрами, народними й 
академічними хорами, а тепер ра-
зом з дружиною, заслуженою ар-
тисткою України Раїсою Миколаїв-
ною Борщ він працює з чудовим ко-
лективом — капелою бандуристів 
імені Остапа Вересая. 

Маестро народився в багатодіт-
ній родині в Заудайках на Ічнянщи-
ні. У п’ять років уже співав у церков-
ному хорі, у чотирнадцять — керу-
вав самодіяльним оркестром.

Ювілейна програма, підготов-
лена капелою бандуристів, розпо-
чалася з пісні, яку Микола Борщ 
співав, скільки себе пам’ятає, — 
«Дивлюсь я на небо». Яскравим за-
лишився спомин про батькову кри-
ницю, яку довелося Миколі копати 
на батьківському подвір’ї. «Батько-
ва криниця» авторства земляка-іч-
нянця Станіслава Маринчика, який 
приїхав на ювілей привітати друга-

колегу, — саме про це. А знамениті 
«Чорнобривці» — про мамині чорно-
бривці, які вона сіяла біля хати.

Було навчання в Чернігівському 
музичному училищі, військова служ-
ба, навчання в Київській консерва-
торії, робота в Ніжинському педаго-
гічному інституті. 

Найкраще місце на землі для 
ювіляра — Україна, рідна Ічнянщи-
на. Так народилися пісні, що прозву-
чали в ювілейному концерті: «Дні-
про й Десна — моя держава», яку 
Микола Митрофанович написав на 
вірші земляка Леоніда Горлача, «Іч-
нянський край» (можна сказати, 
гімн Ічнянщини) на вірші ще одного 
земляка — Івана Буренка.

Потрапили до ювілейної кон-
цертної програми пісні «Ой ви, Кру-
ти», а також «Вдово Україно», при-
свячена темі Голодомору, який без-
посередньо торкнувся родини Бор-
щів: чотирьох дітей батько Миколи 
поховав у ті роки.

На ювілейному вечорі Мико-
ли Борща вперше у виконанні тріо 
бандуристок у складі Лілії Козлової, 
Лідії Тарасенко та Вікторії Шульги 
прозвучала пісня «Де вітер землю 
голубить». 

Сюрпризом став виступ Анто-
на Копитіна. Йому дорогу на велику 
сцену відкрили саме Микола і Раїса 
Борщі. Згодом Антон став перемож-
цем 5-го сезону «Голосу країни».

Чимало відзнак отримав того 
вечора ювіляр. Зокрема, відзнаку 
Міністерства культури, подяку об-
ласної ради, орден Святого Рівноа-
постольного князя Володимира Ве-
ликого ІІІ ступеня — ним Патріарх 
Філарет нагородив Миколу Борща з 
нагоди ювілею.

Теплими й щирими були приві-
тання від земляків-ічнянців, чле-
нів Ічнянського земляцтва в Киє-
ві, колег і вихованців Миколи Бор-
ща. Своїми виступами привітали 
ювіляра артисти народного ама-
торського хору «Десна» міського 
палацу культури (десять років від-
дав Микола Митрофанович цьо-
му колективу), Володимир Ус, Оль-
га Коцур та фольклорний гурт «Ка-
лита» палацу культури, Олександр 
Прокопенко, народний академіч-
ний хор обласного філармонійно-
го центру.

А подружжя Микола та Раїса 
Борщі виконали пісню «Як надійшла 
любов».

Микола Борщ: «Дороги іншої не треба…»

Запрошує в грудні 
на такі заходи:

20 грудня — мистецький про-
ект «Михайло Коцюбинський. У колі 
друзів». Тема — письменниця Мар-
ко Вовчок.

Протягом місяця — виставка 
творчих робіт людей з обмеженими 
фізичними можливостями.

Протягом місяця на замовлен-
ня шкіл: 

робота музейної «Майстерні 
гарного настрою»; 

тематичні уроки за творчістю 

українських письменників;
«Твоє життя — твій вибір» — за-

няття, спрямовані на популяриза-
цію здорового способу життя.

Детальніше про заходи в музеї 
— на його сайті та сторінках у соці-
альних мережах:

w w w.f a c e b o o k .c o m/M u s e u m .
Kotsyubinsky

https://twitter.com/MKotsyubinsky

Довідки за тел.: 677-481, 678-741.

Адреса: Чернігів, вул. Коцюбин-
ського, 3.

Наші театри перемогли 
на І Всеукраїнському 

фестивалі «ГРА»
Обласний академічний музично-дра-

матичний театр ім. Т. Шевченка отримав 
премію в номінації за найкращу драма-
тичну виставу — «Вій. Докудрама», облас-
ний театр ляльок ім. О. Довженка переміг 
у номінації за кращу виставу для дітей — 
«Ангелик, що загубив зірку».

У березні 2018 року було оголошено 
про проведення Першого Всеукраїнсько-
го театрального фестивалю-премії «ГРА». 
Засновником його стала Національна 
спілка театральних діячів України за під-
тримки Міністерства культури, Міністер-
ства фінансів, Комітету з питань культу-
ри і духовності Верховної Ради, Департа-
менту культури КМДА.

Лауреати фестивалю визначалися в 
шести номінаціях, а відбір учасників здій-
снювався в три етапи. Експертна рада 
переглянула на відео 74 подані заявки 
театрів щодо прем’єрних вистав 2017 
року.

Театр, який нагороджений премією 
«ГРА», наступного року отримає премію 
— 50 000 гривень — на новий творчий 
проект.

Хор імені Бортнянського 
отримав премію

Академічний камерний хор ім. Дми-
тра Бортнянського (художній керівник і 
диригент — Іван Богданов) обласного фі-
лармонійного центру здобув Всеукраїн-
ську премію імені Миколи Леонтовича, 
яку вручають за визначні заслуги в роз-
витку музичного і хорового мистецтва. 

Премія заснована рішенням Вінниць-
кої обласної ради 2017 року з нагоди 
140-річчя від дня народження компо-
зитора, збирача музичного фольклору, 
громадського діяча Миколи Дмитрови-
ча Леонтовича (1877 – 1921). Вона міс-
тить грошову винагороду в сумі 20 тисяч 
гривень, яку виплачуватимуть коштом 
вінницького обласного бюджету.

На засіданні клубу «Краєзна-
вець» обласної бібліотеки ім. Коро-
ленка представлено книгу чернігів-
ської журналістки Євдокії Тютюн-
ник «Грабовський».

Про історію написання книги, 
що знайомить з новим поглядом на 
життя і творчість українського по-
ета-патріота Павла Грабовського, 
знайомство з його нащадками, яких 
доля закинула аж у Киргизстан, 
розповіли Надзвичайний і Повно-
важний посол України Петро Ша-
повал та його дружина Надія Шапо-
вал. Під час дипломатичної служби 
Петра Дмитровича у цій країні він і 
Надія Миколаївна познайомилися й 
подружилися з внучкою та правнуч-

кою поета, які надали цінні матеріа-
ли з родинного архіву.

Євдокія Тютюнник розпові-
ла про подальший пошук відомос-
тей про життя поета. Цікава доля і 
його сина — науковця Бориса Гра-
бовського. Окрема тема — зв’язок 
творчості Павла Грабовського з 
Чернігівщиною.

З виходом першої книги автор-
ку привітали колеги: Ольга Черня-
кова, Олександр Олійник, Анатолій 
Тютюнник.

Вірші поета прочитала заслужена 
вчителька України Ольга Гребницька, 
а пісню «Зелений гай» на слова поета 
виконав заслужений працівник куль-
тури України Микола Борщ.

У музеї — «Майстерня Святого Миколая»
Від 19 грудня до 20 січня обласний художній музей ім. Г. Галагана про-

понує для дітей та дорослих різдвяно-новорічну програму «Майстерня Св. 
Миколая».

Вона охоплює виставку ікон Святого Миколая з фондів музею, майстер-
класи (тістопластика, новорічний сувенір з глини, святкова об’ємна листів-
ка, прикраса з бісеру, лялька), а також забави зі Святим Миколаєм і музей-
ний квест «У пошуках символів Різдва». У музеї діятиме фотозона.

Замовлення на участь робити за тел.: 676-715 і 774-616.

Представлення книги 
Євдокії Тютюнник «Грабовський»

Чернігівський літературно-меморіальний 
музей-заповідник Михайла Коцюбинського
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Бліц-інформ
Новий рік — 
нові подорожчання
Проїзд у маршрутках може подорожчати на 

20%, у тролейбусі — на 66%.
Вартість проїзду у тролейбусах Чернігова 

міська влада хоче підняти до 5 гривень. Проти 
нинішньої ціни у 3 гривні подорожчання складе 
66%. 

10 грудня міськрада зімітувала у своєму ко-
мунальному підприємстві «Чернігівське тролей-
бусне управління» так зване «громадське обгово-
рення» тарифів на проїзд. На ньому були присутні, 
окрім журналістів, самі працівники ЧТУ та жмень-
ка мешканців міста. Добре, як три десятки, що 
становить одну десятитисячну (!) населення Чер-
нігова, або 0,01%. Дійство, де не було 99,99% чер-
нігівців, подадуть як «глас народу».

Також міська рада піднімає вартість проїзду у 
маршрутках до 6 гривень проти ціни — 5 грн. По-
дорожчання — на 20%. Але це проти ціни у груд-
ні, а оскільки ціна цього року вже піднімалася, 
то загальне подорожчання за рік складе понад 
50%.

Видалено 
пошкоджені дерева
Видалення пошкоджених дерев перед вхо-

дом до Чернігівського міського палацу культури 
здійснено згідно з проектом «Ландшафтна рекон-
струкція прилеглої території КП «Міський палац 
культури» за адресою: вул. Мазепи, 23». Замов-
ник робіт — управління капітального будівництва 
міськради, виконавець — комунальне підприєм-
ство «Зеленбуд». Проект був затверджений цьо-
го року.

Загалом під час реконструкції видалено 26 
дерев, 5 з них — ялини. З боку вулиці вони мали 
здоровий вигляд, але з боку палацу — наполови-
ну пошкоджену лису крону. 

Здорові красиві ялини з боку зупинки громад-
ського транспорту залишили.

«Щодо подальших робіт з благоустрою цієї те-
риторії, то видалення дерев більше не буде, — ко-
ментує заступник директора КП «Зеленбуд» Олег 
Косовець. — Озеленення цієї ділянки ми почне-
мо наступного року, коли дозволять погодні умо-
ви. Проект передбачає новий дизайн клумб, сис-
тему поливу, нові доріжки перед входом до пала-
цу, нове освітлення. У результаті ділянка матиме 
більш охайний та сучасний вигляд».

Прес-служба КП «Зеленбуд»

Поліція затримала групу 
серійних крадіїв
7 грудня до поліції із заявою про крадіжку 

звернувся мешканець Броварського району Ки-
ївщини. Невідомі особи проникли до його дачного 
будинку в селі Надинівка Козелецького району й 
викрали цінні речі. 

Поліцейські управління карного розшуку об-
ласної поліції разом з колегами з Козелецької по-
ліції затримали підозрюваних. Ними виявилися 
раніше судимі мешканці Чернігова та Козелець-
кого району.

У зловмисників поліцейські вилучили автомо-
біль, на якому вони перевозили викрадені речі.

Під час проведення обшуків за місцем меш-
кання підозрюваних поліцейські виявили велику 
кількість речей, викрадених з інших господарств. 
За попередньою інформацією, зловмисники обі-
крали близько десяти приватних будинків.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 
ст.185 Кримінального кодексу України — така 
крадіжка карається позбавленням волі на строк 
від трьох до шести років.

На Десні, провалившись 
на тонкому льоду, потонув 
65-річний рибалка
Це сталося в Чернігові поблизу човнової стан-

ції. Повідомлення про подію надійшло 5 грудня до 
обласного управління з надзвичайних ситуацій. 

Пошуки потонулого рибалки тривали два 
дні. До робіт залучили водолазів ДСНС та облас-
ної водолазно-рятувальної станції. Тіло чоловіка 
було знайдене майже за 800 м нижче за течією 
від місця, де його бачили востаннє.

Рятувальники закликають громадян прояв-
ляти обережність на ще досить тонкому льоду, 
особливо на річках з течією. 

З 26 по 30 листопада пред-
ставники шести об’єднаних те-
риторіальних громад області (Бо-
бровицької, Городнянської, Ло-
синівської, Малодівицької, Плис-
ківської та Семенівської) були з 
навчальним візитом у Малополь-
ському воєводстві Республіки 
Польща. Візит — це частина про-
екту, що реалізується Фондом 
розвитку місцевої демократії 
Польщі за участі нашого Сівер-
ського інституту регіональних до-
сліджень. Проект співфінансова-
но в рамках програми співпраці 
«Польська допомога» Міністер-
ства закордонних справ Польщі.

Досягнення польських гмін 
(аналог наших ОТГ) — результат 
майже тридцятирічного сучасно-
го місцевого самоврядування. 

Гміна Лібйонж — 
гарне місце 
для життя

Це відносно невелика гміна 
з населенням 18,5 тис. мешкан-
ців. Найбільше підприємство — 
шахта Яніна. Заснована на по-
чатку ХХ ст. копальня спирається 
на чи не найбільші розвідані за-
паси вугілля в Польщі. Для гмі-
ни підприємство є бюджетоутво-
рювальним, шахта всіляко під-
тримує соціальну сферу, а також 
практикує промисловий туризм. 

Другий чинник — місцеве 
вино. Земля та клімат тому спри-
яють. А от вирощуванню інших 
культур — ні. Тож сільське гос-
подарство тут згортає свою ді-
яльність — воно нерентабельне, 
є лише один кооператив, кілька 
фермерів. 

У планах гміни на 2016 – 
2023 рр. значилося таке. Пере-
творення приміщення колишньої 
залізничної станції на будинок 
для осіб похилого віку; перетво-
рення одного з корпусів школи 
на дитячий садочок (у Лібйонж 
— приріст населення); рекон-
струкція будинку, призначеного 
для роботи з інвалідами; побудо-
ва автостанції; побудова критого 
басейну (є відкритий); створення 
веломістечка для навчання ма-
лечі й опанування ними правил 
дорожнього руху. Частина цих за-
вдань уже виконана, інші — реа-
лізуються. Але багато зроблено 
було й раніше: реконструйовані 
будинок культури, міська бібліо-
тека, школи, облаштовані скве-
ри, відремонтовані дороги.

Дуже активна гміна в про-
ектах регіонального та місцево-
го розвитку. Можливості залу-
чення зовнішніх коштів є. Час-
тина — це кошти ЄС та держав-
ні. Але спочатку треба вкласти 
власні гроші й лише після цього 
отримати від 50% до 75% част-

кового відшкодування.
Лібйонж, разом із сусідніми 

гмінами, є засновником спільних 
комунальних підприємств. Одне 
займається збором, сортуван-
ням, вивезенням та утилізацією 
твердих побутових відходів, дру-
ге — громадським транспортом. 

Гміна Скавіна — 
місце, серцю миле

Скавіна (48 тис. населення, 
100 км кв.) — промислово роз-
винута гміна поблизу Кракова. 
На її території працює чимало 
старих підприємств, переважно 
важкої промисловості, але цього 
тепер замало. Тож вона виділила 
нові промислові зони для бізне-
су. Тут діють невеликі підприєм-
ства металообробки, машинобу-
дування, логістики. З понад 100 
млн власних надходжень до бю-
джету гміни 40 млн — податок на 
нерухомість із цих фірм. І це най-
більше за обсягом джерело над-
ходжень до міського бюджету, а 
не податок на доходи фізичних 
осіб, як в Україні. 

Навіть на польському тлі гмі-
на виділяється своєю громад-
ською активністю. Тут є конкурс 
проектів для громадських орга-
нізацій, бюджет якого 2019 року 
становитиме 1 млн 100 тис. зло-
тих (близько 8 млн грн.) Напрями 
— спорт, підтримка національ-
них і місцевих традицій, органі-
зація вільного часу дітей та під-
літків.

Наступний пріоритет Скаві-
ни — захист довкілля та енерго-
ощадність. У Скавіні активно 
встановлюють сонячні батареї 
для бюджетних організацій і при-
ватних осель. Для останніх діє 
програма з часткового відшкоду-
вання ціни. 

У Польщі поступово відмов-
ляються від твердопаливних кот-
лів через їхню шкідливість, замі-
няючи на газові, здійснюють тер-
момодернізацію будівель. 

Чистота довкілля важлива 
для розвитку гміни, адже вона 
розвиває туризм вихідного дня 

та рекреацію. Скажімо, разом із 
сусідами вона організувала ве-
ломаршрут «Стежки біля Кра-
кова», який за рік відвідали по-
над сто тисяч осіб. Територіаль-
на спільнота активно пропагує 
велосипеди й самокати як вид 
транспорту. Чимало коштів іде на 
розвиток спорту. Свідчення того 
— прекрасний 20-метровий ба-
сейн та сучасні ігрові майданчи-
ки.

Вразила бібліотека, точніше 
— мультицентр, де все побудо-
вано на сучасних інформаційних 
технологіях.

Неполоміце, де 
долаються бар’єри

Нас приймала і ця літня рези-
денція польських королів (27 тис. 
мешканців, 95,1 кв. км площі), 
адміністративний центр якої роз-
ташований на відстані 25 км від 
центру Кракова. Родзинка гміни 
— королівський замок, монас-
тир і костел ХІІІ ст. 

Чверть століття тому замок 
був доволі занедбаним, але зу-
силлями гміни вдалося змінити 
ситуацію. Тепер під його дахом — 
міська рада, картинна галерея, 
концертний зал, музей та ресто-
ран. Тут працюють творчі студії, 
одружуються молодята. 

Уявити такий комплекс в 
Україні неможливо, а Польська 
держава більш раціональна: 
спадщина минулого може існува-
ти не лише як експонат. 

Однак основу добробуту гмі-
ни складають численні інвес-
тиції. Першим серйозним ка-
піталовкладенням став завод 
Coca-Cola.  Найкращі умови 
йому запропонувала Неполомі-
це. Прихід відомої міжнародної 
компанії став сигналом для ін-
ших: тут можна робити бізнес. За 
кілька років сюди прийшла ав-
томобільна компанія MAN, роз-
почався справжній інвестицій-
ний бум. Тепер околиця Неполо-
міце — парад відносно невели-
ких, але технологічно просунутих 
підприємств відомих європей-

ських і світових компаній, з ма-
лою кількістю працівників. 50% 
працівників підприємств живуть 
у Кракові й лише 25% — у Непо-
ломіце.

Наступна складова розви-
тку — інвестиції в людей. На по-
чатку 1990-х рр. керівництво 
гміни переконало своїх земля-
ків: головне — освіта. Останній 
приклад — новітня школа, вели-
кий світлий простір, де в кожно-
му класі є мультимедійне облад-
нання. Перебуваючи в комуналь-
ній власності, школа знаходиться 
в управлінні громадської органі-
зації зі статусом організації сус-
пільно корисної діяльності.

У солецтві Станятки інша 
громадська організація управ-
ляє місцевим будинком спокій-
ної старості та будинком повної 
творчості (колишній будинок 
культури). Це сучасні заклади — 
затишні, теплі, комфортні. 

Вища школа 
туризму та економіки

У ній у Кракові навчаються 
студенти з Польщі, інших країн 
за напрямами: туризм і рекре-
ація, інформатика, суспільні на-
уки. Сюди можна вступати і ви-
пускникам українських вишів, 
які отримали ступінь бакалавра. 
А далі — дворічна магістерська 
програма та європейський ди-
плом. Або ж інший варіант: сту-
дент навчається в українському 
університеті, але за угодою з ним 
проводить сесії в Польщі. Також 
Школа використовує програ-
му Study and Work, що дозволяє 
студентам розпочинати роботу 
вже під час навчання. Бере Шко-
ла участь і у програмі Erasmus 
— для обміну студентами. Існує 
практика студентів (у тому числі в 
інших країнах), за яку вони отри-
мують зарплату.

Підписали угоду 
про співпрацю

Під час цього візиту пред-
ставники нашого Сіверського ін-
ституту регіональних досліджень 
і Малопольського інституту те-
риторіального самоуправління 
та адміністрації Фундації розви-
тку місцевої демократії підписа-
ли угоду про взаємодію та спів-
працю в Кракові. Головна мета 
— співробітництво в підвищенні 
інвестиційної привабливості те-
риторіальних громад Польщі та 
України. 

Володимир БОЙКО, 
директор Центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної 

влади, органів місцевого 
самоврядування

Одяг, дитячі іграшки, техніку, книги зносять чернігівці до пер-
шого в місті безкоштовного магазину. Його відкрили днями на 
ринку в мікрорайоні Масани. Товари там можна буде взяти без-
коштовно. 

Приміщення для соціального магазину підприємцю Юлії Греб-
нєвій безкоштовно надала адміністрація ринку. Ідея проекту в Юлії 
виникла після того, як вона встановила у своєму продуктовому ма-
газинчику на ринку поличку допомоги. Люди приходять і лишають 
на поличці фрукти, овочі, хліб, олію, крупи, солодощі. А ті, хто цього 
потребує, отримують безкоштовно.

У новому магазині товари також безкоштовно будуть отриму-
вати пенсіонери, багатодітні сім’ї, матері-одиначки, інші верстви 
населення, які потребують допомоги. Люди мають пред’явити від-
повідне посвідчення. Працюватимуть у магазині безоплатно во-
лонтери.

Соціальний проект забирає в Юлії чимало енергії та часу, але 
рідні її розуміють і допомагають. У 33-річної мами та її чоловіка — 
троє дітей, усі хлопці. Найстаршому сину — чотирнадцять років, се-
редньому — вісім, молодшому — три.

На Масанах відкрили перший 
у Чернігові магазин безкоштовних товарів

Юлія (в центрі) з волонтерами.

Нашим громадам є чого повчитися в Польщі
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Бліц-інформ
Конгрес США визнав 
Голодомор в Україні 
геноцидом
Палата представників Конгресу США 

одноголосно ухвалила резолюцію щодо ви-
знання Голодомору 1932 – 1933 років в 
Україні актом геноциду українського наро-
ду з боку тоталітарного режиму СРСР. 

4 жовтня Сенат Конгресу також одно-
стайно ухвалив це рішення.

Таким чином, обидві палати Конгресу 
США — парламенту держави — ухвалили 
цю резолюцію.

Суд поновив на посаді 
голови Державної 
фіскальної служби 
Романа Насірова, підсудного в 
тяжких кримінальних злочинах
Окружний адміністративний суд Києва 

11 грудня поновив на посаді голови ДФС 
України Романа Насірова. Суд визнав про-
типравним і скасував розпорядження Кабі-
нету Міністрів України про звільнення Насі-
рова з посади. Мотивацією названо те, що 
звільнення Насірова Кабмін здійснив нена-
лежним чином. Також суд постановив ви-
платити Насірову компенсацію у 184 тисячі 
342 гривні як заробіток за час відсторонен-
ня від роботи. 

31 січня 2018 року уряд звільнив з по-
сади перед цим відстороненого від своїх 
обов’язків главу ДФС Насірова.

