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Чотири
роки
парламенту
Час би народу спитати хоч щось у народних обранців
У насиченій подіями суспільній
атмосфері кінця 2018 року (воєнний стан, утворення незалежної
Української Церкви) якось у тіні залишилася чергова річниця Верховної Ради України нинішнього 8-го
скликання. Уже 4-та, хоч цьому парламенту пророчили коротке життя,
як попередньому. У 2018-му стало
очевидним, що нинішня Рада дотягне свою повну 5-річну каденцію, діятиме майже до кінця 2019-го.
Але чергова річниця спонукає
все-таки проаналізувати діяльність
цього парламенту. І президентська
кампанія, що вже почалася, — не завада. Навпаки, адже більшість з десятків кандидатів на посаду очільника держави, які, напевно, балотуватимуться, відверто, навіть якось цинічно, не приховують, що йдуть на ці
абсолютно безнадійні для себе вибори з прицілом на майбутні парламентські — аби «засвітити» свої партії і самих себе, випросити місце у
прохідній частині майбутнього списку кандидатів до Верховної Ради. А
відомі політики, що також, напевно,
балотуватимуться, переважно теж
пов’язані з парламентом, його партіями і фракціями. Отже, про нинішню
Раду. Спершу — коротка передісторія
парламентів.
Першим скликанням вважається Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, обрана весною 1990 року за мажоритарною системою, тобто по виборчих округах. Загалом в УРСР це була
Рада 12-го скликання. Але й наступні
дві Ради мали ще ту, стару нумерацію.
І лише 2000 року було вирішено, очевидно у зв’язку з ухваленням 1996
року Конституції нової незалежної
України, змінити нумерацію. Тому та
Рада стала вважатися парламентом
першого скликання. Тоді, за Конституцією, термін діяльності Ради складав 4 роки. Перша Рада успішно відпрацювала цей термін.
Верховну Раду 13-го скликання
обрали на парламентських виборах
27 березня 1994 року, також за мажоритарною системою, по округах.
Це скликання стало вважатися другим, діяло теж 4 роки.
Верховна Рада 14-го скликання
була обрана на чергових виборах 30
березня 1998 року. Уперше застосували змішану систему виборів: половину депутатів — 225 — обрали по
округах, стільки само — за списками партій і партійних блоків. Від 2000
року Рада стала нумеруватися третім скликанням. Працювала також 4
роки.
Верховна Рада 4-го скликання
була обрана на чергових виборах 31
березня 2002-го. За тією самою змі-

Ціна 5 гривень

22 січня —
День соборності України
100-річчя проголошення на Софійському майдані
Києва Акта злуки про об’єднання Української Народної
Республіки і Західно-Української Народної Республіки в
єдину, соборну державу УНР.
А 22 січня 1918 року в Києві було проголошено незалежну державу УНР.

29 січня — День Героїв Крут
29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що
неподалік Ніжина, відбувся героїчний бій воїнів Української Народної Республіки, переважно молодих військовиків і київських студентів, з військами більшовицької Росії,
які наступали на столицю України, щоб знищити УНР. Незважаючи на численну перевагу військ агресора, молоді
українські патріоти мужньо боронили свою землю в цьому
бою. У результаті наступ ворога на нашу столицю було затримано на кілька днів.
У радянський час подвиг Героїв Крут замовчували. І
лише в незалежній Україні їх належно вшановують. На місці бою споруджено Національний меморіальний комплекс.
Тут щороку 29 січня відбувається вшанування Героїв Крут.

шаною системою, що й попередня. Діяла теж 4 роки.
Але далі почалися серйозні переміни. Перша: парламент змінив положення Конституції і подовжив термін
своєї каденції до 5 років. Саме на цей
термін обирали Верховну Раду 5-го
скликання — на чергових виборах
26 березня 2006 року. Уперше була
застосована чисто пропорційна система виборів — за списками партій
і партійних блоків. Але цей перший
парламент, який обирали на 5 років,
проіснував рекордно короткий термін — менш як півтора року.
Другий рік тривало президентство Віктора Ющенка. І набирала
обертів політична криза, розпочата ще восени 2005-го між політичними силами — переможцями першого Майдану: партією «Наша Україна»,
очолюваною Президентом, і Блоком
Юлії Тимошенко, яка була Прем’єрміністром. Піврічні чвари завершилися тим, що на перших після Майдану парламентських виборах його переможці не зуміли здобути більшість
у Раді. Набрали сумарно всього 210
мандатів. Довелося йти на альянс із
Соціалістичною партією на чолі з О.
Морозом, до цього — двічі головою
парламенту. Його партія набрала 33
мандати, тож НУ і БЮТ разом із Соцпартією утворили хистку правлячу
коаліцію. Вона тріщала по всіх швах,
відтак 5 червня 2007 року була розпущена указом Президента Ющенка через порушення конституційних
норм щодо формування коаліції депутатських фракцій.
Верховну Раду 6-го скликання
обрали на позачергових виборах 30
вересня 2007 року. За тією самою
пропорційною системою. «Переформатування» Ради знову дало політсилам першого Майдану більшість, але
ще хиткішу й мізернішу, ніж попередня — із соціалістами. БЮТ і «Наша
Україна – Народна Самооборона» на-

брали сумарно всього 228 мандатів.
А найбільше мандатів — 175 —
здобула реанімована після поразки на
Майдані Партія регіонів на чолі з Януковичем. І це мав би бути серйозний
«дзвінок» для переможців Майдану.
На жаль, цього дзвінка не почули. Ганебні чвари між Президентом
Ющенком і Прем’єром Тимошенко, їхніми політсилами тривали й далі. Завершилося все прогнозовано — реваншем регіоналів, глава яких Віктор
Янукович був обраний Президентом
України на початку 2010 року.
А як же парламент 6-го скликання? Його нахабно «переформатували» регіонали, й це був один з головних проявів узурпації ними влади.
Річ у тім, що в Раді VI-го скликання регіонали не мали більшості. Узагалі ситуація звична для демократичних країн, коли в парламенті більшість
має одна партія, а державу очолює
представник іншої. У нас же чомусь усі
гілки влади треба «підгребти» під одну
політичну силу, президентську. «Переформатування» парламенту було
вульгарно зроблено вже в перші місяці президентства Януковича. Сама
ж Рада постановила дозволити депутатам переходити з одної фракції до
іншої. Цим грубо порушили всю суть
пропорційної системи виборів, їх наслідки, а отже — волевиявлення виборців, народу. Адже цей народ віддав на виборах стільки-то голосів за
такі-то партії. І всіляке дезертирство
зі своїх фракцій є ігноруванням волі
виборців. А дезертирство почалося
масове, перебіжчиків влучно назвали
«тушками».
Характерно, що це грубе порушення Конституції узаконив тоді Конституційний Суд України. За що тодішні члени КС не відповіли й донині.
Отже, Рада 6-го скликання вперше в історії наших парламентів
діяла найдовше — 5 років.
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Православна Церква
України отримала Томос
Це документ Вселенського патріархату про автокефалію — незалежність і канонічність проголошеної в
Києві 15 грудня об’єднаної Української Церкви. Під час
Різдвяного богослужіння в патріаршому храмі у Стамбулі Вселенський Патріарх Варфоломій вручив Томос новообраному предстоятелю ПЦУ — Митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. А 7 січня в Софійському
соборі Києва Митрополит провів святкове богослужіння, де вірянам було представлено Томос. Документ тепер зберігається в Софійському соборі столиці й доступний для огляду всім охочим.

Триває передплата
на нашу газету на 2019 рік
Ціна — найнижча і незмінна: 10 гривень на місяць.

Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будьякий термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:

865
14

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, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити.
Дякуємо всім, хто продовжив чи оформив нову передплату на «Світ-інфо» на 2019 рік. Хто не встиг —
можна оформити передплату з доставкою газети на
лютий і наступні місяці.

Наступний номер газети вийде 7 лютого.
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Бліц-інформ
Багатодітні родини
отримали побутову техніку

Холодильники й газові плити отримали в подарунок багатодітні сім’ї в Носівському районі. Це
допомога в рамках реалізації обласної програми
на період до 2020 року, повідомляє Департамент
сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації.
По холодильнику подаровано родинам Горбенко Наталії Миколаївни (виховує 5 дітей) та Пилипенко Світлани Олександрівни (виховує 7 дітей).
2 січня сім’я Верозуб Інни Валеріївни, в якій
виховують п’ятеро дітей, отримала газову плиту.
3 січня газову плиту подарували сім’ї Луцько
Оксани Валеріївни, в якій виховують восьмеро дітей.

«Десна» готується до
весняної частини чемпіонату

10 січня, після місячної відпустки, футболісти
команди провели перше тренування на стадіоні
імені Гагаріна. Протягом чотирьох днів вони тренувалися тут і проходили в місті медогляд.
Потім команда відбула до Туреччини на тренувальний збір, що триватиме до 31 січня. Наші зіграють кілька товариських матчів — з командами вищих ліг Румунії, Азербайджану, Данії, Сербії.
Головний тренер команди Олександр Рябоконь повідомив, що нині контракт із жодним футболістом ще не розірвано. Також із жодним новим футболістом поки що не підписано контрактів. Хоча зміни в команді, напевно, будуть.
На першому етапі нинішнього чемпіонату
України у прем’єр-лізі зіграно 18 турів, залишилося ще 4 тури другого кола.
Ось календар «Десни» в заключних турах.
23 лютого: «Арсенал-Київ» – «Десна».
2 березня: «Десна» – «Динамо» (Київ).
9 березня: «Ворскла» (Полтава) – «Десна».
16 березня: «Десна» – «Львів».
«Десна» пішла на зимову перерву на 6-му місці, завдання — потрапити за підсумками першого етапу турніру до першої шістки. Потім буде другий етап чемпіонату — матчі в шістках, у два кола.

Шахраї обкрадають
довірливих людей

Уже за першу декаду року лише в Чернігові
на гачок шахраїв потрапили 20 мешканців. Серед найбільш поширених схем обману — продаж
речей через Інтернет і вимога передоплати. Тож
правоохоронці закликають людей одразу перевіряти дані продавців, їхні реквізити й не поспішати
перераховувати кошти.
Другий поширений вид шахрайства — телефонні дзвінки пенсіонерам, коли повідомляють
про «складну ситуацію», що сталася з їхніми родичами. Не хапайтеся одразу перераховувати чи
віддавати готівкою гроші. Телефонуйте в поліцію,
аби пересвідчитися, чи правда те, що вам хтось
повідомив телефоном.

17 тисяч гривень штрафу
за фальсифікований
алкоголь

Прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом незаконних оборудок з етиловим спиртом і
готуванням з нього місива з водою (ч. 1 ст. 204
КК України). Вирок Деснянського районного суду
обвинуваченому: визнати винуватим і призначити штраф — 17000 грн.
З вересня 2017 року цей мешканець Чернігова неодноразово роздобував водний розчин
етилового спирту для виготовлення алкогольних
виробів під виглядом продукції відомих торгових брендів. Для цього використовував вторинну
скляну тару, в яку у приватному будинку розливав
спиртову рідину та приклеював марки акцизного
податку. Цю алкогольну суміш обвинувачений реалізовував у Чернігові та області.