8 березня 2017 року Солом’янський 
райсуд Києва обрав Насірову запобіжний 
захід у вигляді арешту на 60 діб з альтер-
нативою внесення застави в 100 млн гри-
вень, а 16 березня дружина Насірова вне-
сла за нього заставу.

Сам Насіров, уродженець Чернігова, не 
визнає звинувачень і заявляє про його по-
літичне переслідування.

Слідство вважає, що Насіров протягом 
2015 – 2016 років, діючи в інтересах на-
родного депутата Олександра Онищенка, 
надав керівникам регіональних та терито-
ріальних органів ДФС незаконну вказівку 
приймати безпідставні рішення про роз-
строчення податкового боргу ряду бізнесо-
вих структур. Насірова обвинувачено у зло-
вживанні службовим становищем та служ-
бовому підробленні. Слідство завершене, 
йде розгляд справи в суді. 

У Кабміні вже заявили, що оскаржать 
це рішення суду про незаконність звільнен-
ня Насірова.

CБУ підтвердила 
громадянство Росії в 
родичів розвідника Семочка
Контррозвідка підтвердила, що дру-

жина й дочка першого заступника голови 
Служби зовнішньої розвідки Сергія Семоч-
ка мають російське громадянство. Про це 
йдеться в рішенні Шевченківського райсу-
ду Києва.

Справу про можливу державну зра-
ду відкрили за заявою журналістів, які ви-
явили громадянство РФ у родичів Семочка. 
Водночас Департамент контррозвідки 26 
жовтня повідомив, що його цивільна дружи-
на й дочка мають російські паспорти.

1 жовтня у програмі «Наші гроші» жур-
налісти оприлюднили результати власно-
го розслідування про статки Семочка. Його 
сім’я нібито володіє трьома будинками за-
гальною вартістю близько $8 млн, а родичі 
мають російські паспорти. За даними жур-
налістів, родичі Семочка постійно курсують 
між Києвом та анексованим Кримом.

3 жовтня повідомлялося, що НАБУ від-
крило кримінальну справу проти заступни-
ка голови зовнішньої розвідки Сергія Се-
мочка за статтею «незаконне збагачення». 
Пізніше Служба безпеки України повідоми-
ла, що відкрила кримінальне провадження 
за статтею «державна зрада».

Сам Семочко заявив, що не має стосун-
ку до будинків під Києвом вартістю в міль-
йони доларів, а його дружина є виключно 
громадянкою України.

На Об’єднавчому собо-
рі православних церков 
України 15 грудня в Києві 
утворена єдина незалежна 
Українська православна 
церква. Собор  обрав її гла-
ву. Вселенський Констан-
тинопольський патріархат 
надає цій церкві пов ну са-
мостійність — автокефа-
лію. 6 січня Патріарх Вар-
фоломій вручить главі на-
шої церкви Томос — доку-
мент про автокефалію. 

Історична довідка
Християнство було заснова-

не прихильниками Ісуса Хрис-
та після його страти 33 року на-
шої ери в Єрусалимі. Місто, сто-
лиця колишнього могутнього 
Іудейського царства, на той час, 
як і вся Палестина, було захопле-
не Римською імперією. У перші 
століття нову релігію — християн-
ство — жорстоко переслідували в 
Римській імперії, де панувало ба-
гатобожжя. Проте християнство 
швидко поширювалося імперією, 
тобто на Середземномор’ї. Урешті 
в IV столітті імператор Костянтин 
визнав християнство державною 
релігією. Він також розбудував на 
місці давньої грецької колонії — 
міста Візантія, заснованого ще в 
VII столітті до нашої ери, місто, на-
зване ним Новим Римом, і оголо-
сив його новою столицею імперії. 
Місто швидко отримало на честь 
імператора назву Константино-
поль. 

Невдовзі внутрішні протиріч-
чя імперії призвели у 395 році до 
її розколу й поділу на Західну ім-
перію зі старою столицею в Римі 
та Східну, або Візантію, зі столи-
цею в Константинополі.

476 року Західна Римська 
імперія впала через внутрішню 
слабкість і завоювання її євро-
пейськими та азійськими племе-
нами. Східна імперія проіснувала 
ще майже тисячоліття. 

Але 1054 року відбувся оста-
точний розкол християнської 
церкви, який визрівав давно. За-
хідна частина християнства, цен-
тром якої був Рим, оформилася в 
католицизм на чолі з Римським 
папою. Папи були й до цього, пер-
шим з них вважається учень і го-
ловний апостол Христа Петро. 
Папи до розколу очолювали єдину 
християнську церкву. 

Після розколу східна части-
на християнства оформилася у 
православ’я з центром у Кон-
стантинополі й на чолі зі Вселен-
ським (Константинопольським) 
патріархом. 

Східна Римська імперія (Ві-
зантія) буда завойована у XV сто-
літті нашестям зі сходу турків-

османів, які створили могутню 
Османську імперію. 1453 року 
вони здобули Константинополь, 
зробили його столицею імперії і 
офіційно перейменували у Стам-
бул (цю назву турки вживали 
щодо міста й раніше). 

Османська імперія проіснува-
ла ще майже півтисячоліття. Але 
згодом втратила величезні тери-
торії, залишилася власне Туреч-
чина. У першій третині ХХ століття 
в імперії спалахнула буржуазно-
демократична революція, яка по-
кінчила з імперським ладом і про-
голосила республіку. 1930 року 
столицею її обрали місто Анкару, 
того ж року була скасована на-
зва Константинополь, яка неофі-
ційно вживалася поруч з назвою 
Стамбул. Він і далі залишався 
найбільшим містом країни. У наш 
час Стамбул — найбільше за на-
селенням місто Європи, де понад 
14 мільйонів мешканців.

У цьому осередку мусуль-
манства вже майже тисячоліт-
тя і знаходиться релігійний центр 
православ’я, в місті, яке за цер-
ковною традицією і далі назива-
ють Константинополем, а Вселен-
ського патріарха — Константино-
польським. 

На відміну від католициз-
му, де діє жорстка підпорядкова-
ність Римському папі і всі єпархії 
є лише структурами Ватикану, у 
православ’ї існує практично не-
залежність, тобто автокефалія 
церков. А Вселенський патріарх є 
лише номінальним главою право-
славного світу. Однак за традиці-
єю саме йому надано право утво-
рювати нові помісні автокефальні 
церкви, тобто надавати їм неза-
лежність.

Нині у світовому православ’ї 
існує 14 автокефальних цер-
ков. Наша тепер буде 15-ю. Ось 
вони: Константинопольська (Все-
ленський патріархат),  Алексан-
дрійська,  Антіохійська,  Єруса-
лимська,  Російська,  Сербська,  
Румунська,  Болгарська,  Гру-
зинська,  Кіпрська,  Елладська 
(Грецька),  Польська,  Албанська, 
Чеських земель і Словаччини.

Перші 8 церков мають статус 
патріархії, тобто їх очолюють Патрі-
архи. Інші — у статусі митрополії. 

Крім цих, існує ще ряд церков 
з тою чи іншою мірою автономії, 
а також ряд не визнаних право-
славним світом церков, які, тим 
не менше, називають себе право-
славними.

В Україні до 15 грудня існува-
ло три православні конфесії (ре-
лігійні організації). Це Українська 
православна церква Москов-
ського патріархату (найбільша за 
чисельністю приходів), Українська 
православна церква Київсько-
го патріархату, Українська авто-
кефальна православна церква (з 

невеликою кількістю приходів). 
УПЦ КП була утворена на по-

чатку 1990-х років парафіями, які 
вийшли зі складу УПЦ МП. Усі ці 
роки її очолював Патріарх Київ-
ський і Всієї Руси-України Філарет. 
Тривалий час ця церква вела пе-
реговори зі Вселенським патріар-
хатом про надання їй статусу авто-
кефальної. Підставою було те, що 
1686 року Вселенський патріарх 
під тиском Московії в не дуже за-
конний спосіб підпорядкував Київ-
ську митрополію, тобто українську 
церкву, Московському патріархату. 

До цих переговорів активно 
долучилася і держава. Хоч у нас 
церква й відокремлена від дер-
жави щодо своєї діяльності, але 
держава не може бути байдужою 
до долі основної церкви.

2018 року ці переговори на-
решті завершилися успішно. У 
вересні Вселенський патріар-
хат ухвалив надати автокефалію 
об’єднаній Українській право-
славній церкві. Умовою було саме 
об’єднання наших православних 
конфесій. Водночас Вселенський 
патріархат скасував рішення Все-
ленського патріарха від 1686 
року про підпорядкування Укра-
їнської церкви Московії як неза-
конне. Шлях до незалежної церк-
ви було відкрито. 

Об’єднавчий собор
Він відбувся в Софійському 

соборі столиці, головному храмі 
українського православ’я. Участь 
узяли архієреї, священики й віря-
ни Київського патріархату, УАПЦ і 
частини єпархій УПЦ Московсько-
го патріархату, по три представни-
ки від кожної єпархії. Разом 192 
особи. 

Рішенням Собору  всі три 
конфесії об’єднуються в єдину 
Українську Помісну Автокефаль-
ну Православну Церкву. Офіцій-
на назва — Православна Церк-
ва України.

Нова церква стає повністю 
незалежною, автокефальною, у 
статусі Київської митрополії. Гла-
ва Церкви — Митрополит Київ-
ський і Всієї України.

Це не є пониженням стату-
су проти Київського патріарха-
ту, адже рівно половина авто-
кефальних церков мають такий 
статус. У внутрішньому житті 
предстоятеля можна буде вважа-
ти і патріархом. Приміром, Свя-
тослав (Шевчук), глава Україн-
ської греко-католицької церкви 
(а це християнська церква схід-
ного обряду, лише підпорядкова-
на Римському папі), окрім титулу 
Верховного архієпископа Києво-
Галицького і Митрополита Київ-
ського УГКЦ, іменується і Патрі-
архом Святославом. 

Рішенням Собору було обран-

ня очільника нової церкви. Ним 
таємним голосуванням Собор об-
рав керуючого справами Київ-
ського патріархату, митрополи-
та Переяславського і Білоцерків-
ського Епіфанія. 

Головним є те, що Україна 
нарешті отримала повністю не-
залежну канонічну православ-
ну церкву. Відновлено історичну 
справедливість, порушену май-
же три з половиною століття тому, 
коли нашу церкву підпорядкували 
московській. 

Біографія 
предстоятеля 
церкви 
Митрополит Епіфаній (у миру 

Думенко Сергій Петрович) наро-
дився 3 лютого 1979 року в селі 
Вовкове Іванівського району 
Одеської області.

Дитинство та шкільні роки ми-
нули в селі Стара Жадова Сторо-
жинецького району Чернівецької 
області. Закінчив Київську духо-
вну семінарію, потім — Київську 
духовну академію. Доктор бого-
словських наук. 

Служив у Рівненській єпархії, 
зокрема як викладач Рівненської 
духовної семінарії.

21 грудня 2007 року в Михай-
лівському Золотоверхому монасти-
рі пострижений у чернецтво з іме-
нем Епіфаній. Згодом почергово 
возведений у сан ієродиякона, іє-
ромонаха, архімандрита. 30 травня 
2008 року призначений керуючим 
справами Київського  патріархату.

15 листопада 2009 року воз-
ведений у сан єпископа, 23 січня 
2012 року — в сан архієпископа, 
28 червня 2013 року — в сан ми-
трополита.

15 грудня 2018 року на 
Об’єднавчому соборі обраний Ми-
трополитом Київським і Всієї Укра-
їни Православної Церкви України.

Автор численних наукових пу-
блікацій, зокрема кількох моно-
графій у царині богослов’я. 

Борцям за незалежність України 
надано статус учасників бойових дій 

Учасникам боротьби за незалежність України у XX 
столітті надали статус учасників бойових дій. Верхо-
вна Рада 6 грудня ухвалила закон про внесення змін 
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту».

Законом надано статус учасника бойових дій осо-
бам, які брали участь у всіх формах збройної бороть-
би за незалежність України у XX столітті у складі Укра-
їнської Повстанської Армії, Української Повстанської 
Армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська 
Січ», Української Народної Революційної Армії (УНРА), 
збройних підрозділів Організації Українських Націо-
налістів і відповідно до Закону України «Про правовий 
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 
України у XX столітті» визнані борцями за незалеж-
ність України у XX столітті.

Верховна Рада України 6 грудня ухва-
лила проект закону про припинення дії До-
говору про дружбу, співробітництво і парт-
нерство з Росією від 1 квітня 2019 року.

Законопроект внесений Президентом 
Петром Порошенком.

«Припинення дії Договору про дружбу, спів-
робітництво і партнерство між Україною і Ро-
сійською Федерацією, з огляду на його трива-
юче істотне порушення з боку РФ, ... дозволить 
належним чином та ефективно захистити на-
ціональні інтереси України в міжнародних від-
носинах», — йдеться в пояснювальній записці.

Договір припиняється від 1 квітня, а не 
розривається достроково, для того щоб у 
Росії не було можливості заявити, що вона 

не визнає одностороннього припинення.
Договір було підписано в травні 1997 

року, він набув чинності 1 квітня 1999 року 
строком на 10 років, з автоматичним про-
довженням на наступні десятирічні періо-
ди за відсутності заперечень сторін. Фор-
мально діяти він має до 1 квітня 2019 року.

Про намір розірвання Договору одна 
країна має попередити іншу за півроку до 
його закінчення. Україна ще в жовтні попе-
редила Росію про це.

Продовження діє Договору є абсолют-
но нелогічним, оскільки Росія загарбала 
Крим і веде війну на Донбасі, через що наш 
парламент давно вже офіційно визнав Ро-
сію агресором. 

Утворена єдина незалежна 
Українська православна церква

Парламент припиняє дію Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство з Росією



№141   20 грудня 2018 року№141   20 грудня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо6 Україна і світ

1

Бліц-інформ
Нові лауреати 
Нобелівської премії
У столиці Норвегії Осло Нобелівську пре-

мію миру 2018 року вручено лікарю  з Демо-
кратичної Республіки Конго Денісу Муквеге 
і правозахисниці з Іраку Наді Мурад. Вони 
активно боролися за права жінок, які зазна-
ють сексуальне насильство з боку ісламістів. 
Нагороджував переможців король Норвегії 
Харальд V.

У столиці Швеції Стокгольмі шведський 
король Карл XVI Густав вручив Нобелівську 
премію в галузі фізіології і медицини япон-
цеві Тасуку Ходзе й американцеві Джейм-
су Аліссон. Серед фізиків відзначено Артура 
Ешкіна зі США, Донна Стрікланд з Канади та 
Жерара Муру (США/Франція). Нобелівська 
премія з хімії дісталася Грегорі Вінтеру з Ве-
ликобританії, Франсісу Арнольду і Джорджу 
Сміту зі США.

Через скандал у Нобелівському коміте-
ті нагородження премією з літератури 2018 
року скасовано. Але наступного року будуть 
вручені премії за цей рік і за 2019-ий. 

Померла російська 
правозахисниця 
Людмила Алексєєва, 
уродженка України, 
яка публічно виступила 
проти російської агресії 
8 грудня в Москві 

в лікарні на 92-му році 
життя померла росій-
ська правозахисниця, 
голова Московської 
Гельсінської групи 
Людмила Алексєєва. 

Людмила Алексєє-
ва (в дівоцтві Славін-
ська) займалася правозахисною діяльністю 
в СРСР, CША та Росії понад 50 років.

Вона народилася 1927 року в Євпаторії. 
1950 року закінчила історичний факультет 
Московського універистету.

Долучилася до опозиційного руху, допо-
магала політв’язням, їздила в табори та міс-
ця заслання, поширювала самвидав. 1976 
року стала однією зі співзасновників Мос-
ковської Гельсінської групи.

Через загрозу арешту КДБ Алексєєва 
разом із другим чоловіком емігрувала до 
США, де жила з 1977 по 1993 роки. Пра-
цювала на Радіо «Свобода» і «Голос Амери-
ки». Займалася дослідженням дисидент-
ського руху в СРСР (монографія «История 
инакомыслия в СССР. Новейший период»), 
поширювала інформацію про діяльність 
МГГ.

1993 року повернулася до Росії. Від 
1996 року й до смерті очолювала Москов-
ську Гельсінську групу, входила до численних 
правозахисних організацій і громадських 
рад.

Брала участь у громадянських протестах 
на захист демократичних прав і свобод, її за-
тримував ОМОН.

У вересні 2014 року Алексєєва підписа-
ла заяву Загальноросійського маршу миру з 
вимогою припинити російську агресію проти 
України.

Людмила Алексєєва була лауреаткою 
премії «За свободу думки» ім. А. Сахарова 
(2009, Росія) та премії Улофа Пальме (2004, 
Швеція), а також багатьох інших нагород за 
правозахисну діяльність.

Маріонетковий 
«глава Криму» 
подякував меру 
російського Пскова за 
десантників у 2014-му
Ставленик Кремля в анексованому Кри-

му, «глава Радміну Криму» Сергій Аксьонов 
провів зустріч з мером російського міста 
Пскова Іваном Цецерським та «подякував 
псковським десантникам і спецназівцям за 
дії навесні 2014 року».

Про це на своїй сторінці у Facebook пові-
домив сам Цецерський, розмістивши спіль-
не фото з Аксьоновим.

Мародерство 
на благих гаслах

З фактичним початком ви-
борчої кампанії в Україні зді-
йнялася хвиля безсоромних 
обіцянок і паразитування на 
найважливіших, найблагород-
ніших поняттях і темах. Вони  
починаються вже з назв партій, 
старих і нововилуплених. У цих 
назвах, а також у гаслах пар-
тій — і мир, і порядок, і спокій, 
і достаток. Особливо часто полі-
тичні мародери паразитують на 
темі миру в країні, де п’ятий рік 
триває війна, на темах порядку і 
справедливості, боротьби з ко-
рупцією. 

Те саме — в розгулі обіця-
нок. Характерний до смішно-
го приклад. Варто було одному 
з майбутніх кандидатів «гаран-
тувати» на білбордах «знизити 
ціну на газ удвічі», як одразу ін-
ший політик  дослівно повторив 
на білбордах цю «гарантію» з 
суттєво іншою цифрою — «зни-
зити ціну в 4 рази». «Дайош» хто 
більше! Так можна дійти до ціни 
кубометра газу за ціною склян-
ки води. 

«Джинса» 
зі сторінок газет
Джинси придумали в Амери-

ці — одяг ковбоїв, який став су-
пермодним у світі. А «джинсою» 
в Україні віднедавна чомусь на-
звали замовні політичні публі-
кації у пресі.

Саме ними затуркують ви-
борців, ними людям утовкмачу-
ють «рейтинги», нескінченні обі-
цянки, поливають брудом полі-
тичних опонентів. 

Уже місяців зо два місце-
ва преса Чернігівщини, районні 
й обласні газети, переповнені 
цими публікаціями. Часто в га-
зетному номері по кілька їх. Тоді 
доходить до цирку: вгорі сторін-
ки — публікація, замовлена й 
оплачена партією А., де йдеть-
ся, яка вона гарна, ця партія, і 
яка погана партія Б., а внизу — 
текст від партії Б.: яка вона гар-
на і яка гидотна партія А. 

Газети це друкують охоче. 
Вони вже роздержавлені, міс-
цеві органи влади вийшли з 
числа засновників, тобто гос-
подарів газет. Так що власника-
ми є самі редакції, журналісти. 
І цим редакціям потрібні гроші. 
От і друкують брехню й демаго-
гію. Гроші не пахнуть. 

І ось з’явився хитрий при-
йом. Річ у тім, що такі замовні 
платні публікації треба не лише 
офіційно оформляти з оплатою 
на рахунок газети (це, як пра-
вило, робиться), а й відповідно 
позначати в газеті. Так вимагає 
закон. Але, якщо позначити пу-
блікацію, наприклад, рубрикою 
«Політична реклама», довіра до 
неї буде нульова,  як і до рекла-
ми, що це «найкращі» зубна пас-
та чи шампунь. 

Політики, які замовляють 
рекламу, вимагають її маскува-
ти. Тому газети придумали ось 
що. Публікацію політичної ре-
клами позначають на сторінці 
якоюсь нейтральною рубрикою, 
а у вихідних даних газети, на-
прикінці номера, дрібнісіньким 
шрифтом пишеться, що матері-

али під такими-то рубриками є 
оплаченою рекламою. Розраху-
нок на те, що читач не добереть-
ся до цього застереження. 

Які саме рубрики? Схоже, 
рекордсменом є одна з район-
них газет, що має аж 9 таких ру-
брик, під якими йдуть замовні 
публікації: «Імідж», «Політика», 
«Політичне життя», «Позиція», 
«На шляху реформ», «Трибуна де-
путата», «Актуальні теми», «Ціка-
вий досвід», «Сьогодення». Де-
які ще «пахнуть» політикою, але, 
скажімо, під рубриками «Акту-
альні теми», «Сьогодення» мож-
на друкувати що завгодно. А от 
саме в цій «джинсі» друкується 
вся демагогія і брехня. 

Хотілося б застерегти колег-
журналістів. Якщо публікація 
хвалебної брехні — це питання 
журналістської порядності, то 
публікація негативу переходить 
у юридичну площину. Так недов-
го вляпатися і в судовий позов, 
якщо будуть надруковані вже 
явна брехня й наклеп. Адже за 
все опубліковане відповідають і 
автор, і газета. 

«Темники» і «наїзд» 
на Анатолія 

Гриценка 
Прізвище одного з майбут-

ніх кандидатів на посаду прези-
дента тут згадано не тому, аби 
втягтися в дискусії про кандида-
тів. Це характерний приклад не 
просто «джинси», а так званих 
«темників» — ще один словотвір 
українського політикуму. Похо-
дить від слова «тема». Так було 
названо «тематичні» вказівки, 
які свого часу розсилали з Адмі-
ністрації одного з президентів, 
та, власне, хіба лише одного? 
М’які, не дуже гласні «вказівки», 
до яких редакціям не так про-
сто було не прислухатися. Тим 
паче одержавлених газет. Але, 
схоже, прислухаються й роздер-
жавлені, незалежні. 

Цієї осені по районних газе-
тах області пішла серія публіка-
цій, розісланих, очевидно, «ві-
ялом», тобто цілеспрямовано й 
масово. Одна й та сама стаття 
з’являється одночасно в бага-
тьох місцевих газетах. Найпер-
ше — в районних, які найближ-
че до виборця. Це були статті з 
критикою Анатолія Гриценка. Не 
втягуючись в аналіз, дискусію 
щодо достовірності, варто від-
значити інше. Це був єдиний по-

літик, проти якого друкували та-
кий серіал. Про жодного іншого 
потенційного кандидата не було 
подібного залпу публікацій, 
хоча за бажання можна було на-
строчити й розмістити чи не про 
кожного. Що б це означало? З 
яких виборчих штабів ідуть такі 
«темники», що не відмовляють їм 
і вільні, незалежні газети? 

Нещасні партії, 
точніше, партійки

І президентські вибори, і 
тим більше парламентські — 
все це політичні жнива для пар-
тій. Це нормально. Ненормаль-
ний лише наш політикум, як і за-
галом розвиток громадянсько-
го суспільства. Бо наші так звані 
партії — це переважно партій-
ки, політхолдинги з обслугову-
вання олігархів. 

Наша газета в № 70 за 7 
січня 2016 року (можете почи-
тати на її сайті) вмістила вели-
ку публікацію «Партійний цирк 
України». Ми дали навіть по-
вний список політичних партій в 
Україні, з датами реєстрації, — 
без трьох штук 300 партій. Далі 
з’явилися ще десятки, нині їх 
уже понад 350. Вони множать-
ся, скоро знову будуть тереве-
нити (вже це роблять) у вибор-
чих кампаніях.

Національно-
демократичні сили 
й далі на задвірках

Сумно за нашу національ-
ну еліту, особливо у форматі на-
ціонально-демократичних сил. 
Вони й далі на задвірках сус-
пільного життя. Натомість — 
звичні вже чвари. Ось приклад.

Кілька місяців тому пред-
ставники таких сил оголоси-
ли про об’єднання. Звісно, не в 
одну партію, а в платформу на 
вибори. Це були, зокрема, «Сво-
бода», «Правий сектор», «Наці-
ональний корпус», ОУН, КУН. 
Вони ухвалили «Маніфест наці-
оналістичних сил», де йшлося і 
про спільні дії на виборах.

У листопаді ці політсили ви-
сунули єдиного кандидата на 
президентські вибори. Ним був 
названий не очікуваний лідер 
«Свободи» Олег Тягнибок, партія 
заявила, що задля консолідації 
цих сил пропонує одного з її лі-
дерів — Руслана Кошулинсько-
го. Він був заступником Голови 

Верховної Ради попереднього 
скликання і в дні перемоги дру-
гого Майдану, коли влада регіо-
налів утікала з країни, фактично 
очолив на кілька днів наш пар-
ламент. І це був ключовий мо-
мент зміни влади. 

Кошулинського висунули 
кандидатом майже всі ті по-
літсили. Крім одної — це «На-
ціональний корпус». Швидко 
з’явилася заява цієї партії. Вона 
рішуче не підтримує висунення 
Кошулинського і заявляє, що рі-
шення «було прийнято кулуар-
но, без широкого обговорення 
та всупереч Маніфесту націо-
налістичних сил». І що люди, які 
поставили свої підписи під доку-
ментом про висунення, «не ма-
ють реального авторитету се-
ред мільйонів українських наці-
оналістів».

Стосовно авторитету, а він 
же потрібен не лише серед на-
ціоналістів, а й серед широких 
кіл виборців, можна погодити-
ся: лідери тих сил, окрім хіба що 
Тягнибока, а це і Богдан Червак, 
Степан Брацюнь, не надто відо-
мі виборцям. Але чи так уже ві-
доміший той, кого пропонують 
взамін? А пропонує партія, звіс-
но ж, свого голову.  Далі в за яві 
— вершина політичної скром-
ності в оцінці свого лідера, який 
тільки й потрібен Україні: «Саме 
Андрій Білецький може дати 
нове, сучасне дихання націона-
лізму, об’єднати справжні патрі-
отичні сили для захисту людей 
від зовнішніх і внутрішніх воро-
гів, припинити війну та віднови-
ти справедливість в економічній 
та соціальній сфері». Тобто він 
не просто вдихне нове життя в 
націоналізм, а припинить війну 
і встановить економічну та со-
ціальну справедливість у країні. 

А що ж легендарний Народ-
ний Рух України? І нічого, точні-
ше — ніщо. Наступного року, во-
сени, буде 30-річчя від дня його 
створення, потужного руху, що 
вів нас до незалежності, пова-
лення тоталітарного режиму. 
Але ще раніше, на початку року, 
— 20-річчя трагічного розколу 
Руху, після чого обидві його час-
тини опинилися на задвірках 
політики. 

Весною 2013-го ці два 
осколки — НРУ й УНП — начеб-
то знову об’єдналися в одну пар-
тію, той самий НРУ. Але досі не 
розбереш, чи відбулося юридич-
но це об’єднання. І головне: Рух 
там, де й був в останні майже 
два десятиліття, на задвірках. 
Ось партія обіцяла восени ви-
сунути свого кандидата на поса-
ду президента. Щось не чути. А 
якщо й висунуть, то це скоріше 
буде сумна участь у чиїхось по-
літичних ігрищах. 

* * *
«Вже почалось. Вже, мабуть, 

почалось», — колись писала у 
вірші наша геніальна Ліна Кос-
тенко. Звичайно, не про вибори. 
Але почався цей черговий бруд, 
масовий нахабний обман лю-
дей під назвою «виборча кам-
панія». Пожаліти б нас, вибор-
ців, громадян, так нікому, хіба 
крім самих себе. Тому залиша-
ється лише не впадати в оману 
й облуду. 

Петро АНТОНЕНКО

Виборіада: починається 
новий безсоромний обман людей
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Вісті з ПольщіВісті з ПольщіЗакордонне українство
Президент  підготував 
проект компенсацій 
засланим до Сибіру
Анджей Дуда направив до Сейму 

законопроект про фінансову допомо-
гу особам, які перебували на заслан-
ні або були депортовані до СРСР упро-
довж 1939 – 1956 років.

У документі йдеться про надання 
так званим «сибірякам» фінансової 
допомоги, розмір якої залежатиме 
від тривалості їхнього заслання або 
депортації. 

Грошову компенсацію отрима-
ють як особи, яких вивезли з терито-
рії Польської держави углиб СРСР, де 
вони перебували на засланні, так і 
особи, які народилися на засланні.

Є дві умови отримання компенса-
ції: підтверджений рішенням голови 
Управління у справах іноземців і ре-
пресованих осіб документ про період 
перебування на засланні або депор-
тації та польське громадянство на мо-
мент подання заяви.

100-річні поляки 
отримають додаткову 
пенсію — 860 євро
Кожен поляк, якому виповнилося 

сто років, буде отримувати щомісячну 
почесну пенсію в розмірі 3 700 зло-
тих (860 євро) — до кінця життя. Таких 
людей в країні — майже 2000.

Особам, які отримують пенсію за 
старістю або інвалідністю, додаткову 
пенсію виплачуватимуть автоматич-
но — без необхідності подачі спеці-
альної заяви. Тим, хто ніколи не пра-
цював і не перебуває в базі даних 
Управління соціального страхування, 
потрібно буде надати документи, що 
підтверджують дату народження.

У Польщі працюють 
майже 2 мільйони 
і вчаться 40 тисяч 
українців 
Українці успішно працюють на 

польську економіку.
Про це повідомив міністр закор-

донних справ Польщі Яцек Чапутович 
на засіданні українсько-польського 
форуму партнерства в Києві. «Згідно 
з різними оцінками, в Польщі пере-
бувають вже майже 2 млн українців, 
які працюють у нас у ключових сфе-
рах економіки: будівництві, сільсько-
му господарстві, послугах. Ми цінує-
мо їх зусилля і внесок у розвиток на-
шої держави», — сказав міністр.

Крім того, за словами Чапутови-
ча, в польських вишах навчаються 
майже 40 тисяч студентів з України.

Складуть карту 1400 
стародавніх 
єврейських кладовищ
Польський уряд складе карту 

всіх єврейських кладовищ у країні 
та створить комп’ютеризовану базу 
даних з інформацією про похованих 
там людей і місцеву єврейську істо-
рію, візьме на себе відповідальність 
за збереження історичних місць. У 
Польщі — не менше 1400 стародав-
ніх єврейських кладовищ, але лише 
близько 200 з них чітко визначені й 
обгороджені, багато — в дуже зане-
дбаному стані. Через це виникають 
земельні спори щодо територій.

На першому етапі уряд встано-
вить прикордонні стовпи на всіх 
1400 кладовищах, щоб забезпечи-
ти їх збереження. На другому етапі 
місцезнаходження кладовищ нане-
суть на карту, внесуть цю інформа-
цію до комп’ютеризованої бази да-
них, яка буде доступна для громад-
ськості. 

Олександр Олесь (Кандиба) 
народився 5 грудня 1878 року в 
м. Білопілля Сумської області в чу-
мацько-селянській родині.

Закінчив початкову школу й 
двокласне училище, у 15 років 
вступив до хліборобської школи 
в містечку Деркачі неподалік Хар-
кова. Там Олександр брав участь 
у випуску рукописних журналів 
«Комета» й «Первоцвіт», в яких 
з’явилися його перші вірші.

Став вільним слухачем агро-
номічного відділення Київсько-
го політехнічного інституту, неза-
баром через матеріальні нестат-
ки змушений був залишити його. 
Працював у херсонських степах.

1903 року Олександр вступив 
до Харківського ветеринарного 

інституту. Під час навчання пара-
лельно працював. 

1905 року альманах «Багаття» 
вперше опублікував твори Олек-
сандра Олеся.

1907 року одружився з Ві-
рою Свадковською, яка народила 
йому сина Олега.

За 1907 – 1918 рр. поет ство-
рив шість книг. 1912 року подоро-
жував Гуцульщиною, отримав не-
забутні враження. Олесь позна-
йомився та провів кілька днів у 
Карпатах з І. Франком, В. Гнатю-
ком, О. Кобилянською, М. Коцю-
бинським.

1913 року Олександр Олесь 
побував в Італії, написав низку 
вір шів про свої враження.

Після більшовицького жов-

тневого перевороту Олесь опи-
нився за кордоном (1919). Емі-
грація стала трагедією його жит-
тя. Періодично жив у Будапешті, 
Відні, Берліні, Празі. Видав за 
кордоном ряд збірок, основна 
тема яких — туга за Україною. 

Восени 1941 року син Олек-
сандра Олеся Олег Ольжич побу-
вав у Києві, мріючи про віднов-
лення української державнос-
ті. Нацисти схопили Ольжича й у 
червні 1944 року закатували в 
концтаборі Заксенгаузен.

22 липня 1944 року Олек-
сандр Олесь помер у Празі, не-
вдовзі після того, як одержав по-
відомлення про загибель сина. 
Був похований на Ольшанському 
кладовищі в Празі.

29 січня 2017 року прах Олеся 
та його дружини Віри перепохова-
но на Лук’янівському кладовищі в 
Києві.

З нагоди 50-річчя греко-ка-
толицької парафії св. Володими-
ра та Ольги в Чикаго, яку засну-
вав Патріарх Йосип Сліпий, тут 
перебував з душпастирським ві-
зитом глава Української греко-
католицької церкви Блаженні-
ший Святослав (Шевчук). Він очо-
лив урочисту літургію, виступив 
на банкеті з нагоди ювілею та 
зустрівся з учнями й учителями 
школи св. о. Миколая. 

Під час урочистої літургії, 
звертаючись до пастви та гостей 
парафії св. Володимира та Ольги, 
Патріарх Святослав сказав: «Ця 
парафія є символом відроджен-
ня, зцілення, а також воскресіння 
української церкви у США. Навіть 
тоді, коли Церква на рідних зем-
лях перебувала у стані пересліду-
вань, світло надії засяяло над на-
шим народом… До вас я приїхав, 
щоб від усієї Церкви привітати та 
подякувати вам за працю, слу-
жіння, молитви, а також за все, 
що ви робите, щоб підтримати 
розбудову нашої Церкви». 

Олександра Хичій — 
новообрана президент 

Конгресу 
українців Канади

Дотеперешній очільник КУК 
Павло Грод у листопаді був обра-
ний президентом Світового кон-
гресу українців. Новим президен-
том Конгресу українців Канади 
обрана Олександра Хичій, яка до 
цього обіймала посаду першого 
віце-президента КУК. Також вона 
є виконавчим директором Канад-
ської асоціації корпоративних 
юристів.

Пані Хичій оголосила, що Пав-
ло Ґрод стане головою кампа-
нії із залучення коштів КУК. Він 
заявив: «Для мене була глибока 
особиста честь служити як пре-
зидент Конгресу українців Кана-
ди та бути запрошеним очолюва-
ти кампанію із залучення коштів. 
Усі здобутки КУК за останні де-
сять років — це результат відда-
ної праці й енергії наших волонте-
рів, щедрості наших жертводав-
ців і здібностей нашої команди та 
штабу».

50-річчя церкви Святих 
Володимира та Ольги в Чикаго

140 років від дня народження Олександра Олеся

У Чехії вирішили відродити пам’ять про важ-
ливу сторінку чесько-української історії. У місті 
Подєбради відкрили виставку, присвячену Укра-
їнській господарській академії, яка працювала 
там на початку ХХ століття.

Подєбради — курортне місто з населенням 
приблизно 13 тисяч осіб, розташоване за 50 кі-
лометрів від Праги. Відоме мінеральними дже-
релами й замком, а також своєю роллю в україн-
сько-чеській історії. Саме тут 1922 року Україн-
ський громадський комітет у Празі у співпраці з 
Міністерством закордонних справ Чехії  відкрив 
Українську господарську академію — вищу тех-
нічну школу, в якій навчалися здебільшого укра-
їнці.

За 13 років існування, до закриття 1935 
року, академія випустила кілька сотень фахів-
ців, які в майбутньому працювали в Західній 
Україні або в країнах Європи.

Студенти академії навчалися здебільшо-
го саме в Подєбрадському замку, де й було 
розміщено експозицію. Сьогодні тут знахо-
диться інститут мовної підготовки Карлового 
університету, що приймає іноземних студен-
тів, які прагнуть опанувати мову й отримати 
вищу освіту в Чехії. Багато серед них і укра-
їнців.

А майже сто років тому до міста Подєбради 
почали прибувати майбутні перші студенти Укра-
їнської господарської академії, які здебільшого 
були змушені емігрувати за кордон під тиском 
тоталітарної влади. 

Один із творців виставки — історик, викла-
дач Карлового університету Богдан Зілінський. 
Уродженець Чехії себе називає «наполовину 
українцем», а історію українсько-чеських відно-
син — своєю пристрастю.

«Більшість учнів Української господарської 

академії не змогли повернутися в Україну, хіба 
що в західні регіони. Але вони зробили дуже ба-
гато. Через певні умови не для своєї держави, а 
інших держав — для Чехословаччини, Польщі, а 
може, й західноєвропейських країн», — комен-
тує Зілінський.

У технічних науках на українських територіях 
початку ХХ століття панували російська чи поль-
ська мови. Тому в Українській господарській 
академії все починалося фактично з нуля.

Подєбради були центром української інтелі-
генції, яка емігрувала сюди післяреволюційної 
доби. Багато українців залишилося в Чехії, зна-
йшли тут свій дім та реалізували себе в науковій, 
медичній, навіть політичній сферах. 

Відкриття академії в Подєбрадах стало мож-
ливим завдяки підтримці тодішнього президен-
та Чехословаччини Томаша Масарика, який від-
гукнувся на прохання українських учених і дер-
жавних діячів та підтримав ініціативу відкриття 
вищої української школи в Подєбрадах. 9 трав-
ня 1922 року Томаш Масарик особисто відвідав 
українських викладачів і студентів у Подєбра-
дах.

Про це розповідає низка фотографій на 
виставці. Серед викладачів академії, які при-
вітали Томаша Масарика, були відомі україн-

ські вчені, письменники, державні діячі: хімік 
Іван Горбачевський, історик і дипломат Мак-
сим Славінський, соціолог Ольгерд-Іполит 
Бочковський, ботанік і агроном Ісаак Мазе-
па, історик Василь Біднов, письменники Ва-
лерія О’Коннор-Вілінська й Василь Королів-
Старий.

Дипломи про закінчення академії здобули 
понад 560 осіб, серед них низка відомих укра-
їнців: поети Леонід Мосендз і Євген Маланюк, 
бандурист, чоловік Олени Теліги — Михайло Те-
ліга, майбутній винахідник Олександр Ярошев-
ський, скульптор Валентин Сім’янців. Пізніше, 
вже в еміграції в Америці, Євген Маланюк час-
то згадував Подєбради, навчання в академії, яку 
називав «національною політехнікою», «лабора-
торією, де культивувався тип «новітнього україн-
ця», де «вперше викладалося і вчилося рідною 
мовою».

Спогадами про свого батька, також випус-
кника академії, поділився на виставці пража-
нин Павло Мурашко. Мова про Василя Мурашка 
— останнього начальника управління Повітря-
ного флоту УНР, до Чехословаччини він дістався 
на крилах свого літака.

Учасники українського дня в Подєбрадах 
поклали квіти до пам’ятної дошки Олени Телі-
ги. Поетеса з родиною 1923 року жила в готе-
лі «Лібенскі» в Подєбрадах, підтримувала актив-
ні стосунки зі студентами Української господар-
ської академії, тут вона познайомилась зі своїм 
майбутнім чоловіком Михайлом Телігою. Саме в 
Чехії відбулося становлення Олени Теліги як по-
етеси, публіциста-літературознавця. Діячку ОУН 
Телігу вбили нацисти в Києві в Бабиному Яру 22 
лютого 1942 року разом з чоловіком і соратни-
ками.

Радіо Свобода

У Чехії відновлюють пам’ять 
про Українську господарську академію в Подєбрадах

Подєбрадський замок. Подєбрадський замок. 
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Калейдоскоп
У Фінляндії 
ввели денний сон 
на роботі
Фінські профспілки ді-

йшли висновку, що денний 
сон (від 30 до 60 хвилин) у 
середині робочого процесу 
плідно позначається на про-
дуктивності співробітників та 
фінансовому добробуті ком-
панії. Поки що це запрова-
дили у столиці країни Гель-
сінкі. У деяких фірмах навіть 
наймають фахівця, який про-
водить корпоративну тиху го-
дину — допомагає розслаби-
тися і вчить медитації.

Приводом стало те, що 
люди розповідали про втому 
на робочому місці, диском-
форт (біль у спині й суглобах 
під час сидячої роботи) і ба-
жання якнайшвидше поки-
нути робоче місце під кінець 
дня.

102-річна 
австралійка — 
найстаріша 
парашутистка світу 
Ірен О’Шіа зважилася на 

стрибок з парашутом з ви-
соти 4 тисячі метрів. Упер-
ше Ірен здійснила стрибок на 
свій 100-ий день народження 
2016 року. Пізніше вона зно-
ву зважилася на екстремаль-
ну пригоду, і ось здійснила 
третій стрибок, встановивши 
світовий рекорд. 

У Лондоні на 
аукціон виставлять 
50-метрову 
картину
Полотно «З Лондона 

до Гонг-Конга за дві годи-
ни» завширшки 50 метрів 
планують продати на аук-
ціоні Sotheby’s за 101 тис. 
доларів.

Панорама була створена 
батьком і сином Дж.Лембом 
і Дж.Лембом-молодшим, 
лондонськими агентами суд-
ноплавної компанії. Худож-
ники хотіли викликати у гля-
дачів відчуття довгої подо-
рожі з одного краю імперії 
до іншого. Вони демонстру-
вали свій витвір на спеціаль-
них дерев’яних барабанах, 
які повільно прокручували 
вручну. Показ тривав дві го-
дини й супроводжувався гу-
мористичними коментарями 
Дж.Лемба-молодшого, які 
збереглися у вигляді нотаток 
і внесені до вартості лоту.

Затримали 
п’яних єнотів-
бешкетників
Поліція міста Мілтон у 

Західній Вірджинії (США) 
отримувала багато сигна-
лів від жителів щодо дивної 
поведінки єнотів. Городяни 
побоювалися, що тварини 
заражені сказом: вони хи-
талися й поводилися дуже 
дивно.

Поліція відловила кіль-
кох єнотів. У них виявилося 
алкогольне отруєння. При-
чина — тварини з’їли про-
кислі яблука, що «заграли». 
Як тільки спіймані тварини 
протверезіли, їх випустили 
 з відділку.

Найвищу статую у світі офіційно від-
крив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 
31 жовтня. Статуя єдності сягає 182 м 
зав вишки, що майже вдвічі перевищує 
висоту американської статуї Свободи.

У самому монументі відображено об-
раз Сардара Пателя, державного й полі-
тичного діяча Індійського національно-
го конгресу, який доклав великих зусиль 
для збереження цілісності республіки. 
Пателя, який помер 1950 року, назива-
ють «архітектором незалежної Індії».

Статую встановили недалеко від міс-
та Навагам у штаті Гуджарат. На реаліза-
цію проекту владі та архітекторам зна-
добилося близько п’яти років.

Конструкція монумента складаєть-
ся з двох композитних бетонних цилін-
дричних конусів, оточених сталевою ра-
мою. На цій рамі тримається зовнішнє 
облицювання монумента. Оглядова га-
лерея, що стала частиною об’єкта, від-
криває краєвид на дамбу гідроелектро-
станції Сардар Саровар і прилеглі гірські 
хребти.

Крім оглядової галереї, розташова-
ної на висоті 152 м, до монумента при-
микає комплекс з центром для відвід-
увачів і садом. Архітектори розробили 
мережу доріг, що з’єднують монумент з 
місцевими поселеннями. 

Валлабхаї Патель (1875 – 1950) — 
індійський політичний і державний діяч, 
адвокат, борець за незалежність Індії. 
Послідовник Махатми Ганді, один з ліде-
рів партії Індійський національний кон-
грес. Перший міністр закордонних справ 
та заступник прем’єр-міністра незалеж-
ної Індії (1947 – 1950).

Доклав зусиль для того, щоб усі ін-
дійські штати, які перебували під владою 
Великої Британії, ввійшли до новоство-
реної Індійської республіки. Співавтор 
конституції держави.

Під час індо-пакистанської вій-
ни 1947 року фактично виконував 
обов’язки головнокомандувача ар-
мії. За свої заслуги отримав від наро-
ду Індії почесне прізвисько «Сардар» 
(«Вождь»).

Перу відмовиться 
від пластику впродовж 

3-х років
Уряд Перу передбачає поетапну 

відмову від одноразової пластикової 
продукції упродовж трьох років. Буде 
заборонено імпорт до країни, вико-
ристання й поширення пластику, який 
не підлягає подальшій переробці.

За даними ООН, понад 60 країн 
мають ввести заборону або податки 
на одноразові вироби із пластмаси, 
аби зупинити хвилю забруднення.

У світі щороку виробляють при-
близно 320 мільйонів тонн пластику, й 
більшу його частину не переробляють. 

З 9 мільярдів тонн пластику, вже 
вироблених у світі, перероблено тіль-
ки 9 відсотків. Збитки від забруднен-
ня морів та океанів пластиковим сміт-
тям та іншими відходами досягають 8 
млрд доларів США щороку.

Мікроскопічні фрагменти пласти-
ку розміром менше аніж п’ять міліме-
трів учені вже виявляли в арктичних 
льодах, водопровідній воді, пилу, ку-
хонній солі, меді й пиві.

У Португалії заснували 
День пам’яті 

жертв інквізиції
Уряд Португалії схвалив засну-

вання такого Дня. Пропозицію вису-
нув рух Reconectar, що розшукує на-
щадків іспанських і португальських 
євреїв, які, до речі, можуть отрима-
ти громадянство Іспанії або Португа-
лії. Близько 5 тисяч уже скористали-
ся цим правом, і ще 12 тисяч чекають 
своєї черги.

1492 року, коли з Іспанії почало-
ся вигнання євреїв, багато їх утекло 
до Португалії. Як виявилося, марно. 
1496 року в країні заборонили спо-
відування іудаїзму, а 1531 року засну-
вали Священну Інквізицію.