Долучайтеся до благодійного
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на підтримку діяльності Чернігівського благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.
Кошти можна перераховувати на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олександра: 4149 6258
1049 1173.
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Збори Чернігівського земляцтва
11 січня в Міжнародному виставковому
центрі відбулися чергові річні збори Чернігівського земляцтва в Києві. Ця громадська організація, найпотужніша з усіх обласних земляцтв столиці, існує вже 23 роки, об’єднує
киян — вихідців з Чернігівщини, які підтримують постійні зв’язки з рідним краєм, допомагають землякам в економічних, соціальних,
культурно-освітніх справах. Тож на збори зібралися члени земляцтва, делегації з усіх районів області.
Перед початком зборів у просторому
фойє присутні оглянули фотовиставку про
добрі справи земляцтва, були розгорнуті виставки-продажі художників, майстрів народного мистецтва Чернігівщини. Виступали художні колективи.
На початку зборів присутні вшанували
пам’ять земляків-чернігівців, які загинули,
захищаючи Україну у війні на Донбасі.
З вітальною промовою виступив голова
земляцтва Віктор Ткаченко. У грудні на звітно-виборчій конференції організації його
знову переобрали на головування на наступні 5 років. А загалом Віктор Вікторович
очолює земляцтво вже 20 років. З вітаннями виступили голова Чернігівської обласної
державної адміністрації Олександр Мисник,
перший заступник голови обласної ради Валентин Мельничук. Вони говорили про тісну співпрацю мешканців області, обласної і

районної влади із земляцтвом, запрошували для подальшої співпраці. Про щойно завершене формування Православної Церкви
України, отримання нею Томоса про автокефалію говорив у своєму виступі архієпископ
Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій.
Відбулося урочисте підписання меморандуму про співпрацю земляцтва й Чернігівщини на 2019 рік. Його підписали О. Мисник,
В. Мельничук і В. Ткаченко. Далі відбувся
святковий концерт. Пролунали твори української пісенної класики, народні пісні, лейтмотивом були рідзвяно-новорічні свята. Виступили, зокрема, зразковий дитячий хор
«Світич» Ніжинської школи мистецтв, капела
бандуристів імені Остапа Вересая обласного
філармонійного центру (на фото).
А далі традиційно відбулося дружнє спіл-

На знімку: голова Куликівського
відділення земляцтва Борис Чуян, Сергій
Спутай, заступник голови ОТГ Віктор
Богдан, голова РДА Олексій Ракоїд.
кування «по куренях» — районних відділеннях земляцтва з делегаціями своїх районів.
Активістам громадської організації, а також представникам районів було вручено
нагороди земляцтва. Зокрема, одразу три
відзнаки отримав Куликівський район. Подяками земляцтва відзначені районна державна адміністрація, районна рада, селищна рада, яка тепер об’єднує весь район після
утворення восени 2017-го об’єднаної територіальної громади. Подякою відзначений і заступник голови Куликівського районного відділення земляцтва Сергій Спутай, який веде
велику дослідницьку роботу, видає книги з історії рідного району, свого села Ковчина.
Текст і фото Петра Антоненка

Для Української армії

Десять військових частин ОК
«Північ» отримали у 2018-му
новітнє озброєння

Парки військових частин оперативного
командування «Північ» поповнилися бронетанковим озброєнням та військовою технікою. Зокрема, їм були передані 25 одиниць
БМП – 1АК (бойова машина піхоти) та 8 одиниць модернізованих БРДМ – 2Л1 (бойова
розвідувально-дозорна машина).
Танкісти отримали модернізовані нічні

приціли навідника гармати, модернізовані
приціли командира танка, прилади нічного
бачення механіка-водія.
Оновилася база ракетно-артилерійського озброєння. Військові кількох бригад отримали 10 легких протитанкових ракетних комплексів «Корсар». На озброєння стали протитанкові ракетні комплекси
«Стугна-П» — 18 одиниць. Також арсенал однієї з частин поповнився мінометами 120-го
калібру.
Парк автомобільної техніки військових
частин ОК «Північ» також було оновлено: 4
автомобілі «Богдан-2351», 46 вантажних
МАЗів, 2 броневики «Козак-2».
Підрозділи оперативного командування
«Північ» отримали 7 безпілотних авіаційних
комплексів.

Новий бронеавтомобіль
Співробітники Державного інституту випробування і сертифікації озброєння та вій-

ськової техніки в Чернігові тестують бойову
броньовану машину Козак-2М.1, розроблену для сил спеціальних військових операцій.
Модель тактичного бронеавтомобіля
віт чизняного виробництва призначено для
перевезення бійців, вантажу, озброєння.
А також для вогневої підтримки особового
складу. Фахівці перевіряють її на відповідність технічним завданням, зокрема на полігонах Гончарівського, Десни й Житомира.
Це третій бронеавтомобіль, що проходить державне випробування.
Майже 50 випробуваних зразків техніки та озброєння вже працюють на передовій. Більшість з них — українського виробництва, а віднедавна й чернігівського.
Цей інститут створений на базі науково-випробувального центру, передислокованого в Чернігів з окупованого Криму.
Його працівники здебільшого тестують бронетехніку, авіацію, стрілецьке озброєння,
спецспорядження та дистанційно керовані
апарати.

Літературно-мистецька панорама

«Сіверські клейноди»:
свято для талалаївців

На сцені Талалаївського районного будинку культури 4 січня виступили артисти академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди» обласного філармонійного центру. Програма охоплювала твори, які в супроводі солістів-інструменталістів демонструють різнобарв’я національних пісенних і танцювальних традицій: «Чорноморець», «Козацька воля», «Ой да
туман яром», «Чумацький сніданок», «Ой у полі три тополі» та багато інших.

Різдвяні свята на Красній площі

6 січня на Красній площі Чернігова почалися різдвяні святкування.
На сцені біля головної міської ялинки відкрили фестиваль «Святоспів»,
який об’єднав кращі хорові колективи міста. Розпочав фестиваль дитячий хор «Благовіст». Програму продовжив заслужений аматорський народний хор «Десна», заснований 1951 року.
Фестиваль вертепів. На Красній площі виступили колективи міста
й районів, які збирають і виконують місцевий фольклор. Колядували та
співали, грали на народних шумових інструментах: тріскачках, рублях
і качалках, гребенях. Цього року до фестивалю долучилися колективи
міської школи мистецтв, центр реабілітації театр «Дивосад».
А 12 січня на площі відбувся фестиваль «Де коза ходить, там жито
родить» (на фото).

Театр «МІСТ» згуртував акторів
з обмеженими можливостями

Прем’єра вистави «Вертеп. Різдвяне дійство» та одночасно народження нового інтеграційного театру «МІСТ» відбулися 6 січня в
обласному молодіжному центрі.
«МІСТ» — це особливий театр, для акторів якого інвалідність —
не перешкода виступів на сцені.
Після прем’єри в молодіжному центрі, який є і репетиційною
базою, виставу повезуть у Замглайський дитячий будинок. Актори
з радістю відгукнуться на запрошення на подальші виступи.

Чернігівський літературномеморіальний музей-заповідник
Михайла Коцюбинського
Анонс січня

17.01 — відкриття виставки робіт громадської організації
«Алея майстрів Чернігова».
22.01 — літературний вечір до Дня соборності України.
24.01 — мистецький проект «Михайло Коцюбинський у колі
друзів».

Виставки бібліотечних та фондових матеріалів:

до Дня соборності України (по 22 січня);
до Дня пам’яті Героїв Крут (23 – 29 січня);
до 125-річчя Василя Еллана-Блакитного (по 20 січня).
Тематичні уроки за творчістю українських письменників (на замовлення шкіл).
Заняття, спрямовані на популяризацію здорового способу
життя (на замовлення шкіл).
Детальніше про заходи в музеї-заповіднику — на його сайті та
в соціальних мережах:

www.facebook.com/Museum.Kotsyubinsky
https://twitter.com/MKotsyubinsky
Довідки за тел.: 677-481, 678-741.

Світ Чернігівщини
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Про все, що хвилює, що наболіло
З карти України
зникло 641 село.
Чернігівщина —
серед «лідерів»

По кому подзвін Коляди?

Гробова тиша поглинула села віддаленої півночі Чернігівщини. Їхні широкі й не дуже вулиці більше
не почують дитячого сміху, дзвоників колядок, гомону щедрівок...
Тепер вони раді навіть одинокому човганню калош старожилів, що доживають віку в потемнілих від
самотності хатах. З відходом останніх село викреслять з карти України.
Згодом хати розкидають, чагарники викорчують,
а через рік на місці, де колись вирувало життя, ростиме соняшник якогось кернела чи іншого латифундиста, нувориша.
Це — політика прихованого геноциду й асиміляції
українців. Адже толерантність, вульгарний гедонізм,
антиконсерватизм, знищення традиції і все, що з цим
пов’язане, краще нав’язувати в умовах урбанізації.
Тим, хто керує всіма цими процесами, не потрібні
самостійні господарі на своїй землі, їм потрібні слухняні раби, земля цих рабів, яку раби в найближчій
перспективі віддадуть їм за безцінь. Уже віддали!
Ми стали об’єктом ганебної політики зовнішнього
управління, мовчазними свідками великої трагедії нації — вимирання українського села. До багатьох сільських осель Коляда вже ніколи не прийде…
Віталій НАЗАРЕНКО
Фото автора
Svoboda FM

За 1991 – 2012 роки з мапи
України зник 641 сільський населений пункт, з яких 40 селищ і
601 село.
528 населених пунктів зникло через відсутність у них жителів, ще 128 — через об’єднання з
іншими населеними пунктами чи
внесення до меж міст або селищ
міського типу.
Найбільше за роки незалежності зникло сіл на Київщині (94),
Полтавщині (55), Житомирщині (45), Сумщині (45), Харківщині
(42), Чернігівщині (40).
Найменше — на Волині (1),
Закарпатті (1), Черкащині (3),
Львівщині (5), Хмельниччині (6),
Рівненщині (7).
Чернігівська обласна рада на
останній сесії ухвалила рішення про
зняття з обліку 7 населених пунктів
як таких, де ніхто не проживає.

За одну добу загинули
на пожежах четверо людей
7 січня в с. Малинівка Чернігівського
району по вул. Медовій сталася пожежа
безгосподарної будівлі. На місці події виявлено тіло 60-річного чоловіка.
Того самого дня о 11.17 до Служби порятунку «101» у Бахмацькому районі надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в с. Обмачів. На місце прибули відділення 15-го державного
пожежно-рятувального посту м. Батурина
й місцеві сільські вогнеборці. Спільними діями о 12.40 пожежу було остаточно ліквідовано. Під час гасіння рятувальники виявили в одній з кімнат будинку тіло господаря,
1965 року народження. Ймовірна причина трагедії — порушення правил пожежної
безпеки при експлуатації печей і димарів.
О 14.11 того самого дня до Служби
порятунку в Коропському районі надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в с. Верба, що за
35 км від райцентру. На місце події оперативно прибули відділення 9-го державного пожежно-рятувального посту смт Короп У ДСНС України у Чернігівській області та місцеві пожежні команди із села Верба й селища Понорниця. Спільними діями о
15.05 пожежу ліквідували. Під час гасіння
рятувальники виявили в одній з кімнат будинку тіло 61-річного господаря без ознак
життя. Причина трагедії — необережність
чоловіка під час куріння.

8 січня о 05.10 до Служби порятунку в
Сосницькому районі надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку, що на
вул. Довженка в смт Сосниця.
На місце оперативно прибули два відділення 10-го Державного пожежно-рятувального посту У ДСНС України у Чернігівській області. Вогнеборці о 05.30 пожежу
локалізували, а о 07.00 остаточно ліквідували. Під час гасіння врятовано сусідський
житловий будинок, споруди господарського призначення та 2 легкових автомобілі.
Рятувальники виявили на підлозі однієї з
кімнат тіло 70-річного господаря. Ймовірно, чоловік загинув через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації
електричного обігрівача.
***
10 січня пізно увечері в с. Киселівка
Менського району під час пожежі загинув
58-річний господар будинку. Причиною
трагедії стало порушення правил пожежної
безпеки при експлуатації печі.
***
Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій звертаються до громадян
із проханням дотримуватися правил пожежної безпеки: слідкуйте за справністю печей і димарів, електричних мереж та
електроприладів, бутьте обережними в поводженні з вогнем, не паліть у ліжку, особливо в нетверезому стані.