Почалися арешти «нових христи-
ян» — євреїв, які були хрещені під за-
грозою смерті. Інквізиція діяла також в 
португальських колоніях. До 1821 року 
в Португалії було спалено 1500 осіб, не 
рахуючи загиблих у катівнях.

Переможцем конкурсу «Людина 
року» за версією журналу «Time» 

оголошено групу журналістів
У престижній міжнародній номінації «Людина року», за вер-

сією впливового американського журналу «Тайм», перемогли 
журналісти, які ризикують через свої професійні обов’язки. 
Цих чотирьох журналістів об’єднали під загальною назвою «The 
guardians» («Хранителі»).

Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня під час візиту до консуль-
ства Саудівської Аравії у Стамбулі. Пізніше Саудівська Аравія 
підтвердила загибель цього журналіста газети «The Washington 
Post».

Журналістку Марію Рісу влада Філіппін звинувачує у неспла-
ті податків з її сайту розслідувань «Rappler».

Журналістів агенції «Reuters» Ва Лоне та К’яв Сое Оо засуди-
ли у М’янмі за порушення закону про державну таємницю. Вони 
проводили розслідування щодо вбивства 10 мусульман під час 
репресій з боку армії. 

Серед журналістів, яких переслідують за погляди та профе-
сію, «Time» згадав і росіянина Аркадія Бабченка, який нині меш-
кає в Україні. Навесні 2018 року він узяв участь в інсценуванні 
власного вбивства, влаштованого СБУ. Злочин проти Бабченка, 
як було заявлено, готували російські спецслужби, а спецопера-
ція була спрямована на викриття замовників.

Старійшини Чувашії намагаються 
захистити чуваську мову

Центральна рада чуваських старійшин поширила в Інтернеті 
відкритий лист на адресу президента РФ про захист рідної мови 
в республіці.

«Ми вважаємо, що в Чуваській республіці в усіх без винят-
ку сільських дитячих садках і початкових школах виховання і на-
вчання мають вестися чуваською мовою. У міських і селищних 
умовах в російськомовних групах доцільно використовувати дві 
державні мови», — йдеться в тексті звернення, поширеного го-
ловою ради Віталієм Станьялом.

Також у документі зазначається, що в 5 – 9-х класах шкіл Чу-
вашії «як і раніше, має вивчатися чуваська мова в достатньому 
для розвитку дитини обсязі». «Наполегливо стверджуємо й ви-

магаємо, що для обдарованих учнів старших класів необхідно 
відновити національні гуманітарні гімназії замість варварськи 
закритих чуваських ліцеїв і гімназій. А з двох насильно розчав-
лених нині в університетах чуваських філологічних факультетів 
відкрити повноцінний Чуваський гуманітарний факультет», — 
наголошується у зверненні.

Старійшини вважають, що всі депутати, адміністративні ке-
рівники повинні елементарно розуміти чуваську мову.

«Фахівці всіх рангів повинні задовільно знати й поважати іс-
торію, культуру, традиції і моральні підвалини корінного народу», 
— підкреслюють автори листа.

Населення Чувашії на початок 2017 року становило 1 млн 
236 тис. осіб. За даними перепису 2002 року, 67,7% населення 
республіки — чуваші, 26,5% — росіяни, 2,8% — татари, 1,25% — 
мордва, 0,5% — українці.

Мабуть, ви вже встигли подумати, що це 
безглуздий набір літер — але це зовсім не 
так! 

Тауматафакатангихангакоауауотамате-
апокаинуфенуактанатху — це пагорб зав-
вишки 305 метрів, що знаходиться в Новій 
Зеландії. Місцеві мешканці для зручності 
спілкування скоротили назву до Таумата.

Назва пагорба перекладається так: 
«Вершина пагорба, де Таматеа, чоловік з 
великими колінами, який скочувався, за-

бирався і ковтав гори, відомий як пожирач 
землі, грав на своїй флейті для своєї коха-
ної». Цей топонім вважається найдовшим у 
світі, що складається з одного слова.

За розповідями місцевих мешканців, 
таку довгу назву здавна використовували 
племена маорі. 

Новозеландське географічне товари-
ство зупинилося на скороченому варіанті 
назви пагорба, що складається лише з 57 
літер. 

Знайдений під Вифлеємом 
перстень належав 

Понтію Пилату
50 років тому під час роз-

копок неподалік Вифлеєма 
в Ізраїлі знайшли брон-
зовий перстень. Дослі-
дження показують, що 
він належав Понтію Пи-
лату.

Напис на персні вда-
лося прочитати завдяки 
застосуванню спеціаль-
ної камери. Літери утворю-
ють слово грецькою мовою 
«Пилат», яке обрамляє малю-
нок у вигляді келиха вина.

Професор Данні Шварц з Єв-
рейського університету в Єруса-
лимі розповів, що ім’я «Пилат» — надзвичайно 
рідкісне в Ізраїлі. «Я не знаю жодного іншого 
Пилата з цього регіону. Факт володіння перс-
нем свідчить, що його власник був людиною 
високопоставленою і заможною», — сказав 
науковець.

Подібні персні в давнину використову-
вали для запечатування урядових листів і 
документів. 

Понтій Пилат — римський префект Юдеї 
(26 – 36 рр. н. е.), що в той час була части-
ною римської провінції Сирії. Згідно з Новим 
Заповітом, Пилат, боячись за посаду члена 
римського магістрату, віддав Ісуса Христа єв-
рейському синедріону, який засудив його до 
розп’яття.

У Китаї побудували міст з 
найдовшим прольотом у світі

Це залізничний міст, довжина якого — 1024 
метри, ширина — 25 метрів, а найбільша від-
стань між сусідніми опорами — 490 метрів. Міст 
перекинутий через річку Нуцзян у південно-за-
хідній провінції Юньнань. 

Китайці не раз встановлювали світові ре-
корди в царині будов. В останні десять років у 
країні активно розвиваються технології, триває 
економічне піднесення.

До списку найбільш протяжних мостів у сві-
ті входить і внесений до Книги рекордів Гіннеса 
китайський залізничний міст Даньянь – Кунь-
шань, який з’єднує міста Нанкін і Шанхай. Цю 
споруду завдовжки 164,8 км ввели в експлуа-
тацію 2011 року.

Тауматафакатангихангакоауауотаматеапокаинуфенуактанатху: 
що це за чудо й де розташоване

Найвищу статую у світі встановили на честь Сардара Пателя, 
«архітектора незалежної Індії»



№141   20 грудня 2018 року№141   20 грудня 2018 року
Світ-Світ- інфоінфо 9Cвіт історії

Цікаві й маловідомі факти

Міста, 
які поглинуло 

море
Багато руїн стародавніх поселень спо-

чивають на морському дні, тому, якщо на 
суші не вдається виявити рештки зникло-
го міста, археологи беруться за підводні 
розкопки. У результаті таких експедицій 
було розкрито чимало таємниць старо-
давнього світу.

Павлопетрі, Греція
Павлопетрі — перше підводне місто, 

виявлене археологами. Палаци, гробниці 
та інші будівлі залишилися в первісному 
вигляді. Розташування міста вперше було 
нанесено на карту 2009 року.

Археологи з подивом виявили, що 
Павлопетрі займає площу понад 30 000 
квадратних метрів. Ймовірно, місто піш-
ло під воду 1000 року до н. е. в результаті 
землетрусу.

Самабах, Гватемала
Стародавнє місто майя спочиває на 

глибині 35 метрів в озері Атітлан. Вияв-
лене було 1996 року дайвером Роберто 
Самайоа. Дослідники вважають, що міс-
то пішло на дно близько 2000 років тому в 
результаті вулканічної діяльності.

Атліт-Ям, Ізраїль
Це одне з найстаріших і найбільших се-

ред виявлених затонулих поселень. Архе-
ологи припускають, що місто існувало за 
7000 років до н. е. Рештки руїн зберегли-
ся так добре, що серед будівель ще можна 
знайти скелети людей. Яким чином місто 
пішло під воду, для вчених досі залишаєть-
ся загадкою.

Байї, Італія
За часів розквіту Римської імперії 

Байї було улюбленим місцем аристократії. 
Місто знищили у VIII столітті нашої ери му-
сульманські загарбники, а до 1500 року 
мешканці повністю покинули його. Вулка-
нічна активність з часом забрала Байї під 
воду.

Дварка, Індія
Дварка розташовувалася на березі 

річки Гомті. Вважається, що через певні 
події воно занурилося під воду. Руїни були 
виявлені 2000 року на глибині 35 метрів 
у Камбейській затоці. Вік деяких піднятих 
артефактів — 7500 р. до н. е.

Невідомі руїни, 
Юкатанська протока, Куба
Недалеко від берегів Куби 2000 року 

група дослідників виявила під водою руїни 
древнього міста. Археологи припускають, 
що споруди звели кілька тисячоліть тому 
представники розвиненої цивілізації. Ма-
ючи тільки комп’ютерні моделі міста, вчені 
продовжують вивчати руїни.

Зняли фільм мовою, 
яка мертва понад 

два тисячоліття
Кембриджський університет зняв ко-

роткометражний фільм мертвою мовою, 
якою не говорять від І століття н. е.

Стрічка повністю озвучена вавилон-
ським варіантом аккадської мови, яку від-
новив науковий співробітник коледжу Св. 
Івана Кембриджського університету Мар-
тін Вортінгтон.

20-хвилинний фільм під назвою «Бід-
няк з Ніппура» розповідає історію юнака, 
який 701 року до н.е. прагнув помститися 
міському голові, що видурив у того цінне 
майно — козу і забив її.

Ця історія була відома в Месопотам-
ській цивілізації ще понад 2700 років тому. 
Її увіковічено в глині, де на 160 рядках тек-
сту розповідається про бідняка на ім’я Гі-
міл-Нінурта. Про неї йдеться і у фрагменті 
іншої глиняної таблички, яку знайшли в бі-
бліотеці ассирійського царя Ашшурбаніпа-
ла (правив у 669 – 631 рр. до н. е.).

Фільм зняли члени Месопотамської 
громади Кембриджа під керівництвом 
доктора Вортінгтона.

Імператор Нерон
У попередньому номері газе-

ти йшлося про третього імпера-
тора Риму Калігулу. Ще більш за-
плутаною і неоднозначною є по-
стать п’ятого імператора Нерона, 
ім’я якого стало символом тира-
нії, але водночас обплутане чис-
ленними плітками. 

Нерон Клавдій Цезар Ав-
густ Германік (уроджений — Лу-
цій Доміцій Агенобарб (15.12.37 
– 9.06.68) — римський імпера-
тор, також принцепс (головую-
чий) сенату, народний трибун, 
п’ятикратний консул. 

Батьками Нерона були Гней 
Доміцій Агенобарб та Агрипіна 
Молодша. За батьківською лі-
нією Луцій належав до давньо-
го плебейського роду Доміціїв, з 
часом зарахованого до патриці-
їв.  Його мати Агрипіна була  се-
строю імператора Калігули.

У відповідь на привітання 
друзів з народженням первіст-
ка батько Нерона від-
повів, що «від його шлю-
бу з Агрипіною не може 
народитися нічого, крім 
горя й жаху для люд-
ства». 

Мати Луція більшу 
частину часу проводила 
при дворі брата, з яким 
мала дуже добрі стосун-
ки. Нерон у той час жив 
разом з батьком на його 
віллі між Анцієм і Ри-
мом. 

39 року Агрипіну ра-
зом із сестрою  звинува-
тили у змові проти бра-
та-імператора, й сестер 
відправили в заслання. 
Наступного року помер 
від хвороби батько Луція, тож 
хлопчик жив у своєї тітки.

Після вбивства Калігули 41 
року до влади прийшов його 
дядько Клавдій. Він повернув 
із заслання племінниць. Стано-
вище Агрипіни було складним, 
адже всі її маєтки привласнив 
собі покійний брат, а чоловік 
помер. Клавдій організував їй 
шлюб із консулом Гаєм Саллюс-
тієм Кріспом, який був багатий і 
набагато старший за Агрипіну. 47 
року Крісп помер, у Римі ширили-
ся чутки, що це була справа рук 
Агрипіни. Після себе він залишив 
величезний спадок, який пере-
йшов до Агрипіни й Нерона.

Дружина Клавдія Валерія 
Мессаліна бачила в малому Не-
роні супротивника її сину Брита-
ніку в боротьбі за трон імперато-
ра й навіть спробувала вбити ма-
люка. Однак сама була страчена 
за організацію змови проти сво-
го чоловіка-імператора.  

25 лютого 50 року Клавдій 
після смерті дружини Мессаліни 
одружився зі своєю племінни-
цею Агрипіною і присвоїв їй титул 
Августи (імператриці). Він усино-
вив її сина від першого шлюбу 
Луція. Цим усиновленням відсу-
вався від трону рідний син Клав-
дія Британік. 

Щоб прискорити прихід до 
влади свого сина, Агрипіна отру-
їла Клавдія, 13 жовтня 54 року 
той помер.

Нерон став імператором у 
день смерті Клавдія, якого вша-
нував чудовим похованням, по-
хвальною промовою й обожню-
ванням.

До 62 року юний імператор 
залишався під впливом керівни-

ка преторіанців (особиста гвар-
дія імператорів) Секста Афранія 
Бурра і свого наставника — ви-
датного філософа Сенеки, що 
орієнтували його на зближення 
із сенатом. Нерон підлестив се-
нату й консулам, заявляючи, що 
ті могли б дійсно правити держа-
вою, як у часи республіки. Він на-
віть сам 5 років обирався консу-
лом — на вищу державну посаду  
колишньої  республіки, залиш-
ки якої формально ще існували 
в Римі. 

Спочатку правління Нерона 
було цілком розумне. Уряд ужив 
заходів для наведення громад-
ського порядку, боротьби проти 
фальшивомонетників, правиль-
ного поповнення бюджету. Про-
вінції було звільнено від спла-
ти величезних грошових сум на 
проведення гладіаторських боїв. 

Сам Нерон, подорослішавши, 
серйозно зайнявся державними 

справами, особливо своїми суд-
дівськими обов’язками, при здій-
сненні яких упроваджував ко-
рисні ідеї.

Однак поступово під впливом 
лестощів та необмеженої влади 
поведінка імператора змінила-
ся. Усе більше проявлялися його 
нестриманість, безмірне само-
любство та жорстокість. Першим 
він отруїв свого зведеного брата 
Британіка.

Ненавидів і власну матір 
Агрипіну, позбавив її всіх почес-
тей, вигнав з палацу. Тричі на-
магався отруїти, але Агрипіна 
завчасно приймала протиотру-
ту. Не вдалося вбити її і під час 
підлаштованої аварії на кораблі. 
Урешті Агрипіну за наказом сина 
закололи. Причому, коли вбива-
ли, вона попросила вбивць за-
вдати удари мечем у живіт, ска-
завши, що саме тут виносила 
сина-імператора. Агрипіні при-
писують такі слова, коли їй на-
пророчили, що син стане імпера-
тором, але колись уб’є її: «Нехай 
уб’є, аби став імператором». 

Узагалі матеревбивство вва-
жалося в Римі найтяжчим злочи-
ном. Однак, як виправдання, Не-
рон заявив сенатові, що Агрипіна 
задумала замах на його життя. А 
оскільки сенатори ненавиділи 
Агрипіну, то поставилися байду-
же до її вбивства. 

У 62 році почався новий етап 
царювання. Бурр помер. На по-
саді префекта преторіанців його 
змінили напарники Феній Руф і 
Гай Тіґеллін, що заохочував ша-
ленство імператора і став його 
злим генієм. Сенека не міг ужи-
тися з Тіґелліном, тому пішов у 
відставку. Попри це у 65 році Не-

рон змусив свого вчителя покін-
чити життя самогубством.

Нерон уявляв себе великим 
артистом. Пізніше до цього до-
далося захоплення колісними 
перегонами та спортом. Імпера-
тор почав виступати публічно, що 
було для римлян ганебною спра-
вою. Під час співу Нерона нікому 
не дозволяли виходити з театру, 
навіть за необхідністю, і деякі 
глядачі вмирали під час виступу. 

Задля одруження з Поппе-
єю Сабіною Нерон відправив у 
заслання, а потім велів умерт-
вити свою першу дружину Окта-
вію, дочку Клавдія, завдяки шлю-
бу з якою він і став імператором. 
Свою нову дружину в нападі люті 
побив ногами, через це Поппея 
померла. Сумуючи за дружиною, 
Нерон наказав каструвати схо-
жого на неї раба й одружився з 
ним.

У ніч з 18 липня на 19 липня 
64 року в Римі почалася 
величезна пожежа — во-
гонь, що спалахнув у цен-
трі міста, не вщухав про-
тягом тижня, що призвело 
до руйнації близько двох 
третин Рима. Через кілька 
днів після пожежі християн 
звинуватили в підпалі міс-
та. Це стало приводом для 
початку масових катувань і 
вбивств християн, так зва-
ного першого гоніння. Ім-
ператор Нерон скористав-
ся цією подією, щоб пе-
ребудувати місто, — було 
змінено планування, роз-
ширено вулиці й розпочато 
будівництво нового «Золо-
того палацу». Через це де-

які давні історики стверджують, 
що сам Нерон наказав підпалити 
Рим. До того ж, щоб помилувати-
ся картиною пожежі. Проте сер-
йозні дослідники вважають, що 
це скоріш була спроба тодішніх 
політичних супротивників припи-
сати тирану ще один злочин.

Масштабні будівельні про-
екти й ігри поглинали величезні 
кошти. Тому з метою конфіска-
ції майна багатих сенаторів були 
відновлені судові переслідуван-
ня «за образу величі».

Слід зазначити, що репресії 
зачіпали лише досить вузький 
прошарок столичної знаті. Насе-
лення та армія в цілому залиша-
лися байдужими до безумств ім-
ператора, саме тому Нерон пра-
вив 14 років, на відміну від Ка-
лігули, що не протримався при 
владі й трьох років. 

У цілому період правління Не-
рона був мирним. Лише в дале-
ких куточках відбувалися окре-
мі прикордонні сутички. З іншого 
боку, вдалий похід проти Парфії 
затвердив римське панування у 
Вірменії. Також було окуповано 
ряд міст Боспорського царства, 
приєднано державу Понт.

Дивно, але садист і психопат 
Нерон мав велику підтримку се-
ред народу. Особливо його люби-
ли у східних провінціях, де імпе-
ратора вважали доброзичливим 
правителем і покровителем мис-
тецтв. У Римі його дуже любили 
за те, що він знизив податки, до-
зволив рабам подавати скарги 
на своїх господарів, ліквідував 
смертну кару.

Під кінець свого правлін-
ня державні справи Нерону на-
бридли, й він ними майже не за-

ймався. Заявив, що лише еллі-
ни зможуть оцінити його талант, 
і 67 року поїхав до Греції, давно 
приєднаної до Риму. Тут на різних 
ігрищах виступав як співак, ак-
тор і колісничий. 

Імператор брутально пору-
шив олімпійські ідеали, на дого-
ду собі змінив хронологію прове-
дення Олімпійських ігор: переніс 
на два роки пізніше 211-у Олім-
піаду. Під час кінних змагань на 
колісницях в Олімпії Нерон упав і 
вибув з перегонів, тим не менше 
був проголошений олімпійським 
чемпіоном; крім того, отримав 
вінки переможця навіть у тих ви-
дах програми ігор, де взагалі не 
брав участі. 

Урешті-решт навіженство ім-
ператора разом зі страхом за 
своє життя викликали декілька 
змов. У березні 68 року намісник 
Центральної Галлії Віндекс під-
няв проти Нерона повстання. Те 
саме в Іспанії вчинив Гальба. По-
чалося повстання на півночі Аф-
рики. 

Імператор міг би переборо-
ти кризу, якби діяв рішуче. Але 9 
червня 68 року Нерон наклав на 
себе руки. За легендою, останні-
ми його словами були: «Який ве-
ликий артист гине».

Досить яскраво й достовір-
но Нерон та його епоха показа-
ні у знятому 2001 року в Польщі 
видатним режисером Єжи Кава-
леровичем фільмі «Qvo vadis?» 
(«Куди ідеш?») за однойменним 
романом класика польської лі-
тератури, лауреата Нобелівської 
премії Генріка Сенкевича. 

Але загалом постать Неро-
на обросла дивовижними су-
дженнями й чутками, і з часом 
не так просто з’ясувати істину. 
Деякі історики стверджують, що 
він був коханцем власної ма-
тері. Вважається, що «Золотий 
палац» у великому палацовому 
комплексі імператора обертав-
ся вдень і вночі, щоб імітувати 
обертання небесних тіл навко-
ло Нерона як «центрального 
об’єкта у Всесвіті».

Римський історик Тацит 
пише, що Нерон «маскувався» під 
раба, аби його не впізнали, і блу-
кав вулицями Рима, відвідуючи 
будинки розпусти й таверни, кра-
дучи товари у крамницях — для 
розваги.

Смерть Нерона заверши-
ла майже столітнє правління ди-
настії Юліїв-Клавдіїв. Причому, 
окрім першого імператора — ви-
датного Августа, всі чотири на-
ступні загинули насильницькою 
смертю. 

Повсталі проти Нерона легі-
они проголосили новим імпера-
тором одного зі своїх вождів — 
Гальбу, теж знатного римлянина. 
Але то вже починалася інша істо-
рія Римської імперії. 

Міхал Байор  у ролі Нерона у фільмі «Qvo vadis?»
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На початок листопада 1918 
року Німецька імперія дев’ять мі-
сяців була в мирі з Радянською 
Росією. Згідно з угодою в Брест-
Литовську країни були друзями 
і союзниками, незважаючи на 
вбивство німецького посла Віль-
гельма Мірбаха 6 червня в Мо-
скві. Утім, до осені німецьке по-
сольство ліквідували, але ра-
дянське посольство в Берліні 
ще працювало, точніше — про-
довжувало вести підривну ді-
яльність, підтримуючи радикаль-
них німецьких соціалістів, ліде-
рами яких були Карл Лібкнехт і 
Роза Люксембург, однак німець-
кі військові дивилися на агітацію 
й поставки зброї червоним крізь 
пальці.

Коли в Кілі й Вільгельмсха-
фені почалися хвилювання мо-
ряків, кайзер Вільгельм II зрікся 
престолу, і від військових влада 
перейшла до цивільного уряду. 
Останнім канцлером імперії став 
Макс Баденський, і, як писав ан-
глійський прем’єр Девід Ллойд 
Джордж, «надмірна доза снодій-
ного занурила його в забуття на 
36 вирішальних годин з 1 по 3 
листопада. Коли він прокинувся, 
виявилося, що останні союзни-
ки Німеччини — Туреччина й Ав-
стро-Угорщина — вже вийшли з 
війни. А заворушення, розпалю-
вані більшовицькими агітатора-
ми, спалахнули по всій Німеччи-
ні», — це абсолютно не влаштову-
вало німців.

Більшовики через повпред-
ство вливали в пропаганду й агі-
тацію в Німеччині мільйони ма-
рок, і німцям це набридло. У ре-
зультаті інциденту на вокзалі в 
Берліні зламався ящик з дипло-
матичною поштою з Росії, в ньо-
му виявилися агітматеріали із за-
кликами почати громадянську 
війну та революцію. Після цього 
повпред Адольф Іоффе й уся ра-
дянська делегація були вигнані з 
країни, на що Ленін відреагував у 
своїй цинічній манері:

«Німеччина <...> вислала на-
шого посла з Берліна, посилаю-
чись на революційну пропаганду 
нашого представництва в Німеч-
чині. Німецький уряд начебто ра-
ніше не знав, що наше посоль-
ство вносить революційну зара-
зу. Але якщо раніше Німеччина 
про це мовчала, то тому, що вона 
була ще сильна, що вона не боя-
лася нас. Тепер же, після військо-
вого краху, ми стали їй страшні».

Німецькі ліві не були єдині в 
оцінці Жовтневого перевороту 
в Петрограді — прихильниками 
Рад були радикали (так званий 
«Союз Спартака»). Найбільш ма-
сова фракція, соціал-демократи, 
була противницею розгону росій-
ських Установчих зборів та узур-
пації влади більшовиками. Ні-
мецькі військові й дипломати, пе-
ребуваючи майже весь 1918 рік 
на лінії Обер-Ост і в Москві, з ці-
кавістю спостерігали, як розгор-
тається терор і громадянська ві-
йна в Росії, і зовсім не бажали ба-
чити нічого подібного в себе. Але 
в більшовиків та їхніх союзників 
були інші плани.

У грудні делегація з Москви 
намагалася проїхати до Німеччи-
ни, тепер республіки, але німці не 
пустили через кордон — інкогні-

то зумів прорватися лише біль-
шовицький емісар, австрієць зі 
Львова Карл Радек, найближчий 
соратник Леніна й пасажир того 
самого вагона. 

А 5 січня 1919 року спарта-
ківці за російським зразком по-
чали збройне повстання в Бер-
ліні, щоб не допустити скликан-
ня німецьких Установчих зборів і 
зірвати вибори. Але німці зібра-
ли сили, ввели до столиці фрай-
кори (з’єднання добровольців, за 
суттю — аналог російської Білої 
армії, але більш організований) 
і придушили радянський путч, а 
його ватажки Лібкнехт і Люксем-

бург були успішно знищені. Ра-
дека затримали й запроторили у 
в’язницю Моабіт. 

Але нічого не закінчилося. 13 
квітня в Мюнхені була проголо-
шена Баварська Радянська Рес-
публіка. Червоні захопили владу 
в місті, змістили законний уряд 
(ландтаг), почали конфіскацію, 
грабежі, погроми церков і підго-
товку до наступу на північ краї-
ни. Водночас в Угорщині більшо-
вик Бела Кун, який прибув з Росії, 
проголосив Угорську Радянську 
Республіку, і пізніше в Будапе-
шті розпочався червоний терор. 
З Мюнхена німецькі червоні від-
правили вітання Леніну, після 
чого керувалися його вказівка-
ми. А Ілліч запитував у телеграмі:

«Які заходи ви вжили проти 
буржуазних катів Шейдемана і К? 
Чи озброїли робітників і чи роз-
зброїли буржуазію? Чи експро-
пріювали фабрики й багатства 
капіталістів у Мюнхені, а так само 
капіталістичні землеробські гос-
подарства в його околицях? Чи 
ущільнили буржуазію для негай-
ного вселення робітників у бага-
ті квартири? Чи взяли заручників 
з-поміж буржуазії?»

Попутно глава баварських 
путчистів Толлер скасував гроші 
й оголосив війну сусідньому Вюр-
тембергу і Швейцарії. До Мюнхе-
на прибули більшовицькі емісари 
Макс Левін, есер Євген Ніссен-
Левіне й «кореспондент агент-
ства «РОСТА» Товія Аксельрод, де 
вступили в новий «уряд», а бавар-
ська «Червона армія» в 30 000 
багнетів почала наступ на північ. 
Тим часом за рецептами товари-
ша Леніна в Мюнхені були взяті 
в заручники і розстріляні барон 
фон Зейдліц, скульптор Наугауз, 
художник-графік Дейке, секретар 
міністерства шляхів сполучення 
Дауменланг, барон фон Тейхер, 
принц Густав фон Турн унд Таксіс, 

живописець професор Бергер і 
графиня Хейла фон Вестарп.

З 1 по 5 травня 1919 року 
прийшли з півночі частини ні-
мецької армії і фрайкору, пере-
йшовши в наступ, придушили ра-
дянський путч. 

Але найцікавіше не це. З 4 
грудня 1918-го по 25 січня 1919 
року разом з групою німецьких 
військових один солдат охороняв 
близько тисячі французьких і ро-
сійських військовополонених під 
Траунштейном (а табір знаходив-
ся під керівництвом солдатських 
рад). 12 лютого він був переве-
дений до Мюнхена і призначе-

ний солдатським уповноваженим 
свого полку. Тепер він працював у 
відділі пропаганди й агітації ново-
го уряду Баварії під керуванням 
Курта Ейснера і 16 лютого брав 
участь разом з полком у демон-
страції «Революційної Ради робіт-
ників».

26 лютого 1919 року він був 
мовчазним спостерігачем похо-
рону вбитого п’ятьма днями рані-
ше в Мюнхені Ейснера. 15 квітня 
цього солдата обрали уповнова-
женим від батальйону в Солдат-
ські ради Баварської Радянської 
Республіки, проголошеної рані-
ше, 13 квітня, в результаті пе-
ревороту. Після придушення по-
встання на суді солдат назвав ін-
ших представників Ради «найгір-
шими з радикальних агітаторів» і 
таким чином урятував свою шку-
ру. Солдата звали Адольф Гітлер.

Можна згадати і Рурську Чер-
вону армію, одним із глав якої був 
Вільгельм Цайссер, який пізніше 
працював у радянській розвід-
ці й у Комінтерні, став міністром 
держбезпеки НДР, але чи варто? 

Німці добре зрозуміли, що яв-
ляє собою революція більшови-
ків. До речі, коли Угорська Радян-
ська Республіка впала, Бела Кун 
зумів утекти і прибув до Криму, 
де став катом солдатів і офіцерів 
Врангеля, жінок, дітей і людей по-
хилого віку — прекрасна біогра-
фія справжнього комуніста.

Наприкінці 1919 року Карл 
Радек знову приїхав до Німеччи-
ни для підтримки революції — 
його заарештували, але майже 
відразу  звільнили. У лютому 1921 
року німецька Компартія (КПН) за 
підтримки Комінтерну з Москви 
розпочала підготовку чергового 
путчу — з Москви прибули Погані, 
Гуральський і Бела Кун, який 18 
березня опублікував статтю в га-
зеті «Роті Фане»: «Фон Кар, бавар-
ський міністр-президент, плює на 

закони. Кар — контрреволюцій-
ний політик-реаліст. Він знає, що 
говорить і що робить. Пан Кар по-
винен отримати гідну відповідь! 
Тепер кожному робітнику теж на-
плювати на закон, і він здобуває 
собі зброю будь-яким способом! 
Якщо Кару байдужий закон, то і 
пролетаріат перестане звертати 
увагу на закон! У кожного контр-
революціонера є зброя. Робітни-
ки не можуть бути гіршими рево-
люціонерами, ніж контрреволю-
ціонери».

У результаті путчу в Середній 
Німеччині жертвами стали 180 
осіб, у тому числі 35 поліцейських 
чиновників і 145 цивільних осіб. 
Близько 4000 робітників було 
заарештовано, з них близько 
600 засуджено. До червня 1921 
р. надзвичайні суди винесли у 
зв’язку з повстанням 4 смертні 
вироки, 8 осіб були засуджені до 
довічного ув’язнення, вироки до 
тюремного ув’язнення в сукуп-
ності склали 2000 років.

23 серпня 1923 року на за-
сіданні Політбюро ЦК РКП (б) Ра-
дек запропонував організувати 
чергове збройне повстання в Ні-
меччині, але Сталін поставився 
до цієї пропозиції скептично — 
був створений тільки комітет для 
підготовки повстання під керів-
ництвом Радека. 

У вересні Виконавчий комітет 
Комінтерну ухвалив остаточне 
рішення — планувалося озброї-
ти від 50 000 до 60 000 робітни-
ків у Саксонії і Тюрингії. Як голо-
вну загрозу повстанню розгляда-
ли крайні праві сили в Баварії, а 
не рейхсвер. Радянський посол 
у Берліні Микола Крестинський 
відповідав за фінансування пе-
ревороту, до Німеччини з фаль-
шивими паспортами вируши-
ла група товаришів — П’ятаков, 
Шмідт, Уншліхт і Радек.

В апарат було залучено при-
близно 350 платних і кілька ти-
сяч неоплачуваних працівників. 
Кількість так званих «пролетар-
ських сотень» (німецьких бойо-
вих груп) зросла до 21 жовтня до 
1331. Крім того, створили 300 
партизанських груп. Десять ке-
рівних співробітників апарату 
були радянськими громадянами, 
спрямованими до Німеччини Ге-
неральним штабом РСЧА з Мо-
скви. 20 жовтня військова комі-
сія ЦК РКП (б) розробила план 
мобілізації РККА на випадок 
збройної «допомоги німецько-
му пролетаріату» і створення для 
цієї мети 20 нових дивізій.

Але керівництво німецької 
Компартії відмовилося від по-
встання, а в Гамбурзі його при-
душили — главою путчистів був 
Ернст Тельман. 

У грудні 1923 р. у Німеччині 
комуністка Рут Фішер опубліку-
вала документи, які продемон-
стрували масштаби «допомоги» 
Москви в організації «німець-
кого Жовтня». Німці зажадали 
видворення військового аген-
та повпредства СРСР у Берлі-
ні М. Петрова, який організу-
вав на радянські гроші — нібито 
для Червоної Армії — закупівлю 
зброї для КПГ.

Насправді «Петров» був фран-
цузьким комуністом, який успіш-
но втерся в довіру серед вищих 

військових кіл у Берліні. Згідно 
з повідомленнями поліції він за-
куповував у великій кількості 
зброю та боєприпаси для підго-
товки до революційної боротьби 
на барикадах, сплачуючи все це 
доларовими чеками радянсько-
го посольства. Граф Ранцау (по-
сол Німеччини в Москві) в запалі 
пред’явив Троцькому ці доповіді; 
його обуренню не було меж, коли 
Троцький спокійно зізнався, що 
сам особисто прикріпив Петрова 
до радянського посольства, тому 
що розраховував на неминучість 
революції в Німеччині. А хіба сам 
німецький кабінет не оголосив, 
що це, можливо, останній буржу-
азний уряд у Німеччині? У будь-
якому випадку Троцький як ко-
муніст «відчував свій обов’язок 
бути готовим до такої можливос-
ті». На початку наступного року 
Петрова відкликали з Берліна.

А восени 1923 року радян-
ський розвідник Вольдемар Розі 
(Скобелєвський) спробував ор-
ганізувати в Німеччині терорис-
тичну організацію, бюджет якої 
становив 15 тисяч доларів на 
місяць; тільки звільнених пра-
цівників у ній налічувалося 90 
осіб. Військовий апарат мав 11 
нелегальних шкіл і курсів, вида-
вав тиражем 15 тисяч примірни-
ків підпільний журнал під досить 
промовистою назвою «До гро-
мадянської війни», керував 18 
лабораторіями і майстернями з 
виробництва озброєння. Уся Ні-
меччина була розбита на кілька 
великих округів, ті, у свою чергу, 
— на області, а останні — на ра-
йони.

Але Скобелєвському не по-
щастило: 24 березня 1924 р. він 
був заарештований німецькою 
політичною поліцією і на судово-
му процесі в Лейпцигу засудже-
ний до смертної кари за органі-
зацію німецької ЧК. Утім, радян-
ське ОГПУ (як і зараз ФСБ) ста-
вилося до своїх співробітників 
вельми дбайливо, тому в СРСР 
були за звинуваченням у «підго-
товці терористичних актів» за-
хоплені 14 німецьких заручни-
ків, серед них студенти, — і 1927 
року їх обміняли на Розі.

Проте причини для зближен-
ня двох країн були набагато ва-
гомішими. Ніщо з наслідків Вер-
сальського договору не драту-
вало німців більше, ніж поява 
Польщі та створення Польсько-
го коридору, який відрізав Схід-
ну Пруссію від Німеччини. Також 
німці втратили більшу частину 
Верхньої Сілезії. 

Радянську Росію у Версаль 
не покликали — більшовики від 
1918 року намагалися поверну-
ти відпалі території Російської 
імперії, і Червона Армія уві-
йшла до Польщі, але була розби-
та біля Варшави. Незалежність 
отримали Польща, Фінляндія та 
Прибалтійські держави. Вожді 
більшовиків проклинали Вер-
саль: «... підлий, ганебний, на-
скрізь просочений жорстокістю, 
жадібністю й ницістю Версаль-
ський договір», — писав Лев 
Троцький.

Тарас Стілер (Орлятко)
Сайт «Аргумент», 09.07.2016.

Далі буде

Свастика і зірка
Як дружба між нацистами й більшовиками привела весь світ до війни

Солдати рейхсверу
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Щоб зрозуміти цю подію, тре-
ба згадати передісторію. Порине-
мо в Середньовіччя, в ІХ – Х століт-
тя, час формування слов’янських 
держав. Поляни й поляки (такі 
схожі назви), тобто східні й захід-
ні слов’яни, формували свою дер-
жавність практично одночасно. 
Поляни — на Дніпрі, поляки — на 
Віслі.

Польське князівство сформу-
валося в постійній боротьбі з пів-
нічними й західними сусідами в се-
редині ІХ століття, на північному 
заході нинішньої Польщі, поблизу 
Балтики. І першою столицею було 
місто Гнєзно. Це вже пізніше центр 
дежави перемістився південніше, 
до Кракова, який кілька століть 
був столицею польських королів. 
А на самому початку ХVIІ століття 
столиця перемістилася до Варша-
ви, дещо східніше центру держави. 

Першим історично відомим 
князем Польщі був Мєшко (Мє-
числав) І (бл. 935 – 992). Він по-
чав правління 963 року. 966 року, 
одружившись із християнкою, 
донькою князя Чехії, Мєшко при-
йняв християнство латинського 
обряду й почав хрещення Польщі. 

Усе майже одночасно з Київ-
ською Руссю. Тож погляньмо схід-
ніше. Засновником Давньорусь-
кої держави вважається перший її 
князь Олег Віщий (бл. 845 – 912). 
Його вважають родичем, можли-
во, братом Рюрика — легендар-
ного варяга, засновника динас-
тії, якого чи то запросили слов’яни 
очолити державу, чи це було її за-
воювання. Так чи інакше, Рюрик 
направив на Русь свого родича 
Олега, аби той посадив на трон 
сина Рюрика Ігоря. Тобто Олег був 
лише опікуном молодого княжи-
ча. 862 року Олег захопив Київ, 
убив тутешнього князя Аскольда 
та його брата Діра. 

Далі династія Рюриковичів іде 
по прямій: Ігор – Святослав – Во-
лодимир – Ярослав. Правда, по 
прямій «із зигзагами». 

А тепер знову паралельна істо-
рія — Польща. 

Після смерті Мєшка І 992 року 
князем Польщі став його син Бо-
лєслав І Хоробрий (966 або 967 – 
1025). Трохи молодший сучасник 
Володимира Великого.  Болєслав  
в останній рік життя коронувався 
і  це був один з видатних королів 
Польщі. 

У той період формування дер-
жав, невизначеності кордонів 
обидві молоді країни вели війни 
із сусідами за ті чи інші території. 
Тому й між собою теж, адже були 
сусідами. Насамперед спірною 
стала територія так званих Чер-
венських градів. Це сучасна Во-
линь і південно-західніші від неї 
землі,  у тому числі  міста Червень, 
Волинь, Перемишль. У двох похо-
дах, 981 і 992 років, Володимир 
Великий захопив ці землі в Мєш-
ка І.  

Попри війни, Володимир Вели-
кий і наступник Мєшка Болєслав 
породичалися, стали сватами. Син 
Володимира Святополк одружив-
ся з донькою Болєслава. І це на-

пряму вплинуло на подальші події. 
1015 року, приблизно у 67 ро-

ків, помер Володимир Великий, 
творець могутньої держави, хрес-
титель Русі. І тут же почалася бо-
ротьба за престол. Це не нове, 
адже і сам Володимир не був стар-
шим сином Святослава Хоробро-
го. Він сів на трон унаслідок між-
усобиць братів. Старшим у Свя-
тослава був син Ярополк, який і 

княжив з 972 по 978 роки, однак 
перед цим переміг і вбив брата 
Олега. У свою чергу Володимир 
переміг Ярополка, сів на трон і ве-
лів убити брата. 

Усе повторилося з його синами 
і ще більш криваво. 

У Володимира було близько 10 
синів (майже ровесників) від різ-
них дружин. Бо навіть з прийнят-
тям християнства князем і його 
народом у слов’ян ще якийсь час 
тривало багатоженство, найпер-
ше — у знаті. Тому сини Володи-
мира народжувалися майже одно-
часно.

Старший син — Святополк, 
один з героїв нашої оповіді.

На момент смерті батька він 
був найближче до нього, але спер-
шу навіть у тюрмі, а потім у заслан-
ні у Вишгороді. Старий Володимир 
побоювався, що честолюбний син 
захопить престол, який князь ви-
рішив передати улюбленому си-
нові Борису. Не встиг. Після смерті 
батька Святополк  сів на трон. Од-
нак це був лише початок кривавої 
міжусобиці братів. Проти Свято-
полка виступив  Ярослав. 

1015 року підступно вбили 
князя Бориса та його молодшо-
го брата — князя Гліба. Згодом 
вони були канонізовані церквою 
як перші православні святі. Саме 
на їхню честь через століття в 
Чернігові на княжому Дитинці — 
Валу спорудили Борисоглібський 
собор. 

Убивство юних князів одразу 
приписали Святополку, тому в іс-
торію князь увійшов під іменем 
Святополка Окаянного. Нині бага-
то  дослідників сумніваються в цій 
версії. За іншою версією, братів 
убив Ярослав. Але історію пишуть 
переможці, яким і став Ярослав. 
До того ж це був другий після бать-
ка видатний правитель Русі, не ви-
падково відомий нам як Ярослав 
Мудрий. 

Битва між військами Свято-
полка (кияни й печеніги) та Яро-
слава (новгородці й варяги) від-
булася 1016 року біля Любеча, 
на Чернігівщині. Ярослав переміг 
і зайняв київський престол. Свя-
тополк утік до Польщі під захист 
свого тестя Болєслава Хороброго. 
Того не довелося довго вмовляти 
допомогти зятеві. Болєслав пішов 
на Київ з метою не лише поверну-
ти владу зятеві, а й завоювати хоч 
якісь землі Київської Русі. 

Битва відбулася на Волині  22 
липня 1018 року. Ось її тисячоліт-
тя й відзначали в Польщі.  Ярослав 
програв і втік до своєї вотчини — 
в Новгород. Святополк повернув-
ся на  трон, як пізніше сказали б — 
«на багнетах» війська свого тестя.  

Князь Польщі Болєслав не по-
спішав залишати Київ, обмежу-
ватися поверненням сюди зятя. 
Він і його військо почувалися тут 
привільно, що викликало невдо-
волення волелюбних киян. Свято-
полк навіть таємно віддав наказ 
нападати на поляків. Урешті Бо-
лєслав повернувся на батьківщи-
ну. Але перед цим зять Святополк 
передав Польщі ті самі землі — 
Червенські гради.

Це тривало недовго. Уже на-
ступного року Ярослав повернув-
ся. Вирішальна битва війни відбу-
лася на річці Альта. Ярослав пе-
реміг і посів на трон. Святополк 
знову змушений був утікати й не-
вдовзі загинув. 

1031 року Ярослав з братом 
Мстиславом Чернігівським від-
воювали Червенські гради назад 
у вже наступника Болєслава.  У 
ХІ – ХІІ ст. Червенські гради вхо-
дили до Волинського князівства, 

у ХІІІ – ХІV ст. — до Галицько-Во-
линської держави. У другій поло-
вині ХІV ст. територія Червенських 
градів була захоплена Польщею 
та Великим князівством Литов-
ським.

Завершимо на цьому екскурс 
в історію і повернімося в сього-
дення. Отже, що святкували в 
Польщі? Метою назвали відзна-
чення одної з найбільших пере-
мог у Середньовіччі польської ар-
мії, відтак подальше зміцнення 
держави династії П’ястів. 

Але дехто із суперпатріотів 
водночас пропонував відзначи-
ти й 1000-річчя «взяття Болєсла-

вом Києва».  Видатний польський 
художник Ян Матейко присвятив 
одну зі своїх картин цьому «уро-
чистому в’їзду Болєслава і Свято-
полка  в Київ». За легендою, Бо-
лєслав на знак  взяття столиці 
за тодішнім звичаєм ударив ме-
чем об Золоті ворота Києва. Цей 
меч Щербець, вищерблений від 
удару, став одною з головних ре-
ліквій Польщі. Звичайно, це міф. 
Хоча б тому, що й Золотих воріт на 
той час не існувало, їх збудував 
Ярослав на два десятиліття піз-
ніше.  Насправді меч виготовили 
приблизно через два століття піс-
ля описаних подій. Потім його дій-
сно використовували на церемо-
нії коронації польських королів. 

Так що тут було святкувати й 
навіщо? В історії, особливо взаєм-
ній — сусідніх народів, було всяко-
го. І взаємні походи, і завоювання 
та відвоювання територій, і взят-
тя та падіння столиць. Цього вдо-
сталь і в історії Польщі. Досить зга-
дати так званий Потоп, яскраво 
описаний в однойменному рома-
ні Нобелівського лауреата Генріка 
Сенкевича з трилогії з історії Поль-
щі. Роман, потужно екранізований 

Єжи Гофманом. Це про 1655 – 
1656 роки, трагічний час Польщі 
одразу по війні з Хмельницьким, 
що майже збіглося з початком 
схожої Руїни в Україні. Польщу, яку 
роздирали внутрішні чвари, май-
же всю окупували сусіди. Насам-
перед нашестям Швеції, коли були 
окуповані й обидві столиці: древ-
ня — Краків і нова — Варшава. 
Цікаво, чи у Швеції хтось відзна-
чає річницю взяття цих польських 
столиць? Через менш як півтора 
століття, наприкінці ХVIII, Поль-
ща взагалі втратила державність, 
була розділена трьома імперіями 
— Прусською, Австро-Угорською 

та Російською. І бездержавність 
тривала понад 120 років. Лише 
у 1918-му відродилася Польська 
держава, і ось цей 100-річний юві-
лей урочисто відзначають весь 
2018 рік поляки. 

Щодо взаємин наших країн, то 
теж було всього. Доволі просто міг 
здобути Варшаву 1648 року, на 
початку війни, Богдан Хмельниць-
кий, але він не мав мети розгро-
мити Польське королівство.

У самісінькому центрі Пере-
мишля встановлено пам’ятник Во-
лодимиру Великому, київському 
князю, який свого часу завоював 
ці землі. Можна, правда, сказати, 
що пам’ятник встановлено йому 
насамперед як хрестителю Русі, як 
і пам’ятник поруч його бабці, кня-
гині Ользі, — православним свя-
тим. Бо стоять вони поруч з голов-
ним українським храмом міста, до 
речі, греко-католицьким. Щодо  
пам’ятника князю-завойовнику 
ніхто з розумних поляків не ба-
чить у цьому нічого крамольного, 
непат ріотичного. Був такий князь, 
сват їхнього князя, потім славного 
короля. 