Корюківські рятувальники
отримали пожежний
автомобіль
за 5 мільйонів гривень

Перед Новим роком Корюківська районна служба з надзвичайних ситуацій
одержала новенький спецавтомобіль. Цю
сучасну машину, що коштує трохи більше 5
мільйонів гривень, виготовлено на заводі
«Пожспецмаш» у Прилуцькому районі.
Автомобіль обладнаний усім необхідним для ліквідації пожеж і порятунку людей. Підвищена прохідність по бездоріжжю, запас води — 4 тонни, кабіна розрахована, крім водія, ще на шістьох бійців. Має
потужне освітлення, електрогенератор,
мотопомпу. Обладнаний потужним насосом з підігрівом, щоб і в лютий мороз можна було працювати. Є колонка на гідрант,
бензопилка й бензоріз для розрізання всіляких перешкод. Встановлений тепловізор
— для виявлення осередків загорання в
задимленому середовищі та пошуку людей
у завалах.
У Корюківці є дві пожежно-рятувальні
частини — 9 ДПРЧ і 18 ДПРП (пост), які мають по два десятки працівників та по два
спеціальні автомобілі для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Поповнення передане на баланс
дев’ятої пожежної частини. А загалом область отримала чотири одиниці такої техніки, одну з яких і передали Корюківці.
Олександр ГОНЧАР

Чи зведуть мешканцям зруйнованого
гуртожитку новий будинок?
Повернутися до власних
осель уже понад 2 роки мріють
мешканці зруйнованого гуртожитку на вул. Попудренка, 16
у Чернігові. У грудні 2016 року
тут обвалилася частина стіни,
загинула молода жінка. Усіх
мешканців відселили з цього
аварійного будинку. Два роки
тягнеться судова справа щодо
причин і винних у цій трагедії.
Так само довго визначалися, чи
можна відновити пошкоджений
будинок і повернути сюди мешканців. Урешті, здається, переважила думка, що будинок не
підлягає відновленню.
Але як бути більше сотні
людей, яких тимчасово міська
влада розселила по місту?
Говорить Михайло Католик,
начальник відділу квартирного
обліку: «Технологічний університет надає 32 кімнати, в яких
проживають 64 особи. У цих

кімнатах люди мешкають безкоштовно. А в залізничному та
будівельному ліцеях проживають 76 осіб у 31 кімнаті, й за
кожну кімнату ми платимо по
300 гривень на місяць».
Зважаючи на проблемність

відновлення зруйнованого будинку, в міській раді потерпілим
запропонували приєднатися до
програми обміну аварійного та
застарілого житла. Її затвердили цієї осені.
Говорить Максим Черне-

нок, секретар міської ради: «На
2019 рік за програмою передбачено фінансування в сумі 15
мільйонів гривень на дотацію
тим забудовникам, які згодні
будуть увійти в цей проект, зробити знесення існуючого будинку на вулиці Попудренка й побудувати».
За ці два роки на зведення нового приміщення з міського бюджету виділили майже половину потрібних коштів. Утім,
основна умова початку робіт —
домовленість мешканців із забудовником.
Згадана програма передбачає знесення аварійних і застарілих житлових будинків міста і спорудження замість них
нових. Але на це мають давати згоду всі мешканці таких будинків, які повинні відмовитися від наявного житла й чекати
нового.
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Бліц-інформ
Рекордний урожай
зернових:
майже 4,9 мільйона тонн

За попередніми даними, 2018 року в області намолочено майже 4,9 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Це на 808 тисяч тонн більше, ніж
у 2017-му. Середній рівень урожайності склав 68,5
центнера з гектара (+ 9,7 центнера).
Валовий збір кукурудзи — понад 3,8 мільйона
тонн (+ 961 тисяча тонн), урожайність — 93,6 центнера (+ 18,4 центнера). Соняшнику намолотили 575,5
тисячі тонн (+ 107,7 тисячі) за середньої врожайності
28,3 центнера (+ 4,2 центнера). Сої зібрали 263 тисячі тонн (+ 37,9 тисячі), середня врожайність перевищила 25 центнерів (+ 4,8 центнера).
Цукрових буряків накопали майже 250 тисяч
тонн (-18 тисяч тонн) за врожайності 440 центнерів
(+ 9 центнерів).
Агропідприємства області торік оновлювали машинно-тракторний парк. За 10 місяців придбали
1153 одиниці техніки на суму близько 1,2 мільярда
гривень.

Чернігів — у топ-10
найцікавіших для
подорожей міст України

Відповідний рейтинг оприлюднив туристичний
портал «Зручно». У матеріалі зазначено, що кожне
українське місто унікальне й має свої «родзинки».
Але тільки деякі міста змогли чимось вразити протягом останнього року.
Серед лідерів — Кам’янець-Подільський, Запоріжжя, Львів, Луцьк, Тернопіль, Одеса, Харків, Ужгород, Київ та наше місто легенд — Чернігів.
Щоб збільшити туристичний потік, у Чернігові
міськрада розробила нову розширену програму розвитку туристичної галузі. Як наслідок — збільшення
на 32% суми туристичного збору за перші 8 місяців
2018 року.

Хто отримує підвищені
пенсії від 1 січня?

На Чернігівщині пенсійним забезпеченням охоплено 336,3 тис. громадян, з них 19,4 тис. — колишні
військовослужбовці. Середній розмір пенсії станом
на 1 січня цього року складав 2363 гривні. Це на 176
гривень більше, ніж на початок 2018 року.
У зв’язку з підвищенням від 1 січня 2019 року мінімальної заробітної плати (4173 гривні) в області
проведено перерахунок пенсійних виплат. Крім того,
триває підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям та іншим пенсіонерам силових структур.
За два роки військові пенсії мають подвоїтися. Якщо до перерахунку середній розмір такої пенсії складав 2848 гривень, то станом на 1 січня 2019
року — 4549 гривень.
Підвищену пенсію за січень отримали 19 тисяч
пенсіонерів силових структур.
Підвищені виплати отримують не лише колишні
силовики. Від 4 по 25 січня підвищені пенсії отримають 76,1 тис. непрацюючих жителів області, які досягли 65-річного віку та мають 30 і 35 років страхового стажу (жінки й чоловіки відповідно). Мінімальний
розмір пенсії для таких осіб складає 1669,2 гривні.
Середній розмір підвищення — 158 гривень.

Скільки в нас безробітних?

Протягом 2018 року на обліку в центрах зайнятості області перебували й отримували соціальні послуги 34,4 тис. безробітних. Майже третину з них, а
це 11 тисяч, служба зайнятості працевлаштувала.
25 громадян започаткували власну справу, скориставшись виплатою допомоги з безробіття одноразово. 2,7 тис. безробітних за направленням служби зайнятості набували нових професій та підвищували кваліфікацію, 6,4 тис. — залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Станом на 1 січня 2019 року в області налічувалося 11,8 тис. офіційно безробітних громадян, що на
8% більше, ніж на цю дату рік тому.

Грип атакує

За перший тиждень 2019 року по Чернігову захворіло 2364 особи, з них дітей — 1456. Рівень захворюваності був нижчим від епідемічного порогу на
15%.
Від початку епідсезону в області зареєстровано
4 летальні випадки через грип.
Медики настійливо радять робити вакцинацію
від грипу, а також дотримуватися обережності, правил санітарії і гігієни, щоб запобігти хворобі.

Світ Чернігівщини
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Бліц-інформ
Новий автобус
скоро замінить
кілька маршруток

Корпорація «Еталон», до складу
якої входить і Чернігівський автозавод, представила новий автобус великої місткості «Айстра». Його довжина —
12 метрів. Автобус має низьку підлогу.
Потужність — 230 кінських сил. Двигун
відповідає екологічним нормам.
«Айстра» стане базовою моделлю
для цілого сімейства автобусів, тролейбусів та електробусів.
Серійне виробництво планується
почати влітку 2019 року після отримання сертифіката.

У Шибиринівці
відкрили дитсадок
«Перлинка»

Напередодні нового року в Михайло-Коцюбинській ОТГ стало більше закладів дошкільної освіти: в селі Шибиринівка відкрили садочок «Перлинка».
Його відвідують 25 малюків із 5 населених пунктів Шибиринівського, Жукотківського, Пльохівського старостинських округів.
У відремонтованому приміщенні
облаштували ігрову кімнату із сучасними меблями, комфортну спальню й харчоблок. Освітній процес забезпечуватимуть директор, вихователь, помічник
вихователя й музичний керівник.
На забезпечення таких комфортних умов використали 1,3 мільйона
гривень, 820 тисяч з яких — субвенція
на соціально-економічний розвиток.
Решта — місцеві кошти.

«Петрушин, Роїще –
шляхами минулого»

19 січня о 17.00 в обласному молодіжному центрі (Чернігів, Красна площа, колишній кінотеатр ім. Щорса) відбудуться історичні читання «Петрушин,
Роїще — шляхами минулого» за участі
відомих чернігівських істориків Сергія
Горобця та Олександра Ляшева. Запрошуються шанувальники історії не лише
цих сіл, а й загалом Чернігівщини.

Пункти обігріву
в Чернігові

Усі, кому загрожує переохолодження і хто потребує допомоги, можуть звернутися до пункту й обігрітися. Кожному надаватимуть тимчасовий
прихисток, ковдру, гарячий чай та іншу
допомогу. У лікарнях черговий лікар
обов’язково сповіщений про те, що до
пункту прибула людина, яка змерзла й
потребує медичного огляду.

Пункти, що працюють
цілодобово:

міські лікарні (приймальні відділення): №1 (просп. Миру,44); №2 (вул. 1-го
Травня, 168); №3 (вул.1-го Травня, 170);
№4 (вул.Текстильників, 36);
«Чернігівський центр соціальної
адаптації бездомних та безпритульних»
(вул. Святомиколаївська, 33);
«Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення населення» (вул. Шевченка, 160).

Пункти, що працюють
у робочий час:

територіальний центр соціального обслуговування населення Деснянської райради (вул. Рокоссовського,
18);
територіальний центр соціального
обслуговування населення Новозаводської райради (вул. Текстильників, 25).
За необхідності підрозділи ДСНС
будуть встановлювати додаткові пункти обігріву — намети.
Рятувальники також закликають
громадян обмежувати користування автомобільним транспортом під час оголошення штормового попередження.

Світ- інфо
№143 17 січня 2019 року

«Через батька згадай сина...»
8 січня минуло 140 років від дня народження Степана Васильченка

Київське видавництво «Дніпро»
1978 року випустило збірку оповідань та повістей українського письменника-класика, уродженця Ічні
Степана Васильченка «Над Россю».
Минуло дев’ять років, і титульну сторінку згаданого видання, власником якого був автор цих рядків, прикрасив автограф. Вибачте, скаже
уважний ерудований читач, але ж
С. Васильченко відійшов у засвіти
ще 1932 року. Це так, але за правом
спадкоємця за батька сказав кілька слів його син. Ось як це сталося.
Наприкінці серпня 1987 року,
перебуваючи у тривалому журналістському відрядженні в одному з
районів Чернігівщини, я довідався,
що наш обласний центр має відвідати син С. Васильченка Юрій зі
своїм сином Борисом, які постійно
мешкали в Канаді. Втратити нагоду
зустрітися з такими людьми було б
непростимим гріхом, тож я без вагань перервав відрядження.
Біля готелю «Градецький», куди
представник товариства зв’язків
зі співвітчизниками за кордоном
«Україна» мав привезти гостей, на
них очікували внук Михайла Коцюбинського Юлій Романович, поет
Василь Буденний, директор музею
М. Коцюбинського Феодосій Сендзюк, викладач музичного училища Владислав Бойко. Побачивши
чорну «Волгу» з київськими номерами, що зупинилася на приготельному майданчику, ми відразу зрозуміли, хто прибув. Однак з машини чомусь ніхто не поспішав виходити.
Зрештою, все з’ясувалося: нащадки класика не могли дозволити собі

ступити на священну землю своїх
предків узутими...
Лагідний, сонячний день, що гідно
увінчував хоч уже й післячорнобильське, але все-таки прекрасне поліське літо, гості присвятили знайомству
з Черніговом. Побували в Катерининській церкві, у художньому салоні, на
Болдиній горі, де вклонилися могилам Михайла Коцюбинського та Опанаса Марковича. Завершити ж його
вирішили на березі Десни після купання в її м’яких і грайливих хвилях.
Тут же на зеленому трав’яному килимі
розіклали підвечерю.
У центрі розмови природно виявилися гості та автор роману про
життя і творчість Степана Васильченка «Буремна тиша» Анатолій
Дрофань, який супроводив сина й
онука класика.
Скориставшись однією з пауз,
я попрохав у Юрія Степановича залишити автограф на згаданій вище
книжці його батька.
Більше трьох десятиліть минуло від часу тієї зустрічі, а я й досі
наче не просто читаю помережані
червоною пастою рядки: «Про незабутні дні на моїй батьківщині...
Через батька згадай сина його на
далекій чужині! Чернігів. 26 серпня 1987. Юрко Панасенко», а й чую
голос Юрія Кодака. Тут варто пояснити, що справжнє прізвище класика — Панасенко, а його син відомий
не так за прізвищем, як за псевдонімом, що повторив назву фортеці, спорудженої на правому березі
Дніпра проти Кодацького порогу за
проектом французького інженера
Гійома-Левассера де Боплана.

Не можу без хвилювання згадувати і його сльози, коли я простягнув для автографа Анатолієві Дрофаню «Буремну тишу». Ні в мене, ні в
Дрофаня не було другого примірника роману, тому я поступився своїм
гостеві. Себе ж утішав думкою, що
без проблем роздобуду книжку й візьму автограф у автора. Мешкав же
Анатолій Дрофань не в Оттаві (Канада), як Юрій Кодак, а в Києві. Хто
ж міг подумати, що навесні 1988-го
автор «Буремної тиші», зайшовши
до видавництва з рукописом щойно
завершеного роману «Музи кохання», раптом відчує себе зле, а медицина виявиться безсилою...
Ще через кілька літ свій вірш
«Гостини», який увійшов до випущеної у світ 1992 року збірки «Зарічка», я вже присвятив пам’яті Юрія
Кодака. З берега Атлантики його
змила штормова хвиля...
Сина Юрія Бориса не допоміг
розшукати навіть усезнайко-Інтернет. Згадкою про нього зосталася мовлена у відповідь на моє подивування його коротка фраза добірною українською мовою: «Так у
мене ж є тато...».
А подробиці з біографії Юрія Панасенка — у вірші «Гостини»:
Тут усе не таке, як в Оттаві.
Він так довго збирався. Прийшов
Походить по деснянських отавах,
Хвиль деснянських пригубити шовк.
Подивитись на землю вродливу,
Якій винен за все — без вини...
Із ячменю носівського пиво,
Із ічнянського ставу лини —
Він оцим стільки літ уже марив.

І нарешті — усе наяву.
На чужині заблукану старість,
Мов на корені всохлу траву,
На своїй батьківщині оплакать —
Що гіркіше й солодше тих сліз?..
Спомин-біль про дими волохаті
Навіває стрункий обеліск.
Був і Кодак в шинелі солдата,
Та не орден судився йому.
Не вернувся до рідної хати
Після пекла концтабірних мук...
Все, як сон, відлітає, минає,
Та одначе й реалії є:
На траву його рідного краю
Син босоніж уперше стає,
Щоб твердіше відчути основу
Свого роду, коріння свого.
Розуміє він дідову мову —
І пісенність її, і вогонь.
Та, щемливо окриливши сина,
Іще прийде дідизна у сни
Нагадати, що дві батьківщини —
То водночас і дві чужини.
Олександр ОЛІЙНИК
На світлині, зробленій 26 серпня
1987 року, — Юрій Кодак
(Панасенко) із сином Борисом на
чернігівському Валу.
Фото автора.

Недоспівана пісня чернігівського білоруса
Як треба жити, щоб пам’ятали нащадки

Якщо говорити про напрацювання українських болгар, молдаван, греків або угорців, то виявиться, що їхня культурницька палітра
досить широка. І людей залучено чимало. Трішки інша ситуація з білорусами, оскільки до розвалу СРСР патріотично налаштовані білоруси намагалися не покидати територію
своєї республіки. А мігранти із «совковим» мисленням швидко асимілювалися у великих українських містах… І білоруську культуру в українських умовах такі вже не зберігали й не творили. Ось чому кожен
білоруський інтелектуал з українським паспортом тепер на вагу золота. І саме тому відносно рання (на
54-му році життя) смерть чернігівця Владислава Ахроменка була несподіванкою і для його друзів, і для
всіх тих, хто цікавиться білоруською
культурою.

***

Як же сталося, що Владислав
пустив коріння у древньому Чернігові? О, це дуже романтична історія! Якось, під час чергового робочого візиту, він зробив зауваження не
зовсім тверезому чернігівцю, який
бешкетував у міському транспорті. Той брутально огризнувся й поліз
битися. Звісно, і білорус не залишився в боргу… Очевидно, почав перемагати, бо врешті-решт нетверезий пасажир вимушений був показати своє міліцейське посвідчення.
Могли б і «пов’язати» гостя, якби не
юна чернігівка Оля. Та оцінила шляхетність і принциповість білоруса
й не побоялася посвідчити на його
користь, коли під’їхав наряд міліції.
Смілива красуня також сподобалася уродженцю Гомеля, та й почуття
вдячності мало місце. Ще б пак: у такій непростій ситуації українка повелася достойно. Так і залишився Владислав у Чернігові. У подружжя народилася донька Ліза.

***
Чомусь не можу спокійно читати
пости майже дорослої, вже 16-річної, Лізи в соцмережах: «Коханий татусю, я так сумую за тобою! Я вдячна тобі за твоє виховання. За твою
головну настанову — в першу чергу
бути людиною. Я вдячна долі за те,
що до останнього дня була з тобою,
могла чути биття твого серця, відчувати тепло твого тіла… Я щохвилини аналізую всі твої слова, і мені
так боляче від того, що з багатьма
речами я не погоджувалася, а тепер
розумію, що ти хотів мене виховати
гідною донькою. Рідний татусю, ти —
невід’ємна частина мого життя! Я не
уявляю, як буду існувати без тебе. Я
пишаюся всіма твоїми досягненнями й буду ними пишатися до кінця
свого життя. Мої діти знатимуть, що
в них був найкращий дідусь, який залишив великий слід у літературі Білорусі...». До речі, ці рядки написані гарною білоруською мовою. Ліза,
попри те, що все життя прожила в
Чернігові, й тато був на чверть українцем (мама — українка), відчуває
себе білорускою! Ось що значить —
сила культури й батьківської любові.

***

Тут уже і я можу підтвердити, що
Владислав був особливим. Жив, марив, наснажувався своєю Білорус-

сю. Водночас непогано почувався
в українському Чернігові. Не лише
тому, що кохання до Олі допомагало перенести розлуку з Батьківщиною. Мовна специфіка області також давала можливість творчо реалізуватися, не віддаляючись суттєво
від білоруського світу. Знаю, що вивчав як журналіст і навіть робив передачі про ті села області, де сіверський діалект української плавно
переходив у чернігівський варіант
білоруської. Такі є в північній частині області. А ще мені кинулася в очі
його шляхетність. Жодного разу не
дозволив собі не відповісти на мій
лист. Хоча зайнятий був практично завжди — і суттєво. Навіть коли
доглядав за хворою матір’ю, знаходив хвилинку для відповіді. Думаю,
з іншими людьми він теж був пунктуальним. До речі, був першим етнічним білорусом, який відгукнувся на
заклик, що пролунав у квітні 2014
року: «Україна понад усе!» Владислав Ахроменко багато писав про
тих білорусів, які воювали в зоні АТО
на боці України.
І в усіх міжнародних конфліктах
завжди тримав нашу сторону. Ось як
він писав про нові виклики Україні,
які несподівано прийшли із західного боку: «Не думаю, що абсолютно
всі політичні випади спровоковані
Москвою. Скоріш за все, через дурість — що поляки, що угорці... Завтра прийдуть до них російські «фахівці» з утворення сепарських республік типу ДНР-ЛНР, тоді вони й
пошкодують, що псували кров українцям...».

***

Як письменник Владислав Ахроменко працював у гостросюжетних
жанрах: детектив, трилер, альтернативна історія. Разом з Максимом
Клімковичем був одним із засновників жанру кінороману. А дебютував
ще 1988 року в часописі «Бярозка».

Вийшло так, що Бог відміряв Владиславу в літературі не так уже й багато — тридцять років. Але якість творів білоруса була досить високою.
Тому більшість з них були перекладені українською, російською, чеською та польською мовами. І ще хочу
підкреслити: Владислав Ахроменко — музикант за освітою — не обмежувався художньою літературою.
Він провів величезну роботу, досліджуючи архіви КДБ, стосовно політичних репресій Білорусі. Чому зацікавився цією трагічною сторінкою?
Думаю, що вплинуло виховання.
Причому не лише з боку батьків, а й
бабусі. Ось що він написав про свою
бабусю Марію:
«Я не знаю, коли помру, де помру
і за яких обставин помру. Але точно
знаю, де буду лежати: Мінськ, Західні могилки, поряд з Марією Сазонтівною Романовою (1908 – 2005),
моєю бабусею. Вона мене, за великим рахунком, і виховала тим, ким я
є...».
Родина виконала побажання
письменника. Хоча могила такого цілеспрямованого й дивовижно працездатного білоруса для столиці Сіверщини мала б символічне значення. Проте, сподіваюся, присутність
Владислава Ахроменка і в Чернігові
буде відчуватися.
«Ты — частка маёй душы, якую
адарвалі. Ты — мой анёльчык, які
заўсёды будзе мне асвятляць шлях.
Я ўсё жыццё буду трымаць цябе за
руку, хоць і ў думках...», — пише донька письменника.
Бабуся Марія Сазонтівна прожила майже сто років! Владиславу,
на жаль, судилося прожити вдвічі
менше. Але кожен, хто прочитає рядки, написані його донькою, неодмінно зрозуміє: жив Владислав Ахроменко зовсім недаремно. І пам’ять
про нього буде довгою і світлою.
Сергій ЛАЩЕНКО
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Чотири
роки
парламенту
Час би народу спитати хоч щось у народних обранців
Посеред
каденції Януковича, 28 жовтня
2012 року, на чергових виборах була обрана Верховна Рада
7-го скликання. Повернулися до змішаної системи виборів. Половину
депутатів обрали за списками партій (балотування блоків партій було
анульовано), половину — по округах. Найбільше мандатів, але не
більшість, набрала, звичайно, чергова партія влади — Партія регіонів. Але в Раді утворилася потужна
коаліція опозиції з трьох фракцій —
партій «Батьківщина», УДАР і «Свобода». Саме вони і стали рушійною
силою другого Майдану, Революції
гідності, поряд з потужним громадським рухом.
Цілком логічно, що та регіоналівська Рада впала після перемоги другого Майдану. 24 липня 2014 року
розпалася правляча коаліція. І на
цій підставі недавно обраний Президент Петро Порошенко указом
від 25 серпня розпустив Верховну
Раду 7-го скликання. Її повноваження припинилися 27 листопада, коли
взялася до роботи нова Рада.
Нинішня Верховна Рада 8-го
скликання була обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року.
За тою самою змішаною системою.
Вибори вперше були в умовах
окупації частини нашої держави —
Криму — Росією, а також тимчасової втрати контролю над частиною
Донбасу, загарбаного сепаратистами і їхніми російськими хазяями. У
цій частині України вибори не відбулися, не обрали депутатів по 27
округах Криму й Донбасу. Поки що
до Ради 8-го скликання обрано 423
народні депутати: 225 — за партійними списками і 198 — по округах.
Підсумки голосування за пропорційною системою такі (набрано
відсотків голосів):
Народний фронт — 22,14
Блок Петра Порошенка — 21,82
Об’єдання «Самопоміч» — 10,97
Опозиційний блок — 9,42
Радикальна партія Олега Ляшка — 7,44
ВО «Батьківщина» — 5,66.
По виборчих округах розкладка
була дещо іншою, там зі значним відривом перемогла партія БПП.
Ось загальний результат (по графах — здобуто мандатів за списком
партії, по округах кандидатами від
партії, сумарно):