Тож давайте ми все-таки за-
лишимо історію історикам, нехай 
спокійно досліджують. Нині у двох 
європейських народів, сусідів, зі 
спільною, нехай і складною істо-
рією, — сьогодення. Польща дав-
но в європейській сім’ї, член ЄС і 
НАТО. Україна — на цьому шляху, 
має тут повну підтримку Польщі. 
А ще в нас — спільний ворог, який 
століттями завдавав багато горя 
обом народам. Це зайве спонукає 
до співпраці. А до історії варто ста-
витися поблажливо та спокійно. 

Петро АНТОНЕНКО

Дивіденди на історії
У Польщі цього року відзначали доволі дивний ювілей. Пере-

важно відзначали суперпатріоти, втім, під урядовим патронатом. 
Йдеться про 1000-ліття перемоги польського короля Болєслава 
Хороброго над Великим князем Київським Ярославом Мудрим, 
відтак наступне взяття Болєславом Києва. 

Болєслав Хоробрий.

Ярослав Мудрий.

Пам’ятник  княгині Ользі й Володимиру Великому в Перемишлі.

Святополк.

Фрагмент картини  Яна Матейка.
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Прилуки — районний 
центр Чернігівщини на річці 
Удай, місто обласного підпо-
рядкування, в якому мешкає 
близько 60 тисяч осіб. Роз-
ташоване на автошляху Київ 
– Суми. 

Прилуки були засновані 
в період Київської Русі. Пер-
ша письмова згадка про При-
лук-город зустрічається в «По-
вчанні…» Володимира Моно-
маха й датується 1085 роком. 
У ті часи місто було південно-
східним форпостом держави 
й повинно було служити пере-
поною для половецьких пол-
чищ. Очевидно, деякий час 
воно таким і було, але вже 
1092 року половці зруйнува-
ли місто.

У період князівських між-
усобиць Прилуки руйнували 
неодноразово, але найжах-
ливіших руйнувань місто за-
знало 1239 року — його фак-
тично стер з лиця землі мон-
голо-татарський хан Менгу 
(двоюрідний брат Батия). Від-
родили Прилуки князі Глин-
ські у XV столітті.

Князівський рід Глин-
ських походить від сина ві-
домого татарського темни-
ка Мамая — Лекси (згодом 

Олександра) Мамаєвича. У 
період занепаду Золотої Орди 
цей хитрий татарський маг-
нат збудував кілька населе-
них пунктів у Середній Над-
дніпрянщині і, щоб не втрати-
ти їх, попросився у васали до 
Великого князя Литовського 
Вітовта.

Лекса Мамаєвич охрес-
тився й поріднився з родом 
князів Острозьких. Від цьо-
го союзу пішли ще кілька ві-
домих шляхетських гілок — 
Дашковичі й Домонтовичі.

Найвідомішим серед 
Глинських був українофіл Ми-
хайло Львович. Цей князь обі-
ймав найвищі посади в Литві 
за часів Великого князя Олек-
сандра Ягеллона. Але після 
смерті останнього наприкін-
ці XV століття, піддавшись на 
улесливі обіцянки москови-
тів, підтримав Москву в бо-
ротьбі проти литовців й під-
няв повстання проти нового 
князя Литви Сигізмунда І.

Москва обіцяла Глин-
ському Смоленське князів-
ство, але натомість запрото-
рила Михайла Львовича до 
в’язниці. Брат Михайла Ва-
силь був менш впливовим, 
але став не менш відомим, 

видавши свою дочку Олену за 
московського князя Василя 
ІІІ. Від цього шлюбу народив-
ся майбутній цар Іван IV Гроз-
ний. Сама Олена Василівна 
після смерті чоловіка п’ять 
років керувала Великим кня-
зівством Московським як ре-
гентка.

Відбудовані Глинськими 
Прилуки були вщент зруйно-
вані кримськими татарами 
1482 року. Після цього вони 
відродилися лише через 110 
років, коли тут, на згарищі, 
збудували слободу князі Ви-
шневецькі. Хоча московські 
князі вважали ці землі свої-
ми. Борис Годунов 1604 року 
навіть направив сюди вій-
сько, яке зруйнувало слободу 
Вишневецьких. Але Прилуки 
знову були відбудовані. У міс-
ті спорудили замок.

У першій половині XVІІ 
століття Прилуччину активно 
заселяли переселенці з Пра-
вобережжя — козаки й уті-
качі-селяни, які швидко по-
козачувалися. Таким чином, 
у Прилуках було створено ве-
ликий козацький полк. Тоді 
ж, на високому правому бе-
резі річки Удай,  звели форте-
цю. Вона мала високі дубові 

стіни, а вали її сягали висоти 
10 – 12 метрів. Нині від цієї 
фортеці залишилися рештки 
валів.

1692 року прилуць-
ким полковником був при-
значений Дмитро Горленко. 
Він почав активну розбудо-
ву Прилук, перетворивши їх 
на значне місто. Наступни-
ком Горленка 1714 року став 
сумнозвісний Гнат Галаган. 
Не маючи значних статків, 
звичайний рубака-козак до-
служився до рівня козацької 
старшини й від 1706 року ке-
рував компанійським полком 
гетьмана Мазепи. Це був ка-
валерійський полк особистої 
охорони гетьмана.

1708 року Гнат Галаган 
зрадив Мазепу й перейшов 
на бік Петра І. 14 травня 1709 
року він був одним з керівни-
ків розгрому Запорізької Січі. 
Усіх полонених колишніх по-
братимів-січовиків Галаган 
стратив. За це Петро І поста-
вив його полковником у Чиги-
рині. Але запорожці, які вва-
жали Галагана кровним во-
рогом, влаштували справ-
жнє цькування полковника та 
його родини. Замахи влашто-
вували один за одним. Гнат 

навіть не міг вільно пересува-
тися, не кажучи вже про веден-
ня полкового господарства. 
Тому він попросив перевес-
ти його з неспокійного Право-
бережжя кудись на інший бік 
Дніпра, подалі від запорожців. 
1714 року Галаган перебрався 
у Прилуки, навколо яких Петро 
І подарував йому величезні зе-
мельні наділи.

Гнат Галаган був жорсто-
кою та підлою людиною. Май-
же відразу  розпочав закріпа-
чення селян на Прилуччині й 
примножував свої статки за 
будь-яку ціну. Але майже всі 
прекрасні пам’ятки сучасних 
Прилук пов’язані з Гнатом Га-
лаганом та з його сином Гри-
горієм, який був повним анти-
подом батька.

1796 року місто Прилуки 
стало центром повіту спочат-
ку в Малоросійській, а потім 
у Полтавській губернії. Відто-
ді це було непримітне повіто-
ве місто. Але й від тих часів тут 
збереглися цікаві пам’ятки. 
Насамперед — мурована Іва-
нівська церква (ріг вулиць Ки-
ївської та Іванівської). Її збу-

дували 1865 року на західній 
околиці міста (тепер це майже 
центр), на краю найстарішого 
міського району Квашенці. 

Іванівську церкву зве-
ли в поширеному на той час 
парафіяльному стилі, що був 
схожим на давньоруський 
(його ще називають псев-
доруським). Церква була 
п’ятибанною. Одночасно з 
церквою, за півтора десятка 
метрів від неї, збудували три-
ярусну дзвіницю. 1910 року 
спорудили прибудову, яка 
з’єднала церкву із дзвіницею. 
Найбільший дзвін, встановле-
ний тут, важив 21 пуд (343 кг). 
Його виготовили на кошти ба-
гатих міщан — Федора Дубе-
жа й Василя Куриленка. Цей 
дзвін скинули й відправили 
на переплавлення 1930 року.

У радянський період Іва-
нівська церква не діяла. Бо-
гослужіння відновили лише 
1996 року. 

Текст і фото 
Романа Маленкова

Україна інкогніта
Далі буде

Здивований, м’яко кажучи, публікаці-
єю «З висоти минулих років» за підписом 
«Рідні, близькі, соратники» в газеті «Черні-
гівщина» від 6 грудня 2018 року. У ній да-
ється надвисока оцінка діяльності Леоні-
да Івановича Палажченка. Названо його 
«вірним сином і патріотом України».

Нагадаємо деякі факти його біографії.
У січні 1966 – жовтні 1978 рр. — пер-

ший секретар Чернігівського районного 
комітету Компартії України.

У 1978 – квітні 1979 рр. — секретар 
Волинського обласного комітету КПУ.

У квітні 1979 – січні 1984 рр. — пер-
ший секретар Волинського обласного ко-
мітету КПУ.

У січні 1984 – січні 1990 року — пер-
ший секретар Чернігівського обласного 
комітету КПУ.

Завершення владної кар’єри симво-
лічне: в січні 1990 року Ковбасна рево-
люція в Чернігові позбавила Палажчен-
ка владної посади. Комуністичний режим 
не пробачив йому, що не зміг утримати «в 
узді» народ, рухівці стали серйозною полі-
тичною силою.

Тому після цього фіаско Леонід Па-
лажченко потрапив до Києва на посаду 
наукового співробітника Інституту земле-
робства Української академії сільськогос-
подарських наук і 2 грудня 1993 року за-
вершив свою кар’єру та земне життя.

Його успішна кар’єра до зіткнення з 
народним гнівом та українським націо-
нально-демократичним рухом базувала-
ся на використанні всіх важелів адміні-
стративно-командної системи комуніс-
тичного режиму. Тієї системи влади, що 
спиралася на терор, безкарність і безза-
коння, тотальну пропаганду.

У тодішніх комуністичних партійно-ра-
дянських колах Чернігівщини про Палаж-

ченка казали, що він майстерно «ламав 
людей через коліно», був брутальним «ма-
тюкальником» і самодуром. А як не стало 
можливості силою усмиряти народ, то Л. 
Палажченко і зламався. Він не мав жод-
ного уявлення про демократичні форми й 
методи керівництва. Його боялися, а коли 
зняли з посади, то відвернулися…

До речі, кандидатську дисертацію з 
економіки сільського господарства йому 
писав саме Чернігівський райком Ком-
партії і не тільки.

Отже, біографія Палажченка — це 
кар’єра представника колоніальної ад-
міністрації комуністичного режиму. Таку 
спадщину для незалежної України вихва-
ляють і пропагують дописувачі вищезга-
даної публікації? Таку систему влади ба-
жають відродити «близькі» й «соратники»? 

Ще нагадаємо, що у статті 2 Закону 
України «Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів в Україні та за-
борону пропаганди їхньої символіки» чіт-
ко вказано щодо влади, якій так вірно 
служив Л. Палажченко: «Комуністичний 
тоталітарний режим 1917 – 1991 років в 
Україні визнається злочинним і таким, що 
здійснював політику державного терору». 
Безумовно, Палажченко і такі, як він, під-
падають під декомунізацію. Мабуть, саме 
тому публікація в газеті «Чернігівщина» 
анонімна.

Можливо, це таке собі випробування 
сучасного суспільства на міцність: назва-
ти ворога України українським патріотом.

Вічно вчорашні нічого не забули й ні-
чого не навчилися!

Сергій БУТКО,
Український інститут 
національної пам’яті

В особняку Спановського, 
100-річній пам’ятці архітектури, 

б’ють шибки 
Пам’ятка архітектури «Особняк Спановського» знову по-

страждала від вандалів — б’є на сполох учений секретар Націо-
нального заповідника «Чернігів стародавній» Сергій Черняков.

Улітку в історичному особняку наводили лад волонтери — 
винесли кілька мішків сміття, залатали побиті шибки. Тоді ж на-
правили офіційне звернення до обласної ради, аби будинок об-
стежили та склали перелік необхідних ремонтних робіт.

Розташований особняк Спановського на вулиці Немирови-
ча-Данченка. Мабуть, аби його легше було знайти, будинку при-
своїли адресу Київська, 14-Б. Затиснутий серед багатоповерхі-
вок, він поволі занепадає і потерпає від вандалів.

Пам’ятки архітектури місцевого значення досліджують ак-
тивісти, котрим не байдужа доля старого дерев’яного Черніго-
ва. Зібрали інформацію і про цю будівлю.

Розповідає Станіслав Іващенко, керівник проекту 
«Дерев’яне мереживо Чернігова»: «1911 року нащадок поль-
ського шляхетського роду Василь Спановський, чиї предки пе-
реїхали в Російську імперію після поділу Речі Посполитої, купив 
цю землю в Лизогуба і до 1913 року зводив тут цей будинок».

Поки в будинку були орендарі, вони підтримували його в 
нормальному стані. Проте нині він стоїть пусткою і з кожним 
місяцем змінюється не на краще. Активісти сподіваються, що 
особняк таки вдасться зберегти й показати, яким було старе 
дерев’яне місто. На цьому будинку — типове для того часу ви-
шукане різьблення.

Прилуки крізь століттяПрилуки крізь століття
Іванівська церква.Іванівська церква.

Стара житлова забудова. Стара житлова забудова. 

7 січня 1990 року. Знаменита чернігівська Ковбасна революція. Багатотисячний 
мітинг чернігівців під стінами обкому Компартії.

Як ворога України намагаються зробити 
українським патріотом: Леонід Палажченко
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Батурин — гетьманська столиця Відомий невідомий 
лікар Любарський

Історія використання лікувальних джерел 
пов’язана з історією людства взагалі. Археологічні 
знахідки в Греції, Італії, Єгипті, Франції, інших країнах, 
папіруси, що дійшли до нас від давніх часів, свідчать, 
зокрема, про те, що ще у VI – V та II – I ст. до н.е. у міс-
цях виходу гарячих джерел існували лікарні — за допо-
могою сірководневих та вуглекислих вод. 

Наукове дослідження термальних джерел розпо-
чалося лише в XVI ст., а на теренах колишньої Росій-
ської імперії — в середині XVIII ст., коли С.П. Крашенін-
ніков уперше у своїй праці «Описание земли Камчат-
ки» описав гарячі, киплячі та гейзерні термальні дже-
рела. Туземці на той час вважали гарячі джерела, як і 
вулкани, житлами злих духів, тому вони не лише не ви-
користовували їх, а й тримали в таємниці їхнє місцез-
находження.

Наступними роками мінеральні джерела Камчатки 
притягували до себе багатьох мореплавців, мандрів-
ників і вчених, серед яких, зокрема, були член експе-
диції капітана Лаперуза Лессепс, капітан Кларк з екс-
педиції Кука, внук командора Вітуса Беринга, учасник 
експедиції Крузенштерна лікар Лангсдорф.

Долучився до справи вивчення лікувальних влас-
тивостей камчатських мінеральних джерел і лікар з 
Чернігівщини Любарський. Він став першим, хто вико-
ристав камчатські мінеральні джерела з лікувальною 
метою. Досі про нього небагато було відомо, навіть до-
слідники історії освоєння Камчатки, розвитку медици-
ни загалом й лікування мінеральними водами зокре-
ма зазначали або лише його прізвище, або неточні іні-
ціали, віддаючи належне цій людині у справі вивчення 
та розвитку бальнеологічного лікування на Камчатці. 

Нещодавні знахідки серед документів Державно-
го архіву Чернігівської області дозволили визначити 
основні віхи життя та діяльності лікаря Любарського. 

Мусій Степанович Любарський народився близько 
1790 року у дворянській родині. Навчався він у Черні-
гівській духовній семінарії, здібні учні якої у XVIII – на 
початку XIX ст. отримували направлення на навчання 
до Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії. 
Так сталося і з Мусієм Любарським. У далекому Санкт-
Петербурзі він успішно навчався й закінчив цей за-
клад 24 травня 1815 року зі званням лікаря.

Одразу по закінченні академії Мусій Любарський 
вирушив на півострів Камчатку, куди був призначе-
ний обласним лікарем. Він звернув увагу на лікувальні 
властивості місцевих джерел і перш за все на Малкін-
ські гарячі джерела в долині річки Ключівка. Тут тер-
мальні джерела б’ють прямо з гальки й піску, кожне з 
них має свій особливий склад і температуру. Місцеві 
мешканці оминали джерела, що вирували, вважаючи 
їх житлом злих духів. 

Саме біля Малкінських гарячих джерел Мусій Сте-
панович і відкрив 1818 року першу бальнеолікарню, 
де зцілювалися душі й тіла. Щоб створити бальнеоло-
гічну лікарню в такій глушині, треба було мати харак-
тер і велику мужність, чого лікарю Любарському не 
бракувало. 

Одержані результати успішного лікування гру-
пи хворих у бальнеологічній лікарні біля Малкінських 
джерел стали справжнім тріумфом для Мусія Любар-
ського, який «за открытие действия целебной силы 
минеральных ключей» отримав у лютому 1819 року 
чин колезького асесора.

Мусій Степанович Любарський став одним з учас-
ників експедиції до Північного полюса, яка тривала від 
10 жовтня 1821 року до 15 вересня 1822 року. 

Лікар Любарський був нагороджений багатьма ор-
денами, зокрема 1822 року — орденом св. Анни ІІІ сту-
пеня та 1200 руб. «за потерю здоровья и за истребле-
ние любострастного яда между жителями Камчатско-
го полуострова».

1823 року Мусій Степанович повернувся на Чер-
нігівщину й став лікарем Чернігівських богаділень 
приказу громадської опіки. На цій службі він отримав 
чини надвірного радника 1826 року, колезького рад-
ника — 1830 року, статського радника — 1834 року, а 
від 1837 року став інспектором губернської лікарської 
управи, де й дослужився до чину дійсного статського 
радника.

Свої знання намагався передати молодому поко-
лінню й від 1845 року читав медичні лекції учням Чер-
нігівської духовної семінарії.

Помер Мусій Степанович Любарський 1 січня 1867 
року й був похований на погості Троїцького монастиря 
(могила до нашого часу не збереглася). 

Анна МОРОЗОВА, 
головний спеціаліст 

Держархіву Чернігівської області

У Ніжині останнім часом 
точиться палка дискусія про 
«пам’ятні камені». Супереч-
ка набула політизованого 
характеру, сторони звину-
вачують одна одну, мовляв, 
хтось хоче увічнити історич-
ну пам’ять, а хтось не хоче...

На мій погляд, пробле-
ма в іншому. Насправді гро-
мадськість Ніжина не проти 
увічнення пам’яті видатних 
державників України. Про-
блема — в підході до цієї 
справи. Якщо хочете, в без-
системності цього увічнен-
ня, в непродуманій ідейній 
та естетичній стороні. Спро-
бую пояснити.

Я вважаю, що мало на-
ставити по Ніжину диких 
валунів. Треба це роби-
ти з розумом! Ось, напри-
клад, поставили цього літа 
пам’ятний знак Ніжинсько-
му полку, але ж справу до 
кінця не доведено. Камінь 
кинули, посвятили, а надалі 
про нього забули!

Або, наприклад, бралася 
партія «Свобода» спорудити 
пам’ятний знак Героям Крут, 
обіцяли до сторіччя — 2018 
року, а до того постави-
ли тимчасовий дерев’яний 
хрест... Навіть замовили 
проект! Начебто... Але сто-
річчя відгуло, а в резуль-
таті — в Ніжині не видно ні 
пам’ятника, ні «Свободи»...

Або питання увічнення 
Карла ХІІ, шведського коро-
ля. Так, був союзником Ма-

зепи. Але самі шведи його 
вважають суперечливим 
правителем та авантюрни-
ком, чиє правління скінчи-
лося катастрофою. У Ніжи-
ні ніколи не був. Навіть його 
війська до Ніжина не вхо-
дили. Так чи не краще нам 
увічнити українського дер-
жавника гетьмана Мазе-
пу, який у Ніжині бував не-
одноразово та спільно з 
митрополитом Стефаном 
Яворським будував Благо-
віщенський монастир. Ось 
на стінах цього монастиря 
й потрібна меморіальна до-
шка! А щодо шведських со-
юзників Мазепи, то якщо на 
Ніжинщині є могили швед-
ських вояків 1708 – 1709 
років, то чи не краще було б 
упорядкувати ці могили від-
повідними меморіальними 
пам’ятниками?

Або, наприклад, ніжин-
ський полковник Іван Золо-
таренко, будівничий Мико-
лаївського собору, наказний 
гетьман та шуряк Богдана 
Хмельницького, який звіль-
нив білоруські землі під час 
походу 1654 – 1655 років. 
Хмельницький бачив у ньо-
му свого наступника, і якби 
Золотаренко не загинув 
1655 року, можливо, вся іс-
торія України була б іншою.

Або полковник Прокіп 
Шумейко, герой Визвольної 
війни 1648 – 1655 років, 
який узяв штурмом поль-
ську фортецю Кодак. А не-

біж Мазепи полковник Іван 
Обідовський, який залишив 
пам’ять у Ніжині старовин-
ним «Графським садом» — 
Обідовщиною.

Натомість ми пропонує-
мо поставити ще одного ва-
луна художнику Карлу Брюл-
лову, безумовно, таланови-
тому майстру, вчителю Тара-
са Шевченка. Але ж Брюллов 
у Ніжині жодного разу не був! 
І ніхто не згадує про ніжинців 
та вихованців Ніжинського 
ліцею, які теж брали актив-
ну участь у викупі Кобзаря, 
— художника Венеціанова 
(ніжинського грека!), Євгена 
Гребінку, Аполлона Мокриць-
кого, О. Сошенка, який, хоч і 
не ніжинець, але працював у 
Ніжині вчителем у повітово-
му училищі.

До цього часу (а скіль-
ки на цю тему вже перего-
ворено!) немає пам’ятного 
знака на місці будинку дво-
рянського зібрання, в якому 
ніжинці 1846 року влашту-
вали урочистий прийом Та-
расу Шевченку. Будинок був 
знищений під час Другої сві-
тової війни, а на його місці 
тепер — сквер Лисянсько-
го. Невже посеред скверу, 
поруч з навколосвітнім мо-
реплавцем Лисянським, не 
знайдеться клаптика землі 
для невеличкого пам’ятного 
знака на честь перебування 
Кобзаря в нашому місті?

І зрештою — про есте-
тичний бік питання. Увічнен-

ня — це не просто постави-
ти посеред газону, зарос-
лого бур’янами, гранітний 
валун. Ви мене вибачте, це 
мусить бути красиво! Тери-
торія й місце розташуван-
ня пам’ятника мають бути 
осмислені професійним ар-
хітектором, повинні вписа-
тися в навколишній ланд-
шафт, викликати позитивні 
емоції у глядачів! Має відбу-
тися благоустрій навколиш-
ньої території. Урешті-решт 
під камінь треба хоч якийсь 
постамент, а не розбиті бе-
тонні балки...

Так що, шановні, громад-
ськість не проти увічнення 
пам’яті героїв-державників. 
Громадськість проти диле-
тантського підходу!

На завершення вислов-
лю пропозицію. У місті є спе-
ціальна комісія, так ось не-
хай вона оголосить збір про-
позицій щодо увічнення, ви-
слухає думку громадськості 
та запропонує обґрунтова-
ний план увічнення пам’яті 
видатних ніжинців. Мож-
ливо, варто вивчити досвід 
інших міст. Та доручить ар-
хітектурній службі, худож-
никам-професіоналам роз-
робити відповідні проекти. 
Думаю, тоді не буде жодних 
проблем. А увічнення істо-
ричної пам’яті стане не про-
фанацією, а справжнім па-
тріотичним вихованням!