1

«Блок Петра
Порошенка»

63

69

132

«Народний фронт» 64

18

82

«Самопоміч»

32

1

33

«Опозиційний
блок»

27

2

29

Радикальна
партія Ляшка

22

—

22

«Батьківщина»

17

2

19

Так первісно були сформовані
6 партійних депутатських фракцій.
Решта понад 100 депутатів — самовисуванці, що склали хистке й непевне болото так званих позафракційних або утворили якісь сурогатні «фракції» у форматі депутатських
об’єднань.
Варто зазначити, що це наш перший парламент без комуністів. Компартія була заборонена пізніше,
весною 2015-го, на цих виборах балотувалася, але не подолала прохідного 5-відсоткового бар’єра.
Утім, ця первісна розкладка
Ради зазнала суттєвих змін на сьогодні. «Тушкування» тепер заборонено, самовільний вихід депутата, обраного за партійним списком, з його

фракції тягне за собою втрату мандата, що вже відбулося в цій Раді.
Ряд депутатів самим парламентом
було позбавлено депутатської недоторканності й мандата. Але найбільша група пішла у виконавчу владу,
насамперед в уряд і його структури,
відтак склала мандати. На їхнє місце прийшли нові депутати — або наступні в партійних списках, або після позачергових виборів по округах.
У новій Раді 5 фракцій утворили
правлячу коаліцію більшості. Шоста
стала опозицією, це «Опозиційний
блок», за своєю суттю — перелицьовані вчорашні регіонали. Проте це
тривало недовго. Почалися чергові тертя і чвари, відтак фракції Радикальної партії і «Батьківщини» невдовзі заявили теж про перехід в
«опозицію». Важко щось зрозуміти й
із позицією «Самопомочі». Тому фахівці в галузі парламентської системи взагалі ставлять запитання: чи існує вже не перший рік правляча коаліція парламенту? А саме вона має
формувати уряд. До того ж після перемоги другого Майдану Рада і Конституційний Суд відновили чинність
Конституції зразка грудня 2004
року, тобто ми знову в парламентсько-президентській республіці, з
провідною роллю парламенту. Це в
теорії. А на практиці в нашій країні,
на жаль, закони не писані для тих,
хто їх пише. Звідси й чергове надмірне посилення президентської
гілки влади, і незрозумілість щодо
того, є взагалі правляча коаліція чи
її нема.
А що ж наші представники від
Чернігівщини у Верховній Раді? Давайте нагадаємо про них, а то народ,
який їх обирає, бачить цих політиків
здебільшого як кандидатів до ВР, у
час виборчих кампаній. Тоді майбутні нардепи часто зустрічаються з виборцями, роздають їм усілякі обіцянки. А зараз багато виборців можуть і
не назвати своїх депутатів.

Депутати Верховної Ради
України по одномандатних
виборчих округах Чернігівської
області, обрані на виборах
26 жовтня 2014 року

Округ № 205. Центр — місто
Чернігів, Деснянський район, частина Новозаводського району міста. КУЛІЧ Валерій Петрович. Партія
«Блок Петра Порошенка».
Після того, як невдовзі Куліч був
призначений головою Чернігівської
обласної державної адміністрації,
він склав мандат. І по округу пройшли позачергові вибори — аж у
липні 2015-го. Вони стали скандальними на всю Україну й показали потворність мажоритарної системи голосування, по округах. Основну боротьбу вели висуванець Блоку Петра Порошенка Сергій БЕРЕЗЕНКО,
політик і бізнесмен з Києва, і Геннадій Корбан, бізнесмен із Дніпра, після Майдану — заступник голови обласної держадміністрації (тоді — Ігоря Коломойського). Корбан навіть
очолював створену після Майдану
нову політичну партію «УКРОП», де
вже давно не головує, але яка діє й
сьогодні. Довго говорити про весь
бруд тієї виборчої кампанії, в якій
урешті переміг і здобув мандат Березенко, нині — заступник голови
своєї фракції.
Округ № 206. Центр — місто
Чернігів. Частина Новозаводського
району міста, Ріпкинський, Чернігівський райони. АТРОШЕНКО Владислав Анатолійович. Партія «Блок
Петра Порошенка». Єдиний округ
області, де був переобраний діючий
депутат Ради. Восени 2015 року на
місцевих виборах Атрошенка обра-

ли міським головою Чернігова. Він
склав мандат депутата. На позачергових виборах по округу, вже значно
менш скандальних, ніж по округу №
205 переміг Максим МИКИТАСЬ,
теж зі столиці, бізнесмен, самовисуванець, нині в групі «Воля народу»,
що не є в опозиції.
Округ № 207. Центр — місто Корюківка. Місто Новгород-Сіверський, Городнянський, Коропський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Семенівський, Сосницький, Щорський райони. ЄВЛАХОВ
Анатолій Сергійович, місцевий
бізнесмен.
Партія «Блок Петра
Порошенка».
Округ № 208. Центр — місто
Бахмач. Бахмацький, Борзнянський,
Куликівський, Менський, Талалаївський райони, частина Ічнянського
району. ДАВИДЕНКО Валерій Миколайович. Партія «Всеукраїнське
аграрне об’єднання «Заступ». Але
хто тепер згадає цю чергову партійку, утворену під вибори? Крупний аграрний бізнесмен Давиденко, звичайно, переписавши бізнес
на рідню, давно підтримує інші політсили.
Округ № 209. Центр — місто
Ніжин. Варвинський, Ніжинський,
Носівський, Срібнянський райони,
частина Ічнянського району. КОДОЛА Олександр Михайлович. Партія «Народний фронт». На час виборів був першим заступником голови обласної ради, обраним після
Майдану.
Округ № 210. Центр — місто
Прилуки. Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони. ДМИТРЕНКО Олег Миколайович. Партія «Блок
Петра Порошенка». Аграрний бізнесмен.
Обрані депутатами парламенту
за списками партій:
АМЕЛЬЧЕНКО Василь Васильович, свого часу — голова Сосницької РДА, на час виборів — помічникконсультант нардепа Олега Ляшка,
обраний за списком його партії, за
№ 21.
РОМАНОВА Анна Анатоліївна,
колишня заступниця міського голови Чернігова, обрана за списком
партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ», за
№ 30.
ДУБІЛЬ Валерій Олександрович, бізнесмен з Прилук. Депутат
6-го скликання за списком «Блоку
Юлії Тимошенко». Депутат 7-го скликання, обраний від цієї партії по
округу № 205, Чернігів. Депутатом
нинішньої Ради став у червні 2015
року, замість вибулого депутата партії «Батьківщина», як 19-ий номер
кандидатського списку партії.
Так що ж можна відзначити в роботі Верховної Ради за ці 4 роки?

Які досягнення

До активу нинішнього парламенту можна дещо занести. Це перше скликання, яке працює в час війни, окупації частини території держави. Тому Верховна Рада офіційно
визнала Російську Федерацію країною-агресором, яка веде війну проти України і захопила частину нашої
території.
Рішучим кроком Ради можна назвати ухвалення весною 2015 року
чотирьох законів про декомунізацію. Це напряму пов’язано з агресією Росії, адже саме вона проголосила себе наступницею СРСР, а Радянський Союз був тоталітарною комуністичною імперією, яка принесла
величезні трагедії Україні (війни, Голодомор, репресії). Тому рішуче розірвання з тоталітарним комуністичним минулим давно напрошувалося.

Заборона Компартії, скинення тисяч
пам’ятників Леніну та іншим діячам
тоталітаризму, перейменування населених пунктів, вулиць, майданів,
названих їхніми іменами, відкриття
засекречених раніше архівів — усе
це абсолютно прогресивні, демократичні кроки.
Свою роль відіграв цей парламент і у становленні єдиної незалежної Православної Церкви
України, об’єднанні українського
православ’я.
Можна ще назвати немало позитивних дій Ради. Та доводиться називати й багато недоліків, у тому числі
невиконаних обіцянок, того, що давно очікують від Ради. Почнімо з того,
що стосується діяльності самої Ради.

Виборча система,
депутатська
недоторканність

За чотири з лишком роки парламент так і не спромігся ухвалити нового виборчого законодавства. Ми
вже пробували різні виборчі системи. Мажоритарна система, вибори
по округах, перетворюється на вакханалію демагогії, численних обіцянок кандидатів виборцям, їх масовий підкуп, фальсифікації. Більш
прогресивна — пропорційна система, за списками партій. Але у нас
біда в тому, що політична структуризація у форматі політичних партій — це дуже сумне явище. Досить
сказати, що в Україні вже понад 350
партій, з яких сотні віртуальних, примарних, а навіть діючі є скоріше політхолдингами з обслуговування бізнесу, за відсутності належної партійної демократії. І прості громадяни,
члени партій, з цим миряться. Давно
на узбіччі політикуму перебувають
національно-демократичні сили.
У цих умовах оптимальною була
б пропорційна виборча система, але
з відкритими списками партій. Така
система в доброму сенсі прив’язує
кандидатів від партій до певних територій, округів. Про це давно балакають, але змін нема.
Депутатську
недоторканність
так і не скасовано, попри численні
обіцянки кандидатів перед кожними
виборами до Верховної Ради.

Соціальна політика

Тут можна говорити багато,
адже в країні й далі — соціальна
криза, життєвий рівень людей (звичайно, основної маси) дуже низький,
особливо порівняно з європейськими країнами. Постійно зростають
ціни й тарифи, останній приклад —
чергове подорожчання газу для населення. І всі ці речі відбуваються
за участю Ради, яка штампує потрібні виконавчій владі закони й постанови. Не кажучи вже, що й сам уряд,
який конкретно відповідає за соці-

альну політику, формується Радою і
підзвітний їй. От чому було б не заслухати звіту уряду щодо чергового
підвищення ним тарифів на газ?
Євробляхський закон — лише
один із прикладів антисоціальної
політики Верховної Ради, слухняне
штампування запропонованого урядом закону про так зване «розмитнення» ввезених із-за кордону автомобілів. Це супроводжувалося потужною інформаційною кампанією з
боку влади стосовно задурманення
людей цим питанням. Уміло нацьковували одних власників авто на інших, торочили про «недофінансування» бюджету, хоча з нього крадуть
десятками мільярдів.
Дивна взагалі метода (й не лише
щодо авто) — обкладати драконівськими митами все, що тільки ввозиться.
Хоча кому було б погано, якби
чимало простих людей, не мільйонерів, купили б в іншій країні не
нове авто? Це ж депутати та інші посадовці їздять на дороженних іномарках.
Та все це — з тієї самої опери,
що й наповнення дірявого (через
економіку, що погано працює) бюджету все новими поборами, податками й акцизами, в тому числі за рахунок алкоголю й цигарок.

Мораторій на землю

Учергове Верховна Рада продовжила заборону на продаж землі сільгосппризначення. Хоча про
скасування мораторію і введення
ринку землі говорять навіть прихильники заборони. Але застерігають: треба оновити законодавство,
утворити земельний банк і т.д. Припустімо, без цього не можна вводити ринку землі. Так чому цього не
робить нинішній парламент, як і попередні?

До кого апелювати?