о. Олександр МОРОЗОВ

В експозиції палацу Кирила Розу-
мовського Національного заповідни-
ка «Гетьманська столиця» розміщуєть-
ся багато творів польських художни-
ків. Ці полотна передала для НІКЗ ди-
рекція Львівської національної галереї 
мистецтв. Серед них привертає до себе 
особливу увагу оригінальна картина 
ХІХ століття «Кампанья ді Рома» — ро-
бота польського митця Генрика Цєш-
ковського.

Видатний пейзажист народився 
1835 року у Плоцьку. Після закінчен-
ня школи у Любліні Цєшковський на-
вчався у Варшавській школі мистецтв 
під керівництвом знаменитого майстра 
пейзажу Христіана Бреслауера, профе-
сора живопису. 

У 23-річному віці Генрик отримав 
державну стипендію й вирушив до 
Рима. Його другом у Римі був відомий 
художник Генріх Семирадський, який 
переїхав до Італії з Мюнхена.

Життєвий і творчий шлях Генри-
ка Цєшковського в Римі частково опи-
сані Катажиною Вжесінською в робо-
ті «Польські художники в Римі, 1872 – 
1902 рр.». Вона пише: «Він завжди за-
лишався вірним своїм співвітчизникам 
і майже кожного дня, незважаючи на 
напружену працю, знаходив час для 
спілкування у студії чи в кафе Греко або 
в Семирадських. Його любили й пова-
жали друзі. Загалом він вів дуже аске-
тичний спосіб життя, був заглиблений у 
свою роботу».

Помер Г. Цєшковський 1895 року, 
залишивши незавершеними в май-
стерні кілька картин та ескізів.

Живопис Цєшковського охоче купу-
вали у ХІХ столітті в Італії, Англії, Сполу-
чених Штатах Америки. Нині твори май-
стра зберігаються в музеях Варшави, 
Кракова, Познані. У 2000 – 2010 рр. 
картини художника продавали на аук-
ціоні Крісті. 

Переважно він малював пейза-
жі Рима та його околиць. Свої полотна 
митець іноді підписував «Н.Cieszkowski 
Roma». Відомі твори Г. Цєшковського: 
«Місячна ніч», «Сосни біля води», «Італій-
ський краєвид з руїнами», «Римський 
фонтан у Монте Пінчіо», «Краєвид на 
Колізей», «Краєвид Рима», «Водоспади 
в Тіволі».

Можна провести деяку паралель 
між автором картини «Campagna di 
Roma», її сюжетом і творцем палацо-
во-паркового ансамблю Кирила Розу-
мовського в Батурині. Архітектор ан-
самблю, шотландець Чарльз Камерон, 
більше ніж 20 років досліджував терми 
(лазні давніх римлян), ретельно вивчав 
їх планування та оздоблення. В Італії 
він провів значну частину свого життя, 
захоплювався красою античного світу, 
так само, як і Генрик Цєшковський, усі 
дороги якого «вели в Рим».

За словами Павла Муратова, росій-
ського письменника й мистецтвознав-
ця, автора тритомного видання «Обра-
зи Італії», «… в римській Кампаньї на-
родився пейзажний живопис, де нема 
нічого розпливчастого і невизначено-
го. Її краса — це краса для художника. 
Варто вийти за будь-які ворота Рима, 
щоб звідусіль відкрилися прекрасно 
створені картини. Ця природа завжди 

підкорена законам ідеальної компози-
ції…». 

Римська Кампанья (італ. Campagna 
di Roma) — область, яка починалася 
на південь від міста по Аппієвій дорозі. 
Своєю незвичайною красою ця місце-
вість приваблювала письменників і ху-
дожників. Пейзаж Г. Цєшковського ніби 
переносить нас у гармонійний, трохи 
загадковий античний світ. На полот-
ні митця пейзаж — у золотистих і бла-
китних тонах, але присутній по-літньому 
насичений зелений колір. Верхівки гір, 
руїни величних колись споруд оповив 
блакитний серпанок. На передньому 
плані картини, обабіч дороги, можна 
помітити подорожувальників, які при-
сіли спочити, втомлені довгою мандрів-
кою.

Польський художник ХІХ ст., чудовий 
майстер пейзажів околиць Рима, доніс 
до нас величну красу Римської Кампаньї.

Картина «Кампанья ді Рома» надій-
шла до Львівської НГМ зі збірки Оже-
ховича. Болеслав Ожехович, відомий 
колекціонер кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
близько 30 років свого життя присвя-
тив збиранню живописних полотен, 
малюнків, мініатюр, монет, зброї та 
меблів. Коли 1914 року російські вій-
ська зайняли його садибу в Кальнико-
ві, він звернувся до Львівського магі-
страту з проханням урятувати колек-
цію від можливого пограбування. Та-
ким чином, 15 возів цінних речей було 
вивезено до Львова і збережено для 
нащадків.

Ірина ШЕПЕЛЬ

«Кампанья ді Рома»

Ще раз про камінь спотикання
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Ісак Мойсейович Клейнер: дорога життя Роїщани в поліції 
в період німецької 

окупації 
У радянській та нинішній росій-

ській історіографії особи, які служили 
в поліції в період німецької окупації, 
вважаються, як правило, злочинцями, 
куркулями та націоналістами, що тіль-
ки й чекали приходу німців, аби піти до 
них на службу. Але як було насправді?

У Роїському бургомістраті (орган 
адміністрації, який охоплював насе-
лені пункти, що входили до колишньої 
Роїської сільської ради: Роїще, Роїську 
Слободу та Скиток) було семеро полі-
цаїв. Окрім того, вихідці з Роїща слу-
жили в поліції Рябців і Чернігова. 

З поверненням московських окупан-
тів восени 1943 р. цих осіб  засудили. 

В архіві СБУ збереглося 8 справ 
роїщан, які служили в поліції. На під-
ставі цих документів дізнаємося про 
поліцаїв детальніше.

Це були молоді хлопці, середній 
вік яких складав 28,5 року. Лише один 
мав 40 років, решта — від 24 до 30. 
Освіту всі здобули початкову. Пере-
важно всі — з бідняків, лише двоє — із 
середняків та один — з розкуркулених.

Кримінальні судимості (крадіжки, 
хуліганство) до 1941 р. мали четверо. 
З початком німецько-радянської ві-
йни до війська були мобілізовані двоє, 
де потрапили в оточення й поверну-
лися додому. Двох не мобілізували за 
станом здоров’я, одного — за віком, 
один мав бронь. 

До поліції їх обрали на загальних 
зборах мешканців Роїща, Роїської 
Слободи та Скитка. І не всі виявили 
бажання до цього. 

З приходом радянської влади во-
сени 1943 р. чотирьох поліцаїв (се-
ред них і двоє, що брали участь у боях 
1941 р.) одразу заарештували. Троє 
були мобілізовані до Червоної армії і 
воювали до закінчення війни. Одного 
навіть на фронті прийняли кандида-
том у члени ВКП(б)! Проте цих чолові-
ків заарештували вже після війни, од-
ного навіть у 1951 р. 

Усі восьмеро були засуджені до по-
збавлення волі у виправно-трудових 
таборах: двоє — до 25 років, шестеро 
— до 10 років.

Отже, роїщани, які служили в поліції 
в період німецької окупації, — це зви-
чайні сільські хлопці. Від половини до 
двох третин їхнього життя минули вже в 
Радянському Союзі. Майже всі вони за-
кінчили радянську школу й були з бідня-
ків. Дорослішання їх відбувалося в часи 
радянського терору, репресій та войов-
ничого атеїзму. Деякі з них особисто 
постраждали від цього. Тобто  сформу-
валися на комуністичному нехтуванні 
людини й особистості, на радянському 
безбожжі, безправності та лицемір-
стві. Тому не дивно, що половина з них 
мала кримінальні правопорушення. І не 
дивна різка зміна орієнтирів. 

Хоча вони служили за німецької 
влади, але більшість з них воювала і за 
радянську владу. Двоє — на першому 
етапі війни, троє — на завершально-
му. До поліції потрапили примусово-до-
бровільно, бо незгода з діями німець-
ких окупантів могла коштувати життя. 
Під час служби в поліції їх дії були лише 
звичайним віддзеркаленням подій 4 – 
10-річної давнини з радянського буття. 
Тільки тоді такими методами будували 
комунізм (до речі, тих «будівельників» 
ніхто не засудив у судовому порядку й 
нині), а в німецький період — новий єв-
ропейський порядок. Проте в політич-
ному розумінні всі вони були байдужі 
як до комунізму, так і до «нового поряд-
ку»,  особливо націоналізму. Про існу-
вання останнього, напевно, й не знали.

Олександр ЛЯШЕВ
Уточнюємо
Автором публікації «Історії з Роїща», 

надрукованої в попередньому номері га-
зети на сторінці 13, є Олександр Ляшев 
— чернігівський  історик, краєзнавець.  
Згадуваний у публікації Католик Микола 
Васильович є предком саме О. Ляшева.

Продовжуємо друкувати 
спогади про засновника й без-
змінного керівника знамени-
того Куликівського туристич-
ного клубу «Вогнище» Ісака 
Мойсейовича Клейнера (1927 
– 1995). Клуб щойно відсвятку-
вав своє 50-річчя й видав кни-
гу «Дорога життя» — спогади 
про Клейнера і його твори. Ми 
друкуємо в цих номерах газети 
розділ з книги — спогади стар-
шої сестри І. М. Клейнера Та-
мари Мойсеївни Клейнер, яка 
мешкає в Ізраїлі. 

 
Селище Марківське: робота 

в колгоспі й на нашій ділянці. По-
чалася нова смуга життя. Селище 
було розташоване за 5 км від сіль-
ради й налічувало 40 – 50 дво-
рів. Три місяці я, Соломія і Сабі-
на працювали на різних роботах. 
Особливо запам’яталася робота 
на молотарці. Брат був причіпни-
ком на тракторі. Його посилали на 
всілякі роботи, й він справлявся 
з ними не гірше за будь-якого се-
лянського хлопця.

Жити стало легше. Навесні ми 
скопали лопатою 25 соток землі й 
посадили картоплю. У кожну ямку 
клали попіл, гній і курячий послід. 
Уродила картопля гарно, й части-
ну її поміняли на козу. З’явилося 
своє молоко. Крім того, ми поса-
дили 1000 кущів тютюну. Догля-
дала за ним я. Вставала о п’ятій 
ранку, поливала, качала воду теж 
сама. Пізніше обривала квітки, 
щоб сила йшла в листя. За трудо-
дні ми отримували борошно, тро-
хи меду (в колгоспі була невелика 
пасіка). Головне — отримали вов-
ну, з якої збили валянки, зв’язали 
шкарпетки, рукавички та ін. Най-
більше трудоднів заробив брат. 
Він був молодий, енергійний, мав 
авторитет серед мешканців села. 
Ми одержали ще трохи грошей за 
зданий тютюн. Життя стало поліп-
шуватися. Я зрозуміла, що тільки 
власною працею можна чогось 
досягти.

Потай від батьків я обмірко-
вувала план вступу до інституту. 
Мій диплом давав право на вступ 
до вишу без іспитів протягом 
двох років. Без згоди батьків з 
01.09.1942 року я стала студент-
кою медінституту в Уфі.

Знову перейшла на 400 г хлі-
ба і 2 – 8 г порошку сахарину. До-
шкуляв холод, бо гуртожиток не 
опалювали навіть за великих мо-
розів. Через три місяці стало ще 
гірше — нас виселили з гурто-
житку, оскільки будівля необхідна 
була для госпіталю. Коштів, щоб 
винайняти куток хоча б на краю 
міста, я не мала. Ночувала на при-
стані й на вокзалі. За свої 180 ру-
блів стипендії могла купити тільки 
3 кг картоплі на місяць.

Одного разу на вокзалі в мене 
перевірили документи, й, хоча все 
було в порядку, міліціонер сказав, 
що ночувати тут не можна. І я ви-
рушила додому. До Благовіщен-
ська дісталася пішки за два дні. 
Потім дійшла до селища Марків-
ське. Мати нагодувала, відігріла, 
і я пошкодувала, що пішла з Уфи. 
Батько чув мій голос, але не під-
нявся. Тоді виховання було суво-
ре, без слів, діями.

Життя в Башкирії. Уранці 
батько збирався на роботу, йому 
треба було пройти 5 км до шко-
ли, де працював математиком. На 
моє запитання «Що мені робити?» 
строго відповів: «Про це треба 
було подумати, коли йшла з Уфи!» 

Мої пояснення, що я голодувала, 
не мала даху над головою, бать-
ко не сприйняв. Він сказав: «Коли 
я вчився, всі обжиралися, а я не-
доїдав. За нічліг давав уроки. Ти ж 
захотіла все це мати під час війни, 
коли всі бідують. Тепер вирішуй 
сама, що тобі робити». 

Брат порадив мені йти в с. Ду-
ван до голови сільської ради і вла-
штовуватися там. Цей рік треба 
попрацювати, а 1943 року, коли 
настане перелом у війні, ми піде-
мо вчитися разом. 

Я вирушила в Дуван і там вла-
штувалася вчителькою біоло-
гії в школі у 5 – 7 класах. Тепер, 
уже разом з батьком, ми щоранку 
крокували 5 км до школи. Доро-
га простягалася через ліс, де було 
безліч вовків.

З учнями я порозумілася. У Ду-
ван привезли дітей з блокадного 
Ленінграда — сироти, чиї батьки 
померли від голоду. Старостою 
мого класу була Ніна Рассоленко, 
серйозна й розумна дівчинка.

Брат продовжував працювати 
в колгоспі, освоїв усі премудрості 
селянської праці.

Була частково знята блока-
да Ленінграда, погнали німців під 
Сталінградом, намітився перелом 
у війні. Заняття в школі закінчили-
ся. Сабіна, я і Соломія знову пішли 
заробляти трудодні в колгоспі.

У серпні 1943 року ми з бра-
том зібралися на навчання до 
Уфи. Мати з батьком були проти 
нашого від’їзду, а Соломія із Са-
біною — за. Після тривалих супе-
речок наприкінці серпня ми поїха-
ли в Уфу.

Наші студентські роки. Я зно-
ву подала документи до медінсти-
туту, а брат — до авіаційного. Гур-
тожиток дали обом — госпіталь 
перевели в інше місце. Але біда 
була — голод! 400 г студентського 
пайка — дуже мало, і хоча вдома 
сушили картоплю й передавали 
нам, цього не вистачало. Від голо-
ду інколи я непритомніла. Ще важ-
че переживав голод Ісак. За тиж-
день я намагалася зібрати якісь 
крихти сухарів, у неділю приходив 
брат, я варила картопляний суп і 
підгодовувала його, як могла. 

Навчання було дуже важким. 
Ми ділилися враженнями за тиж-
день. Пам’ятаю, мені важко дава-
лась анатомія, а брату — крес-
лення.

Після першого курсу ми по-
вернулися знову в селище і стали 
виконувати звичну роботу — за-
робляти трудодні. 

Але німці вже бігли. До берез-
ня 1944 року від ворога звільнили 
Київ, Житомир, Вінницю.

Повернення в Україну. Бать-
ко поїхав один в Україну, а ми за-
лишилися в Башкирії. Незабаром 
він влаштувався математиком до 
Хрінівської школи у Вінницькій об-
ласті. За ним повернулися і ми в 
Україну. На другий курс я переве-
лася до Вінницького медінститу-
ту, а братові запропонували пере-
ведення до Харківського авіацій-
ного. Але він не хотів їхати туди й 
перевівся в Одеський інститут ін-
женерів морського флоту, теж на 
другий курс. Сабіна повернулася 
до батьків у Крижопіль. Соломія 
в ситуації, що склалася, виріши-
ла залишитися в Томашполі, в бу-
динку судді. Ми постійно підтриму-
вали з нею зв’язок, листувалися. 
Пробула вона там 3 – 4 роки, по-
тім захворіла на злоякісну ангіну 
й раптово померла. Похована в 
Томашполі. 

Смерть батька. 9 травня 1945 
року закінчилася війна. На той час 
мати й батько жили в м.Чернівці. 
Ми вчилися. Незважаючи на дуже 
важке життя, ми були молоді — 
мали енергію та нескінченну віру 
в майбутнє. Батьки мало чим мо-
гли нам допомогти. Зарплату вчи-
телі отримували мізерну. Доїхати 
з Вінниці до Чернівців було вкрай 
важко. Їздила я, як правило, на бу-
ферах.

Одеса завжди відрізнялася 
дорожнечею, і брату жилося ще 
важче, ніж мені.

Найстрашніше трапилося 7 
червня 1945 року, через три тиж-
ні після закінчення війни. Рапто-
во помер батько від висипного 
тифу. Коли я дісталася з Вінниці 
до Чернівців, батька вже похова-
ли. Мама залишилася з дідусем і 
бабусею в будиночку, де вони пе-
режили окупацію. А через три мі-
сяці після смерті батька помер 
дідусь. Вони поховані поруч. Ба-
буся померла в січні 1948 року. 
Мама працювала білетером у 
кіно. Отримувала мізерні гроші, 
дуже бідувала. Мені без батька 
залишалося вчитися ще довгих 4 
роки. Іноді заради копійки я зда-
вала кров як донор. Після третьо-
го курсу чергувала в лікарні на 0,5 
ставки.

Подальше навчання. У по-
рваних черевиках, без зимового 
пальта, надголодь, але вчилася я 
успішно. 1948 року закінчила ін-

ститут і одержала призначення 
на роботу в Чернігівську область. 
Хоча  закінчила лікувальний фа-
культет, але призначення отрима-
ла як педіатр, про що дуже шкоду-
вала й переживала.

Брат теж самостійно здобував 
кошти на навчання. Навчаючись у 
важкому технічному виші, він під-
робляв вантажником у порту й 
дуже підірвав своє здоров’я. Я по-
стійно непокоїлася за нього.

Клара Виноградська. В Оде-
сі брат покохав студентку, в якої 
під час евакуації в Середню Азію 
від тифу, протягом одного тижня, 
померли батько й мати. В Одесі 
жив дядько Клари, який їй тро-
хи допомагав. Кохання в Ісака 
з Кларою було сильним і взаєм-
ним. Дівчина була дуже прива-
бливою, до того ж вільно воло-
діла англійською мовою. Після 
третього курсу, коли брат при-
їхав до мене в Куликівку, вона за-
лишилася в Одесі. Призначення 
отримала в місто Ригу, диспетче-
ром у пароплавстві. Листувалися 
вони з братом англійською мо-
вою (щоб я не була в курсі?). На 
два дні вона приїжджала до нас у 
Куликівку. Ми з нею подружилися 
й дотепер зберегли теплі, дружні 
стосунки. Проте в Ісака з Кларою 
не склалося. Вона вийшла заміж 
за капітана далекого плавання, 
латиша, але незабаром вони роз-
лучилися. Народила дочку Віку, 
яку виховувала сама. Вечорами 
підробляла перекладами з ан-
глійської. Дочка її вийшла заміж 
за росіянина, теж капітана. Він 
постійно був у плаванні, а Віка 
жила з матір’ю. 1995 року до Із-
раїлю на навчання, перемігши в 
конкурсі, приїхала Таня, внучка 
Клари. Вона приїжджала до мене 
в Беер-Шеву на 2 дні, вільно во-
лодіє англійською мовою. Пізні-
ше отримала ізраїльське грома-
дянство. Клара писала мені, що 
внучка має всього 15% єврей-
ства, типово російська особа, 
але її тягне сюди. Після закінчен-
ня навчання мріє про універси-
тет. Синові Віки 15 років. Клара, 
виходячи на пенсію, отримала по-
дарунок від пароплавства — од-
нокімнатну квартиру. Вона нама-
галася з’ясувати в мене, чи хоче 
Ісак відновити колишні стосунки. 
Брат відмовився. Але Клара, як і 
раніше, його кохає, береже листи 
Ісака й подарунки.

Поч. у №№ 139 –140. 
Закінчення буде
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Джордж Бернард Шоу — 
видатний британський драма-
тург ірландського походження, 
лауреат Нобелівської премії з 
літератури за 1925 рік.

Шоу народився 26 липня 
1856 року в бідному районі Ду-
бліна, столиці Ірландії. Він був 
єдиним сином у небагатій ро-
дині Джорджа Карра Шоу, мав 
двох старших сестер. Згодом з 
матір’ю, яка розлучилася з чо-
ловіком, перебрався до Лон-
дона.

Як і багато письменників, 
замолоду перепробував чи-
мало простих професій, тяжко 
працював. 

Перший його завершений 
роман «Недосвідченість» (1879) 
був занадто похмурим, щоб за-
цікавити видавців, і не виходив 
друком до 1930-х років. 

Протягом наступних чоти-
рьох років Шоу одержував не-
значний дохід від письменни-
цтва, сина утримувала мати. 
Написав ще два романи, але 
твори не знайшли видавця; їх 
опублікували частинами кілька 
років потому в соціалістичному 
журналі.

Середина 1880-х років 
стала поворотним моментом у 
житті Шоу. Два опублікованих 
романи, жоден з яких не мав 
комерційного успіху, — остан-
ні зусилля письменника в цьо-
му жанрі. З 1895 по 1898 роки 
Бернард Шоу був театральним 
критиком. У 1890-ті роки почав 
активно писати п’єси. 

1898 року внаслідок пере-
втоми здоров’я драматурга різко 
погіршилося. За ним доглядала 
Шарлотта Пейн-Таунсенд, багата 
англо-ірландка. 1 червня 1898 
року вони одружилися й у любові 
та злагоді прожили 45 років. Од-
нак шлюб не приніс дітей.

1906 року подружжя Шоу 
знайшло заміський будинок в 
Айот Сент-Лоренс (Гартфорд-
шир), і там вони мешкали решту 
життя. 

Протягом першого десяти-
ліття ХХ сторіччя Бернард Шоу 
забезпечив собі стабільну ре-
путацію як драматург. 

Одна з найуспішніших п’єс 
— «Пігмаліон», написана 1912 
року й поставлена наступного 
року у Відні та в Берліні невдо-
взі після цього.

У післявоєнний період дра-
матург розчарувався у приму-
сових заходах британського 
уряду щодо Ірландії та приєд-
нався до публічного осуду цих 
дій. Англо-ірландський договір 
у грудні 1921 року призвів до 
розділу Ірландії між північчю та 
півднем, що не могло радува-
ти Шоу. Північна Ірландія стала 
частиною Британського коро-
лівства, південна залишилася 
незалежною державою. 

Бернард Шоу все життя за-
лишився британським підда-
ним, але 1934 року взяв по-
двійну британсько-ірландську 
національність.

Перша велика робота після 
війни — «Дім, де розбиваються 
серця», написана у 1916 – 1917 
роках. 

1920 року папа Бенедикт 
XV проголосив Жанну д’Арк 
святою. Шоу вже давно вважав 
Жанну цікавим історичним пер-
сонажем. Він написав про неї 
п’єсу «Свята Йоанна» в середи-
ні 1923 року. Прем’єра на Брод-
веї відбулась у грудні. Її захо-
плено сприйняли там, а також 
на прем’єрі в Лондоні в березні 
наступного року.