А до тих самих депутатів. Перше: людям треба нарешті згадати,
бодай хто є їхні депутати, пригадати їхні обіцянки. Друге: запитати, як
вони їх виконують. Власне, як узагалі працював депутат усі ці роки? І
працював у головному сенсі — щодо
ухвалення належних законів і постанов. Однак у нас чомусь прийнято,
що депутати хваляться, скільки чого
урвали для свого округу. Чи ще примітивніше — роздають подачки на
«перший дзвоник» у школах або ще
кудись. Але ж головне — як ти голосуєш. От і запитайте свого депутата, як він, наприклад, голосував за
чергове підвищення податків, тарифів на газ.
Запитайте, а тоді вже думайте, як ставитися до цього депутата і
його партії на нових виборіадах.
Петро АНТОНЕНКО

Світ України
Єдиний кандидат від демократичної опозиції —
вимога часу й суспільcтва
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Українські громадські активісти, моральні авторитети, представники середнього бізнесу виступили з ініціативою «Коаліція національної єдності SPILNO». Її мета
— допомогти демократичним політичним силам об’єднатися й висунути єдиного кандидата на президентські вибори.
Це своєрідний громадський
контроль, щоб продовжився процес об’єднання демократичної
опозиції, яка нині рухається кількома колонами. Віктор Чумак, Микола Катеринчук, Микола Томенко, Єгор Фірсов та їхні політичні сили вже об’єдналися навколо
кандидатури Анатолія Гриценка
як кандидата в президенти.

Коаліція національної
єдності
Із заяви від 22.12.2018 р.:

Волонтери, громадські активісти, правозахисники, дисиденти
— саме вони змінювали хід історії
України останні 40 років. Бо ті, хто
мав би це робити, — політики —
виявлялися неспроможними.
Прості українці двічі за останні 15 років (Помаранчева революція та Революція гідності) платили високу ціну за те, щоб політики
отримали змогу змінити систему,
але щоразу змінювалася лише
кишеня, на яку працювала система.
Цей заклик — Меморандум
про висунення єдиного кандидата на посаду Президента України у
2019 році від демократичних сил
— останній голос до демократичних політиків: ОБ’ЄДНАЙТЕСЬ АБО
ЙДІТЬ ГЕТЬ З ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ.

З Меморандуму

демократичних політичних сил щодо
висунення єдиного кандидата
на виборах Президента України
у 2019 році
Цей Меморандум є громадською
ініціативою, яка має на меті об’єднання
парламентських і позапарламентських
демократичних політичних сил задля
ефективної боротьби й перемоги на
президентських виборах-2019.
Демократичні політичні сили та їхні лідери мають чітко усвідомити загрозу перемоги олігархічних сил чи реваншу проросійськи налаштованих політиків, метою
яких є здача національних інтересів України. А також відповідальність за те, що
Україна може залишитися ще на п’ятиліття
в руках чинного Президента Петра Порошенка, який, маючи вотум довіри українців після Революції гідності, знехтував
ним та обрав особисте збагачення на противагу зростанню добробуту країни.

Об’єднання демократичних сил навколо єдиного кандидата на посаду
Президента України дає виборцям надію на перемогу демократичного лідера
та зміну діючої системи.
Цей
Меморандум
визначає
зобов’язання, які беруть на себе демократичні політичні сили, що погоджуються об’єднатися навколо концепції єдиного кандидата на посаду Президента
України від демократичних сил, та полягають у наступному:
26 лютого 2019 року провести
спільну конференцію політичних сил для
оголошення єдиного кандидата на посаду Президента України, який буде визначений шляхом соціологічного опитування, що відбуватиметься в період з 05
по 20 лютого 2019 року та здійснюватиметься спільно Київським міжнародним
інститутом соціології, соціологічною групою «Рейтинг» та Фондом «Демократичні
ініціативи» ім. Ілька Кучеріва.

Нові зарплати, пенсії, тарифи
Що змінюється для українців 2019 року

Підвищення мінімальної зарплати

Від 1 січня в Україні зросте мінімальна зарплата — її буде підвищено з 3723 грн до 4173 грн. Відповідні зміни зафіксовані в державному бюджеті
на 2019 рік.

Підвищення прожиткового мінімуму
У 2019-му на 9,4% має зрости також прожитковий мінімум — один з основних соціальних показників, на підставі якого ведуть розрахунок більшості соціальних виплат.
У новому році прожитковий мінімум, який складає нині 1853 грн, підвищать у два етапи: від 1 липня — до 1936 грн, а від 1 грудня — до 2027 грн.

на теплозабезпечення для населення. Для кожного з 26 постачальників теплоенергії, що працюють
в Україні, тарифи зростуть по-різному — від 11% до
24%.
Тарифи привели у відповідність до підвищення
цін на газ (від 1 листопада 2018-го).

Зростання цін на цигарки
Очікується істотне подорожчання тютюнових
виробів — перш за все через значне підвищення
акцизних ставок на цю продукцію.
Від 1 січня акцизи на тютюнові вироби зросли
на 20%. А 1 липня податок зросте ще на 9% — відповідно до рівня інфляції 2018 року.

Безкоштовні медичні обстеження

Підвищення й перегляд пенсій
Відбудеться кілька етапів підвищення пенсій.
Передусім — від 1 січня — мінімальна пенсія зростає для тих пенсіонерів, яким уже виповнилося 65
років і чий стаж роботи перевищує 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків). Їм підвищать виплати
на 172 грн (до 1669 гривень).
Зростання мінімальної пенсії для інших категорій пенсіонерів у новому році заплановано в два
етапи: від 1 липня — до 1564 грн і від 1 грудня —
до 1638 грн.
Від 1 січня підвищено також виплати для військових пенсіонерів — на 25%.
Важливим нововведенням 2019-го для пенсіонерів стане нова схема обчислення нарахувань,
яка має запрацювати від 1 березня.
Відтепер щороку пенсію будуть «осучаснювати» за новою формулою: її підвищать на суму, в якій
враховані 50% зростання від рівня інфляції і 50%
зростання середніх зарплат в Україні за минулий
рік.
Крім того, 2019 року в Україні триватиме впровадження пенсійної реформи, яка суттєво впливає на вік виходу на пенсію. Починаючи від 1 січня, право на пенсію за віком у 60 років матимуть
лише ті, хто має повних 26 років трудового стажу.
Ті, чий стаж не дотягує до цього показника, проте
перевищує 16 років, зможуть виходити на пенсію
в 63 роки.

Подорожчало тепло
Від 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи

У новому році на Україну чекає подальше впровадження масштабної медичної реформи.
Дуже важливим нововведенням 2019-го стане, зокрема, впровадження нової державної програми безкоштовної діагностики — її планують запустити з другої половини року.
У тих державних або приватних клініках, які підпишуть договір з Національною службою здоров’я
України, можна буде безкоштовно пройти понад 30
необхідних діагностичних обстежень. Серед них —
рентгенографія, мамографія, ехокардіографія серця, УЗД-діагностика, ендоскопія, кілька видів біопсії, більше десятка видів аналізів та інші дослідження. Пройти їх можна буде за державний рахунок за направленням від сімейного лікаря. Таким
самим чином можна буде потрапити й до лікарівспеціалістів — Нацслужби здоров’я оплатить їхні
послуги в партнерських медичних закладах, якщо
направлення видав той сімейний лікар, з яким пацієнт підписав декларацію.
Послугу вводитимуть поступово в різних регіонах, однак у МОЗ сподіваються, що в результаті близько 80% потреб українців у медичних обстеженнях покриє держфінансування.

В аптеки тепер можна повертати ліки
й медичні вироби —
щоправда, тільки неякісні
Як пояснили в Міністерстві охорони здоров’я,
щоб повернути медпрепарати до аптеки, необхідно
пред’явити розрахунковий документ на їх придбан-

Бюджет поповнять податками
на сигарети і посилки
Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект № 9260 з поправками до Податкового кодексу та деяких
інших законодавчих актів про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби й ряду
інших акцизів, а також про зниження порогу
безподаткових пересилань для фізичних осіб.
Законопроектом передбачається збільшити від 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%, підвищити ставку екологічного податку за викиди
двоокису вуглецю стаціонарними джерелами
з 0,41 грн за тонну до 10 грн за тонну й передбачити поетапне підвищення ставки до рівня
30 грн за тонну 2023 року.
Цей законопроект також передбачає
стягнення податку на додану вартість із вве-

зених товарів в Україну, вартість яких перевищує еквівалент 100 євро. Норму пропонують
застосовувати з перехідним періодом: від 1
січня по 30 червня 2019 року — для товарів
сумарною вартістю в еквіваленті понад 150
євро, після закінчення цього терміну — 100
євро.
Також Мінфін пропонує збільшити ставки
рентної плати за користування надрами для
видобутку нафти й конденсату та за спеціальне використання лісових ресурсів. Крім цього, законопроект стосується посилення заходів контролю над обігом пального й спирту.
За оцінками міністерства, ухвалення проекту закону дозволить збільшити надходження до зведеного бюджету (в умовах 2019
року) в обсязі 6,3 млрд грн.

ня. У такому випадку споживач має право просити
повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний.
У міністерстві звернули увагу, що факт неналежної якості підтверджується такими документами:
висновок про якість лікарських засобів, виданий лабораторією Державної служби України з лікарських засобів та/або уповноваженим лабораторією;
розпорядження Держлікслужби про заборону
обігу лікарського засобу.
«Щоб убезпечити себе від придбання неякісних
ліків, просимо відвідати сайт Держлікслужби і переконатися, що препарати, які ви придбали, не заборонені. Також нагадуємо, що на вимогу покупця
аптеки повинні надати документи, які підтверджують належну якість продукції, зокрема сертифікат
якості виробника», — рекомендували в МОЗ.

Нова система автофіксації порушень
на дорогах
У першому півріччі 2019 року в Україні має
запрацювати нова система автоматичної фотота відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Йдеться про встановлення спеціальних
камер у місцях концентрації аварій — на перехрестях, світлофорах і розподільних смугах. Таким чином, відстежувати порушників тепер зможуть не тільки патрульні з приладами дистанційного вимірювання швидкості, а й загальнодержавна автоматична система відеофіксації
порушення.
Система камер буде фіксувати порушення на
дорогах в автоматичному режимі. Потім фото- або
відеодоказ порушення відправлятимуть до загального центру обробки даних МВС та Національної
поліції.
Спеціальні оператори перевірятимуть зафіксовані системою порушення, визначатимуть користувача транспортного засобу, складатимуть повідомлення про правопорушення й надсилатимуть його
Укрпоштою рекомендованим листом. Такі «листи
щастя» отримають ті, хто є зареєстрованим власником транспортного засобу, щодо якого було зафіксовано порушення.

В Україні посилили покарання за
незаконне вирубування та знищення лісів
Від 1 січня 2019 року в Україні набрав чинності закон,
який посилює заходи проти знищення лісів. Згідно із законом у кілька разів підвищено штрафи за незаконне вирубування та знищення лісових культур і молодняка.
Водночас уряду доручено розробити програму відновлення лісового фонду України — щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб.

За рік Чорнобильську зону відвідала
рекордна кількість туристів

У 2018 році до Чорнобильської зони відчуження збільшився потік туристів. 2018 року там побувало більше 63 тисяч людей.
До 2014 року зону відчуження відвідали понад 8 тисяч туристів. 2016-го — близько 36 тисяч.
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Пряма мова
Анатолій
ГРИЦЕНКО,
лідер партії
«Громадянська
позиція»

Проблему
із землею в селах
можна вирішити
Місцеві громади зараз розпоряджаються лише 12% землі в Україні в межах забудови населених
пунктів. Рештою земель (88%) розпоряджаються не обрані місцевими громадами, а призначені з Києва чиновники.
Однак українська земля має
працювати на людей на місцях і наповнювати місцеві бюджети. Тому
пріоритетними кроками нової влади стануть:
Земельна децентралізація —
повернення земель у розпорядження громад, під контролем законності дій з Києва.
Створення повністю прозорого
кадастру земель і дієвих ринкових
інститутів.
Загальна капіталізація країни,
зокрема багатократне підвищення
вартості земель, на основі надійного захисту права власності в умовах
стійкої економіки.
Після цього, на основі довіри
людей до влади, можна запроваджувати ринок земель. До тих пір,
щоб запобігти олігархізації ще й на
селі, — мораторій на купівлю/продаж земель, з паралельним удосконаленням механізмів і умов оренди.
Переорієнтація АПК з виробництва й експорту зерна — на переробку й виробництво готової продукції, з доданою вартістю і великою часткою людської праці, аби
стимулювати створення робочих
місць і соціальний розвиток села.

Іван
ГАВРИЛЮК,
народний
артист України

У нас — епоха
цинізму, і не діють
жодні правила
Часто спостерігаю за цим світом і особливо за нашою Україною
та персонами, які нею керують. Що
відбувається взагалі з людьми, які
керують країною? Більшість з них я
знаю особисто. Вони були іншими
людьми, вони були людьми, а стали
якимись двоногими істотами. Їм уже
далеко до людей і до самих себе. В
Україні — епоха цинізму, і не діють
жодні правила.
Ти щиро кажеш людині «дякую», якщо вона зробила щось добре, якийсь вчинок людський або
героїчний, але в це не вірять. Я
в очах бачу: «Що той хлопець від
мене хоче? Може, гроші хоче?» Це
не сприймається щиро. Наприклад,
коли я критикую якісь речі, хоч я вже
давно не знімаюся в кіно, зразу напишуть про те, що він це говорив,
тому що давно в кіно не знімається
й нікому не потрібен. І ніхто не подумає, що мені це болить.
Також болить й обурює те, що
зараз знімають відому повість Івана Франка «Захар Беркут», і головну
роль буде грати американець. Причому фільм фінансується з українського бюджету. До речі, сама тема
фільму дуже актуальна сьогодні для
України. І в нас є маса артистів світового значення. Чому грає Захара
Беркута, гуцула, який став на смерть
за свою Вітчизну, американець?

Україна і світ
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Помісні православні церкви

Константинопольська
православна церква. Традиційно вона посідає перше місце у структурі Вселенського
православ’я. Константинопольська кафедра виникла після заснування імператором Костянтином І нової столиці Римської імперії на місці малоазійського містечка Візантії (друга чверть IV ст.).

Вселенський
Патріарх Варфоломій.
Нині
Константинопольська
церква об’єднує до 65 тисяч віруючих у Туреччині та близько 5
мільйонів за її межами. На території Туреччини вона має 6 єпархій, у країнах Західної Європи,
Азії, Північної та Південної Америки, Австралії — 23, а також 10
чоловічих і 2 жіночих монастирі.
До юрисдикції Константинопольської церкви належать також Фінляндська, Критська, Естонська
автономні церкви та гора Афон у
Греції.
Очолює її від 451 року Вселенський Патріарх, влада якого
не поширюється на керівників інших православних церков.

уславився бібліотекою рукописів
та найрізноманітнішими історичними пам’ятками. Ігумен монастиря має єпископський сан і титул архієпископа. 15 подвір’їв у
Єгипті, Туреччині, Греції, Лівані та
на о.Кіпр.

Російська православна
церква. Її розвиток і виникнення
нерозривно пов’язані з Києвом,
через який розповсюджувалася
православна віра. Автокефальний статус був наданий у результаті інтриг царя та під примусом.
Томоса про автокефалію церква
не має.
Вважається найбільшою, але
після визнання Української церкви цей статус буде втрачено. Очолює церкву патріарх. Число вірних
встановити неможливо, оскільки
навіть на двунадесяті свята приходить у самій Росії дуже мало

ський. Його резиденція міститься
в Белграді.

Румунська
православна церква — одна з найбільших
православних церков — об’єднує
близько 16 мільйонів віруючих.
Початок християнства на території сучасної Румунії належить до V
ст. У XIV ст. тут утворилися дві митрополії, але автокефальною Румунська православна церква стала лише 1865 р. завдяки процесу
об’єднання князівств Валахії та
Молдови, що завершився 1862 р.
утворенням Румунської держави.
1919 р. Румунська церква
отримала статус патріархату. На
території Румунії церква має 13
єпархій. Юрисдикція церкви поширюється на православних румунів, що живуть у країнах Західної Європи, Північної та Південної Америки, Австралії та Нової

Антіохійська православна церква. Назва цієї давньої
церкви походить від Антіохії, колишньої столиці Сирії, що була
свого часу визначним центром
християнського богослов’я, таємним місцем проведення соборів.
Нині вона має 22 єпархії: по 6 — у
Сирії, Лівані, 1 — в Іраку, 3 — в Туреччині, 6 — на Американському
континенті. Церква має близько
400 храмів, 20 монастирів, духовну академію, семінарію та кілька коледжів. Глава церкви має титул Блаженнійшого Патріарха Великої Антіохії і всього Сходу. Його
резиденція розташована у столиці Сирії Дамаску.

Єрусалимська
православна церква вважається
матір’ю всіх християнських церков, адже вона сформувалася і
діє в тій місцевості, де виникло
християнство. Від найдавніших
часів на Єрусалимську церкву покладали обов’язки зі збереження
місць поклоніння християн.
До складу входять дві митрополії та одна архієпископія, 23
храми, 22 чоловічих і 5 жіночих
монастирів. Найбільший серед
них — монастир св. Гробу. У ньому
налічується близько 200 ченців.
Сінайська архієпископія, що
входить до Єрусалимської церкви, має автономний статус. Її центром є монастир св. Катерини, що

православному диптиху 11-те
місце, хоча є апостольською.
Така ситуація склалася завдяки
історичній долі цієї церкви, що
протягом понад 1100 років була
складовою частиною Константинопольського патріархату. Її розвиток як окремої одиниці почався лише в XIX ст., коли завдяки
занепаду Османської імперії посилився національно-визвольний рух поневолених нею народів. Повстання в Греції 1821 р.
очолила православна ієрархія.
Елладська церква має 77
єпархій. До їх складу входить 7,5
тис. храмів та близько 200 монастирів.

Албанська православна
церква. Перша єпископська кафедра була заснована тут у X ст.
Після одержання Албанією незалежності 1932 р. церкву було
проголошено автокефальною. Відомості про сучасний стан церкви бідні, що пояснюється ізоляціоністською позицією колишнього керівництва Албанії, яке очолював Е. Ходжа. Він проголосив
свою країну «атеїстичною державою», ввівши заборону на діяльність церкви.

Польська
православна церква. Масове розповсю-

Александрійська православна церква — одна з найстаріших, вважається батьківщиною чернецтва. Уже в II ст. у
Єгипті була єпископська кафедра.
Нині Александрійська церква налічує близько 30 тисяч віруючих, її
юрисдикція розповсюджується на
весь Африканський континент. У
Єгипті вона має 5 єпархій, близько 50 храмів, за його межами —
9 єпархій та понад 100 храмів. До
складу церкви входять також 3
монастирі. Александрійський патріарх має титул Блаженнійшого
папи та Патріарха Александрійського і всієї Африки.

Елладська (грецька) православна церква посідає в

Софійський собор Києва.
людей. До її складу входять Білоруський екзархат, храми в Молдові, Казахстані та інших пострадянських республіках.

Грузинська православна
церква веде історію від початку
розповсюдження християнства
на цій території в IV ст.
Відповідно до Георгіївського
трактату 1783 р. Грузія увійшла
до складу Російської імперії, а
Грузинська православна церква
була підпорядкована Священному Синоду РПЦ. Лише після Лютневої революції 1917 р. місцеве
духовенство відновило автокефалію церкви. Нині в церкви — 15
єпархій, що об’єднують близько
300 громад. Керує церквою Святійший і Блаженнійший Католікос
— Патріарх усієї Грузії.

Сербська православна
церква бере свій початок від
останньої чверті IX ст. У 1219 р.
Сербська церква вже була визнана автокефальною, а від 1346 р.
— патріархією. Однак невдовзі
розквіт церкви змінився її занепадом, оскільки наприкінці XIV ст.
Сербія потрапила під владу турків. Сербська церква підпорядковувалася Константинопольському патріарху аж до 1557 р. Проіснувавши потім ще два століття як
самостійна одиниця у структурі
вселенського православ’я, вона
знову потрапила в залежність
від Константинополя, ставши при
цьому митрополією. Лише 1879 р.
Сербська церква повернула собі
автокефалію.
Сербська православна церква на території колишньої Югославії мала 21 єпархію в Югославії та 7 — за її межами. У її складі
— близько 2,3 тис. храмів, більш
як 1,5 тис. священиків, 180 монастирів і близько 8 млн віруючих.
Очолює церкву Патріарх Серб-

Зеландії. Структурні підрозділи
церкви з різним статусом є у США,
Угорщині та колишній Югославії.
Загалом церква має понад 8 тис.
храмів, 133 монастирі.

Болгарська православна церква. Християнство на території сучасної Болгарії почало
розповсюджуватися від найдавніших часів. Однак масове хрещення відбулося 864 р. за царя
Бориса, який доклав чималих зусиль для автокефалії Болгарської
церкви. У 870 р. їй було надано
автономію в рамках Константинопольського патріархату. Автокефальною церква стала 919 р. завдяки зміцненню державної незалежності Болгарії періоду першого царства.
Болгарська церква налічує
понад 6 млн віруючих. На території Болгарії має 11 єпархій, майже
3200 храмів, понад 120 монастирів. За межами Болгарії єпархії є
у США, Канаді, Південній Америці,
Австралії, кілька парафій в Угорщині, Румунії та Австрії.

Кіпрська
православна
церква — провідна релігійна організація, що діє на території Кіпру поряд з ісламськими, католицькими та протестантськими інституціями. За церковною традицією Кіпрська церква належить
до апостольських. Греки-кіпріоти вважають засновником своєї
церкви апостола Варнаву, а початком її існування — 47 рік. Незалежність Кіпрської церкви було
визнано лише 431 р. й підтверджено
Константинопольською
церквою 488 р. Глава церкви має
титул Блаженнійшого Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру.
Церква має понад 400 тис. віруючих. До її складу входить 6 єпархій, понад 500 храмів, 6 чоловічих
та 9 жіночих монастирів.

дження християнства в Польщі датується 966 р. і пов’язане
з ім’ям першого польського князя Мешка (Мечислава). Оскільки
прийняття хрещення під проводом світської влади було реалізоване за латинським обрядом,
це поклало початок протистоянню в країні між католицизмом і
православ’ям.
1948 р. церкві було надано
автокефалію. Сучасна Польська
православна церква налічує 5
єпархій, 21 благочиння та понад
200 парафій. Вона має 3 монастирі, 311 храмів і каплиць.
Очолює церкву Митрополит
Варшавський і всієї Польщі.

Чехословацька
православна церква. Виникнення православ’я на території сучасних Чехії та Словаччини
пов’язано з діяльністю просвітителів Кирила і Мефодія. Масове
хрещення народів Великої Моравії почалося 863 р. після прибуття туди солунських братів. Згодом ці землі стали ареною протиборства між католицизмом і
православ’ям. На початку 20-х
років XX століття тут виникла Чехословацька православна церква, що перебувала під юрисдикцією Сербської церкви.
У 1951 р. проголошено автокефалію Чехословацької православної церкви. Церква нараховує понад 150 тис. віруючих, близько 250 парафій, що
об’єднані в 4 єпархії. Очолює
церкву Митрополит.