1925 року Шоу отримав 

Нобелівську премію з літера-
тури з таким обґрунтуванням: 
«За творчість, відзначену ідеа-
лізмом і гуманізмом, за іскро-
метну сатиру, що часто поєдну-
ється з винятковою поетичною 
красою». Він прийняв нагороду 
— звання лауреата й медаль, 
але відхилив грошовий приз до 
неї на тій підставі, що «мої чита-
чі та глядачі дають мені більше 
ніж достатньо грошей для моїх 
потреб».

Він став першою особою, 
яку нагородили і Нобелівською 
премією, і найвищою світовою 
відзнакою в кіно — «Оскаром» 
— за сценарій фільму «Пігмалі-
он» за його п’єсою. 

Бернард Шоу продовжу-
вав писати й після дев’яноста 
років. Останню невелику п’єсу 
написав за кілька днів до сво-
го 94-річчя.

На сім років переживши 
свою дружину, помер 2 листо-
пада 1950 року в тому самому 
містечку, де жив. 

Шоу писав і романи, і публі-
цистику, і театральну критику, 
але, звичайно, в історію світо-
вої літератури увійшов насам-
перед як видатний драматург, 
що яскраво відобразив життя 
Британії, Європи і світу напри-
кінці ХІХ і в першій половині ХХ 
століття. 

На українській сцені впер-
ше ставив п’єси Б. Шоу Лесь 
Курбас у «Молодому театрі» 
(«Кандід», 1918) й театрі ім. 
Т. Шевченка («Учень дияво-
ла», 1922); пізніше в театрі ім. 
І. Франка була поставлена 
«Свята Йоанна» (1924).

Письменник був блискучим 
співбесідником, часом гострим 
на язик. І ці його репліки пере-
повідали в Англії та за кордо-
ном. Але його гумор завжди був 
доброзичливим. 

У творах Бернарда Шоу ба-
гато влучних спостережень. 
Пропонуємо деякі з цих афо-
ризмів і дотепів видатного 
письменника. 

* * *

Світ складається з нероб, які хочуть мати гро-
ші, не працюючи, і дурнів, які готові працювати, не 
багатіючи.

Ненависть — помста боягуза за пережитий 
ним страх.

Ідеальний чоловік — той, який вважає, що в 
нього ідеальна дружина.

Уміти переносити самотність і отримувати від 
неї задоволення — великий дар.

Найбільший гріх стосовно до ближнього — не 
ненависть, а байдужість; ось істинна вершина не-
людськості.

Почуття об’єктивного сприйняття реальнос-
ті люди, які ним не володіють, часто називають 
цинізмом.

Той, хто вміє, — робить, хто не вміє — вчить 
інших.

Постарайтеся отримати те, що любите, інакше 
доведеться полюбити те, що отримали.

Старіти нудно, але це єдиний спосіб жити довго.

Єдиний урок, який можна отримати з історії, по-
лягає в тому, що люди не отримують з історії ніяких 
уроків.

Звання й титули придумані для тих, чиї заслуги 
перед країною безперечні, але народові цієї країни 
невідомі.

Людина — як цегла: обпалюючись, вона 
твердішає.

Репутація — це маска, яку людині доводиться 
носити так само, як штани або піджак.

Людина, яка ні в що не вірить, усього боїться.

Природа не терпить порожнечі: там, де люди 
не знають правди, вони заповнюють прогалини до-
мислом.

Про розум людини точніше судити з її запитань, 
ніж відповідей. 

Розумна людина пристосовується до світу, не-
розумна — намагається пристосувати світ до себе. 
Тому прогрес завжди залежить від нерозумних.

Тепер, коли ми навчилися літати в повітрі, як 
птахи, плавати під водою, як риби, нам не вистачає 
тільки одного — навчитися жити на землі, як люди.

Там, де немає волі, немає і шляху.

Королями не народжуються, ними стають за-
вдяки загальній галюцинації.

Мистецтво управління полягає в організації 
ідолопоклонства.

Загалом влада не псує людей, зате дурні, коли 
вони при владі, псують владу.

Свобода означає відповідальність. Ось чому 
більшість людей боїться свободи.

Він нічого не знає, а думає, що знає все. Зна-
чить, йому на роду написано бути політиком.

Не нав’язуй нікому того, чого ти хочеш для себе: 
у вас можуть бути різні смаки.

Хибне знання небезпечніше за невігластво.

Найбільше люди цікавляться тим, що їх абсо-
лютно не стосується.

Виховання чоловіка або жінки перевіряється 
тим, як вони поводяться під час сварки. 

У вас ніколи не буде другої можливості справи-
ти перше враження. 

Ідеальне кохання можливе тільки за листу-
ванням. 

Шлюб — це союз між чоловіком, який не може 
спати при зачиненому вікні, та жінкою, яка не може 
спати при відчиненому вікні. 

Якщо мій сусід б’є свою дружину щодня, а я — 
ніколи, то за статистикою ми обидва б’ємо свою 
дружину через день.

Люди, які вміють веселитися, — не мають 
грошей, а люди, які мають гроші, — не вміють ве-
селитися.

Хвиля на захист творчої групи телепро-
грами «Фольк-мюзік» піднімається й нада-
лі буде тільки зростати. Бо народ обурений, 
що ніхто не рахується з його думкою, сма-
ками і вподобаннями.

І знаєте, що найбільше дивує?! Що все 
це робиться під егідою так званого Сус-
пільного телебачення. СУСПІЛЬНОГО, кон-
цепція якого передбачає врахування по-
треб і смаків усіх верств суспільства! Того 
суспільства, яке живе не десь в Амери-
ці, на Брайтоні, й не в Харківській губер-
нії, а в Україні, де 70 відсотків населення 
є генетичні українці, які люблять щирий 
український гумор, гарну пісню, художнє 
слово…

Але ні! Мало того, що нинішнє керів-
ництво Суспільного познімало з ефіру 
з півдесятка культурологічних і музич-
них проектів, тому що це не відповідало 
смакам і поглядам нинішньої команди 
каналу. Вони ще маніпулюють суспіль-
ною думкою, розказуючи, що ці проек-
ти не мали ніяких рейтингів, тоді як на-
впаки — вони були найрейтинговіши-
ми на каналі: «Українська пісня», «Крок 
до зірок», «Шевченкове свято», «День 
матері».

Зовсім недавно розправилися ще й 
з програмою «Надвечір’я», яку вдало під-
хопив на свої плечі Мар’ян Гаденко після 
смерті Тамари Щербатюк. Ця програма, 
проста, щира, задушевна, була адресова-
на старшим людям.

А тепер от узялися за «Фольк-мюзік». 
Мозолила очі, бач, декому своєю традицій-
ністю і простотою. І творча група під керів-
ництвом Володимира Коваленка й Оксани 
Пекун їм якась не така — треба, щоб усе 
мало вигляд крутіший, яскравіший, дина-
мічніший. А заодно — поприбирати з екра-
на всілякий «нафталін».

Саме так новий менеджмент кана-
лу називає ціле покоління народних і за-
служених артистів, яке дратує їх найбіль-
ше. Можливо, тому й потрапила програ-
ма «Фольк-мюзік» в опалу, що не прийня-
ла цих ганебних антиукраїнських темників 

і продовжувала робити все так, як серце 
підказує…

Ні, панове, ваш реформаторський за-
пал можна зрозуміти, але чому було б не 
створити щось з нуля — те ж саме Суспіль-
не телебачення — розробити нову концеп-
цію каналу, оформлення студій, нові фор-
мати, алгоритми подачі інформації, ство-
рити оригінальний контент, вивчити цільо-
ву аудиторію…

Так ні, обов’язково треба вдертися в 
налагоджену структуру, зруйнувати все «до 
основанья», позвільняти купу талановитих 
людей, створити якусь кулуарну раду кана-
лу, яку невідомо хто і за якими принципами 
обирав, далі обрушити хоч якісь рейтинги і 
при тому вимагати в держави додаткові мі-
льярди гривень!

Навіщо це вам, панове? Звідкіля таке 
українофобство і зарозумілість, така нічим 
не вмотивована ненависть до всього, що 
любить народ? Невже ви думаєте, що за-
лишите цим якийсь добрий слід у душах лю-
дей? Чи хтось вам подякує за це?

Ну, поки що складається політична си-
туація на вашу користь, але ж скоро все 
може змінитися — і тоді з вами ніхто на-
віть не привітається й руки не подасть! Чи, 
може, на той час ви вже будете десь дале-
ко…

Анатолій МАТВІЙЧУК
22.11.2018

Відома колись на весь 
Союз і за кордоном Черні-
гівська музична фабрика 
виробляла чудові бандури, 
гітари, піаніно. Фабрика 
давно закрита, а на її базі 
діють різні підприємства. 
Одне з них — цех з виго-
товлення котлів для опа-
лення. Саме там виріши-
ли відродити виробництво 
бандур, після порятунку 
унікальних верстатів. 

Перші п’ять експери-
ментальних бандур уже пе-
редають до музичної шко-
ли, до хлопчачого ансамб-
лю бандуристів «Соколи-
ки». Вони грають на своїх 
інструментах — ще тих, ко-
лишніх, якими раніше сла-
вився Чернігів.

Закриту фабрику му-
зичних інструментів різа-

ли на метал. «Ніхто сер-
йозно до цього не ставив-
ся, окрім директора, але 
він наполягав. Ми придба-
ли обладнання, ми зро-
зуміли, що є технолог», — 
каже заступник дирек-
тора підприємства Аліна 
Кунденко.

Колишнім технологом 
музичних інструментів ви-
явився Віталій Щерби-
на. Тут він працював слю-
сарем на котлах, а тепер 
кар’єра знову пішла вгору.

Чернігівські бандури 
— унікальні, бо їх видовбу-
ють у дереві. Перші п’ять 
експериментальних бан-
дур виробники дарують та-
лановитим дітям. А якщо 
музичний бізнес піде, бан-
дури продаватимуть — за 
собівартістю.

У Холмах 
зібрали 

старовинний 
ткацький верстат 

У селищі Холми Корюків-
ського району жінки, яким 
за 60, займаються відро-
дженням старовинних реме-
сел. Кілька років тому вони 
об’єднались у гурток, щоб 
проводити разом дозвілля і 
допомагати громаді. 

Холминські жінки тчуть 
доріжку на старовинному 
ткацькому верстаті. Кажуть, 
ремесло це вже забуте. 

Говорить Людмила Шим-
ко: «Молодь захотіла, щоб ми 
відродили ткацтво. Ми зна-
йшли людей, які старіші, за-
просили. Учителька одна по-
дарувала оцей верстат. Він 
саморобний».

А з ганчірок роблять 
ляльки-мотанки. Кажуть, 
такі робили ще їхні бабусі й 
прабабусі в селі. Усередині 
ляльок — сухі трави. Такі ба-
бусі робили для онуків, щоб 
заспокоїти, коли ті засина-
ють. Тут трави полин, шавлія, 
меліса, м’ята.

Жінки відправляють 
ляльки для хворих дітей, та-
кож нашим воїнам. Вони 
в’язали солдатам сітки, до-
давали їм цукерки, шкарпет-
ки і ось такі ляльки.

А ще жінки в’яжуть, ви-
шивають. Навчають і онуків, 
правнуків. 

Кому поперек горла «Фольк-мюзік»? 

Чернігів відроджує 
виробництво бандур

Бернард Шоу: добра й мудра іронія
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Приємний аромат пошириться всією 
квартирою, якщо кілька хвилин проварити у воді 

лимонні шкірки.
Плями на замші можна видалити пилкою для нігтів.
Усунути засмічення труб можна за допомогою харчо-

вої соди, столового оцту й окропу. Півсклянки соди слід на-
сипати у зливний отвір, потім залити туди таку саму кількість 
оцту, закрити злив вологою тканиною, почекати хвилин 20, 
після чого злити туди чайник окропу. 

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Завтра — лише інша 
назва для сьогодні.

 Відрізаний шматок 
дроту завжди коротший, 
ніж потрібно. 

 Система забезпе-
чення надійності завжди 
псує те, що захищає. 

 Будьте оригінальні 
— не повторюйте чужих 
помилок. 

 Чим більше знаєш, 
тим більше знаєш зайвого. 

Було колись...
 Конрад III, перший 

король Німеччини (1138 
– 1152) з династії Гоген-
штауфенів,  після трива-
лої облоги змусив замок 
Вейбертрой здатися. Він 
засудив усіх чоловіків-за-
хисників до смерті, а жін-
кам дозволив покинути 
замок, узявши із собою те, 
що вони зуміють винести 
на собі.

Жінки замку винесли 
на спинах своїх улюблених 
чоловіків.

 
 Наполеон III, пер-

ший президент Французь-
кої республіки, запросив-
ши короля Сіаму на вече-
рю, сам їв із золотих тарі-
лок золотим приладдям, а 
королю Сіаму подали алю-
мінієве столове прилад-
дя. Виявляється, в ті часи 
алюміній коштував значно 
дорожче від золота.

Куточок 
гумору

Одеські жарти
У трамваї: 
— Ну шо ви таки на 

мене кашляєте?!
— Я не на вас! На вас я 

взагалі чхав!
☺ ☺ ☺

У маршрутці дама впус-
тила на підлогу монетку. 
Водій каже:

— Усе, мадам! Що впа-
ло — те моє!

— Ви там не смикай-
те транспортом! А то я вся 
впаду, і вам таке щастя до-
ведеться забрати!

☺ ☺ ☺
Одесою їде мотоци-

кліст. Його зупиняє полі-
цейський і питає:

— Ви чому без шоло-
ма?

Мотоцикліст здивова-
но озирається назад:

— Шоломе, ти хіба 
впав?

☺ ☺ ☺
— Ізю, я вагітна. Не 

знаю від кого, але нудить 
від тебе.

☺ ☺ ☺
— Софочко, де ти так 

примудрилася порвати 
колготки?

— За літак зачепилася.
— Ти мене лякаєш! В 

Одесі так низько курсують 
літаки?

— Та літак на погонах!

 Вулканічна лава може переміщатися зі швид-
кістю гончака.

 За останні 30 років швидкість вітру зменшилася на 
60%.

 Верхній шар шкіри дельфінів оновлюється 1 раз на 
2 години.

 В Ірландії зовсім немає кротів.

 Антарктида з усіх боків оточена океанами, а Арктика 
— континентами.

 Якщо понюхати квіти кави, то ви відчуєте запах жасмину.

 Через місяць після свого народження гусінь тутового 
шовкопряда буде важити в 10 000 разів більше.

 Світло ллється в 18 млн разів швидше, ніж дощ.

 Якщо синій кит набере в рот воду, то маса цієї води 
буде дорівнювати масі його тіла.

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.

 зі швид-

П й і

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
Гірше нікуди Гірше не можна

Говорили невпопад Говорили не до речі

Гостра необхідність Крайня потреба

Губити час Гаяти (марнувати) час

Давайте привітаємо Привітаймо

Давати показання Свідчити

Допоможемо маленькому Маркові
У родину чернігівців Ірини й Дмитра Новикових при-

йшла біда — тяжко захворів їхній 5-річний синок Марко. 
Пухлину головного мозку треба оперувати за кордоном. На 
цю операцію і курс реабілітації потрібні великі кошти. Самі 
батьки не в змозі стільки зібрати, тому звертаються по до-
помогу до всіх добрих людей. Кошти на лікування дитини 
можна переказати на такі картки ПриватБанку:

картка в гривнях — 5168 7573 2698 2248 (Ірина Гри-
горівна Новикова, мама);

картка в доларах — 5168 7573 8428 4081 (Дмитро 
В’ячеславович Новиков, батько). 

Телефон батька Марка — Дмитра: 073-202-04-25.

Видатний французький 
актор належить до блиску-
чої когорти акторів Франції, 
в якій також — Ален Делон, 
Жан-Поль Бельмондо, П’єр Рі-
шар, Луї де Фюнес, Бурвіль, 
Фернандель, Жан Габен, Жан 
Маре.

Жерар Ксав’є Марсель 
Депардьє народився 27 груд-
ня 1948 р. у м. Шатору, депар-
тамент Ендр. Батько — Рене 
Депардьє — походив із селян-
ської родини, мати — Аліс Ма-
рійє — була донькою військо-
вого льотчика. У цій бідній 
родині було ще 5 дітей, крім 
Жерара: двоє старших і троє 
молодших від нього. 

Уже в 14 років Жерар пі-
шов працювати робітником у 
друкарню. Замолоду виявляв 
самостійність, багато поїздив 
по Франції. Урешті опинився 
в Парижі на запрошення дру-
га, котрий навчався на курсах 
акторів. Забрівши з цікавості 
на ці заняття, він сам чудово 
виконав номер з пантомімою. 
І вирішив серйозно зайняти-
ся акторством, також всту-
пив на курси. Йому було 18. 
Далі дуже наполегливо вчив-
ся професії. 

З’явилися перші ролі в 
кіно, молодий актор потрапив 
у поле зору відомих режисе-
рів. Протягом майже цілого 
десятиліття Жерар напруже-
но працював, знімаючись що-
року в кількох фільмах. Біль-
шість з них приносили акто-
ру фінансовий достаток, але 
поза Францією він залишав-
ся здебільшого невідомим. 

Великий успіх Депардьє 
— роль у фільмі «Жан де Фло-
рет», де він зіграв разом з дру-
жиною, актрисою Елізабет Ґі-
ньо. Фільм отримав «Оскара» 
1986 року й ще більше підняв 
авторитет Депардьє як одно-

го з кращих акторів Франції.
Наступним фільмом, який 

приніс йому світову славу, 
став «Сірано де Бержерак», 
де актор заграв головну роль. 
Далі були інші успішні ролі в 
європейських та американ-
ських фільмах. 

З новим статусом супер-
зірки світового рівня Жерар 
Депардьє став улюбленцем 
французької та світової ауди-
торії, бажаним актором для 
режисерів і сценаристів. 

Великі гонорари дозво-
лили Жерару купити замок з 
виноградниками у провінції 
та присвятити вільний час ви-
робництву вина. 

Тим часом стосунки в ро-
дині Депардьє почали погір-
шуватися. Наприкінці 1992 
року його сина Ґійома — мо-
лодого, перспективного акто-
ра — заарештували за про-
даж наркотиків і засудили до 
декількох місяців тюремно-
го ув’язнення. Опісля шлюб з 
Елізабет розпався, 1996 року 
вони офіційно розлучилися. 
1998 року Жерар одружився 
з відомою акторкою Кароль 
Буке. Того самого року він по-
трапив у тяжку аварію на мо-
тоциклі й вижив тільки завдя-
ки диву. 

У жовтні 2008 року рап-
тово помер від пневмонії син 
Ґійом. Незважаючи ні на що, 
Депардьє продовжував зні-
матися у фільмах і завдяки 
своєму статусу суперзірки 
отримував найвищі гонорари 
серед французьких акторів. 
Загалом він знявся у більш 
ніж 170 фільмах.

2012 року Депардьє пе-
реїхав до Бельгії, прийняв 
громадянство цієї країни на 
знак протесту проти подат-
кових поборів у Франції. Піз-
ніше він навіть прийняв ро-
сійське громадянство, хоча 
відмовився від пропозиції 
пере їхати туди жити і згодом 
досить критично заявив про 
порядки в Росії.

Узагалі актор називає 

себе громадянином світу. Де-
пардьє заявив, що хоче мати 
громадянство мінімум семи 
держав. 

Він завжди любить  по-
дорожувати, відвідав безліч 
країн, дуже цікавиться різни-
ми культурами й народами.

В Україну Депардьє по-
чав приїздити майже від 
здобуття нею незалежності. 
Одразу після Помаранчевої 
революції актор знову приї-
хав до України привітати но-
вого президента Ющенка, 
з яким пізніше зав’язалися 
дружні стосунки. Разом з Ві-
ктором Ющенком та прези-
дентом Грузії Міхеїлом Са-
акашвілі Жерар Депардьє 
святкував Різдво в укра-
їнських Карпатах, де йому 
сподобалися природа й міс-
цева культура. 

Нашим глядачам добре 
відома творчість Депардьє. 
Проте найбільше — за сері-
єю з трьох кінокомедій у дуе-
ті з П’єром Рішаром. Перший 
з цих фільмів — «Невдахи», 
який став і одним з перших 
фільмів, що принесли акто-
ру світову славу. Рішар грав 
симпатичного роззяву, Де-
пардьє — впевненого в собі 
супермена. Цей блискучий 
дует персонажів з’явився ще 
у двох кінокомедіях — «Татусі» 
та «Втікачі».

Але насправді Жерар Де-
пардьє чудово зіграв чимало 
ролей. Наприкінці 1970-х це 
була головна роль у сильному, 
але, на жаль, мало відомому 
в нас фільмі «Собаки в міс-
ті», сучасній соціальній драмі. 
Блискучий дует з ще одною 
світовою зіркою — Катрін 
Деньов — у відомому фільмі 
«Останнє метро». За зіграну в 
цьому фільмі роль підпільни-
ка руху Опору актор отримав 
1981 року дуже престижну 
французьку премію «Сезар». 
Також Депардьє зіграв голо-
вну роль у фільмі «Граф Мон-
те-Крісто» за знаменитим ро-
маном Дюма. 

Жерар Депардьє: 
70-річчя

Королю Людовику 
XIV зовсім не хотілося 
демонструвати своє рід-
ке волосся. Тому з його 
подачі почався бум пе-
рук, причому не тільки у 
Франції, а й по всій Єв-
ропі.

Куріння здатне спри-
яти випадінню волосся 
— через порушення крово-
постачання до фолікул. Нега-
тивно на фолікули й щільність 
волосяного покриву можуть 
впливати також шкідливі умо-
ви навколишнього середови-
ща, забруднення.

Чоловіки, які мають лиси-
ну на маківці, утричі частіше 
стикаються з ішемічною хво-
робою серця.

Основне завдання волос-
ся — не краса, а підтримання 
температури головного моз-

ку. Це прекрасний теплоізо-
лятор, необхідний нашій голо-
ві. Гоління наголо — стрес для 
організму. Відповідна реакція 
— волосся починає швидко 
відростати.

На потилиці найбільша 
концентрація волосся — в 
середньому 120 цибулинок 
на квадратний сантиметр, а 
на інших ділянках голови — 
від 30 до 60 цибулинок. Під 
час операції з трансплантації 
саме з потилиці волосся пере-
саджують на маківку.

Цікаві факти про людину
Пропорції тіла 

Довжина витягнутих у 
боки рук, від кінчиків паль-
ців одної руки до іншої, до-
рівнює зросту.

Маса мозку людини 
становить 1/46 загальної 
маси тіла.

Лобову частину голови 
охопіть середнім і великим 
пальцями: якщо ширина го-
лови від однієї скроні до ін-
шої відповідає відстані між 
кінчиками пальців, пропо-
рції голови правильні.

Розмір нігтя має відпо-
відати розмірам пальців, 
займаючи близько 50% від 
площі верхньої фаланги 
пальця. Довжина нігтя має 
перевищувати ширину на 
10%.

Зростання нігтя за один 
місяць становить від 2,5 до 
4 мм і залежить від віку і 
стану здоров’я людини.

Дещо 
про лисину