Православна
Церква
України вже сьогодні налічує 7
тисяч парафій і після завершення процесу об’єднання стане найбільшою Православною Церквою світу. Нині її предстоятель
має титул Митрополита Київського і всієї України, але з часом,
коли Церква реально стане найбільшою, матиме й патріарший
статус.
Діють богословські академії
та ряд семінарій. У Церкві на сьогодні — 60 архієреїв.
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Закордонне українство

Святкували Різдво

В Українській православній церкві Різдва Богородиці у Савт-Плейнфілді
(штат Нью-Джерсі) архієпископ УПЦ
США Даниїл у співслужінні священиків
і семінаристів, хору Української православної церкви св. Андрія Первозваного із Савт-Бавнд-Брука відслужив архієрейську літургію, присвячену Різдву
Господа нашого Ісуса Христа.
Митрополит УПЦ США й усієї православної діаспори Антоній вручив групі парафіян медалі до 100-річчя УПЦ
США. У промові він відзначив славетну
80-річну історію парафії Різдва Богородиці.
***
У
Школі
українознавства
Об’єднання українців Америки «Самопоміч» у Нью-Йорку відбувся різдвяний
концерт. У вітальному слові директор
школи Іван Макар висловив подяку ОУА
«Самопоміч», засвітив різдвяні вогники
як символ пам’яті про загиблих у війні з
Росією українських воїнів.
Різдвяний концерт був наповнений
чарівними колядками, новорічними піснями, театралізованими дійствами від
учнів школи.
***
В «Українському селі». Громада
Української євангельської церкви «Благодать» із Савт-Рівер (штат Нью-Джерсі)
влаштувала Різдвяне свято для мешканців «Українського села» в Сомерсеті штату Нью-Джерсі. До села приїхали
численні члени євангельської громади.
Колядки та пісні на прославу Ісуса Христа й Діви Марії співали церковний хор,
молодіжна група, вокальний гурт молодих сімей, тріо «Родина Крищуків».
Пастор Теодор Яручик розповів, як
50 років тому українці проводили свято на місці, де тепер стоїть село. У цьому він вбачав благословення Господнє
закордонному українству, яке знайшло
другу батьківщину за океаном, але не
забуло першої Батьківщини-матері й допомагає їй.

Діти загиблих воїнів
отримали подарунки
від діаспори
57 дітей, чиї батьки поклали життя
на російсько-українській війні на Донбасі, отримали в місті Рівному подарунки від української діаспори.
Захід відбувся у приміщенні міського лялькового театру за спільною ініціативою волонтерів, ветеранів АТО та
спілки «Єдина родина Рівненщини». Театр підготував казкову виставу. Ініціатори дійства вручили дітям подарунки
від української діаспори «Ангели милосердя» з Португалії, Англії й Італії.
Meest-Online

Повідомляє Українська
всесвітня координаційна рада

Спілці українців у
Португалії — 15 років

Україну будують усюди, де є українці,
де вони навчають своїх дітей української
мови, розповідають про свою історію.
Спілка українців Португалії має три
українські школи. Багато робить для
зміцнення авторитету України в державі
на Піренейському півострові. Португалія
всебічно підтримує Україну. Парламент
країни визнав Голодомор 1932 – 1933
років геноцидом.

8
Бліц-інформ
В Австрії заборонили
палити цигарки всім,
хто молодше 18 років
Тут від 1 січня набула чинності нова норма закону про захист
молоді, що передбачає дозвіл паління лише для осіб, які досягли
18-річного віку. До цього часу в
країні палити сигарети в країні
було дозволено від 16 років.
Обмеження стосується паління класичних сигарет, кальянів та
електронних сигарет.
Крім того, посилюється заборона вживання міцних алкогольних напоїв: тепер їх вживати можна лише після досягнення 18-річного віку.
Порушення
каратиметься
штрафами, які різнитимуться в федеральних землях — від 200 до
500 євро.
Нові законодавчі норми набувають чинності в більшості федеральних земель країни. Виняток
— Відень, який також є федеральною землею, де нововведення почнуть діяти від лютого – березня,
та Зальцбург — від 1 березня.

Відвідування Венеції
для туристів стане
платним
Улітку 2019 року, щоб відвідати «місто, яке плаває», туристам
доведеться заплатити від 2,5 до 10
євро. Місцева влада планує скористатися новим законом, згідно з
яким муніципалітету дозволено на
власний розсуд брати плату з туристів, які прибувають до Венеції
на будь-якому транспорті.
Щороку місто відвідують близько 20 мільйонів осіб, і отримані за
туристичний збір гроші планують
витратити на прибирання Венеції.

Сейм Польщі
заморозив ціни
на електрику
Нижня палата парламенту
Польщі ухвалила закон, який передбачає замороження від 2019
року цін на електроенергію на рівні 2018-го.
За словами міністра енергетики Польщі Кшиштофа Тхужевського, завдяки ухваленню закону приватні споживачі електроенергії,
підприємства й органи місцевого
самоврядування зекономлять 9
млрд злотих (2,5 млрд доларів).
«Чинна польська влада виправляє помилку попередньої
провладної коаліції, яка упродовж
2008 – 2012 років підвищила ціни
на електроенергію для пересічних
споживачів на 50%», — заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.
Закон відразу передали на
розгляд Сенату Польщі.

У Білорусі
подорожчала
електроенергія
Від 1 січня кіловат-година коштує 0,1746 білоруського рубля,
тобто трохи більше 17 копійок. Це
на наші гроші приблизно 2 гривні 23 копійки. Але тепер білоруси
платитимуть за єдиним тарифом,
незалежно від того, спожили 150
кіловат-годин чи більше. До цього, як і в Україні, тариф був різним
щодо різних норм споживання. А
також залежав від наявності чи
відсутності електроплити.

Світ планети
Ford відкликає понад
950 тисяч авто
по всьому світу

Автомобільна корпорація Ford відкликає по всьому світу 953 тисячі автомобілів, оснащених дефектними подушками
безпеки виробництва японської компанії Takata, через які загинули вже понад
20 осіб.
Понад 780 тисяч з авто, що відкликають, були реалізовані на території США.
Ford зобов’язується встановити нові подушки безпеки безкоштовно.
Takata опинилася в центрі скандалу
2014 року. Як встановили фахівці регулювальних органів США, виготовлені Takata
подушки безпеки через несправність можуть не розкритися правильно під час
аварії, а лопнути або вистрілити в людей
шматочками металу.
За оцінками агентства Associated
Press, через такі інциденти у світі загинуло щонайменше 23 людини, декілька сотень отримали поранення. Загалом через
проблеми з подушками безпеки Takata у
світі було відкликано вже понад 100 млн
автомобілів.

У Японії запровадили податок
на виїзд із країни

Японія запровадила податок у розмірі 1000 єн
(9,20 долара) на виїзд із країни.
Новий податок набув чинності 7 січня й діє для
громадян усіх країн, які покидають Японію морем
або літаком.
Податок буде внесений до ціни зворотного квитка на літак або судно разом з іншими зборами. Не
торкнеться нововведення тільки тих, хто робить
тимчасову зупинку в країні й залишає її межі протягом 24 годин після прибуття, а також дітей у віці
до двох років, послів іноземних держав та державних гостей.
Влада Японії планує витратити кошти, що надходитимуть до скарбниці, на розвиток інфраструктури
напередодні Літніх Олімпійських ігор у Токіо, які відбудуться 2020 року. За попередніми розрахунками,
податок на виїзд приноситиме близько 50 млрд єн
(близько 460 млн доларів) щороку.
Цього року завдяки доходам від туристичного
збору в аеропортах великих міст Японії, включно
з Токіо, будуть встановлені системи розпізнавання
осіб.
Крім того, додаткові кошти планується направити на прискорення міграційних процедур і встановлення устаткування для безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті.

Світ- інфо
№143 17 січня 2019 року
Ще одна країна заборонила
вбивство тварин
для виробництва хутра

У Сербії почала діяти заборона на розведення та вбивство тварин для виробництва хутра. Заборона була ухвалена 2009 року, але набуття чинності відклали на 10 років, щоб ті, хто
займається цією діяльністю, могли підготувати
свій бізнес.
Причини скасування дозволу на розведення й убивство тварин для виробництва хутра не
тільки етичні, а й екологічні. Велика кількість небезпечних хімічних речовин, що використовують у цій галузі, постійно забруднює навколишнє середовище.
На сьогодні Австрія, Велика Британія, Нідерланди, Люксембург, Чехія, Македонія та Словенія повністю заборонили діяльність підприємств
хутрової промисловості.
У Бельгії, Данії, Норвегії, Естонії, Хорватії,
Боснії та Герцеговині встановлено перехідні
терміни для остаточного припинення подібного
виробництва.
У Німеччині, Швеції, Швейцарії, Іспанії запровадили настільки суворі умови для хутряної
промисловості, що в цих країнах вже не відбувається розведення тварин для хутра.

Цiкавi факти про Бразилію
Бразилія — життєрадісна країна вічного
сонця. Серед країн Південної Америки вона
найбільша і за площею, і за кількістю населення. Країна вражає своїми особливостями.
Бразилія (офіційно — Федеративна Республіка Бразилія) — держава в Південній Америці, що межує на південному заході з Уругваєм,
Аргентиною, Парагваєм і Болівією, на заході — з
Перу й Колумбією, на півночі — з Венесуелою, Гаяною, Суринамом і Французькою Гвіаною, на сході омивається Атлантичним океаном. П’ята у світі
країна за площею, що становить 8 511 965 км2.
Столицею від 1960 року є місто Бразиліа. До того
столицею було найбільше місто країни — Ріо-деЖанейро.
Шоста у світі країна за чисельністю населення, що за даними 2018 року становить
210 147 125 осіб.
Найбільші міста Бразилії за населенням: СанПаулу — 11 253 500 мешканців, Ріо-де-Жанейро
— 6 320 000, Салвадор — 2 676 000, Бразиліа —
2 570 000, Форталеза — 2 452 000, Белу-Орізонті — 2 375 000.
Завдяки високому рівню розвитку сільського господарства, добувної та виробничої промисловості й сектора послуг, також великій кількості
працездатного населення за рівнем ВВП Бразилія значно перевищує будь-яку іншу країну Латинської Америки. Головні експортні вироби — авіаційна техніка, кава, транспортні засоби, соя, залізна руда, сталь, тканини, взуття, цукор.
Уперше Бразилію відкрив Педру Алвареш Кабрал 1500 року, приєднавши її до Португальської
колоніальної імперії. Незалежність держава проголосила 1822 року як Бразильська імперія.
Значний вплив на культуру країни мала Португалія. За віросповіданням більшість бразильців —
католики, тому Бразилія — країна з найбільшою
кількістю католицького населення у світі.
Назва держави походить від назви червоного дерева — Pau Brasil. Раніше країна називалася Терра-де-Санта-Крус, що перекладається як
«Земля Святого Хреста».
Державна мова Бразилії — португальська.
Річ у тому, що Бразилія протягом 322 років була
колонією Португалії: від 1500-го до 1822 року.
Нині португальською мовою розмовляє 99% населення Бразилії. У районах Амазонії збереглися
деякі індіанські (аборигенні) мови.
Населення розрізняється не за національностями, а за расами. Усього їх п’ять: «білі» —
бразильці європейського походження; «чорні» —
бразильці, чия історична батьківщина — Африка;
«жовті» — азійські бразильці; «коричневі» — бразильці змішаної крові; «індіанці» — корінні жителі, які мешкали на території країни до приходу європейців.
У країні багато повноводних річок та озер, у
тому числі одна з найбільших рік світу — Амазонка.
Бразильці дуже товариські. Вони можуть годинами розмовляти з абсолютно незнайомими
людьми на вулиці, спокійно сідати за столики до
одиноких відвідувачів. При цьому чіплятися до
жінки із пропозицією познайомитися вважається негарним вчинком.
Сім'ї в Бразилії найчастіше багатодітні, троє

дітей — це норма. Родина — важлива частина
життя бразильця. Вони шанобливо ставляться до
всіх членів сім’ї, спілкуються навіть з дуже далекими родичами.
Бразильці дуже патріотичні. Попри всі економічні труднощі в країні, відчувають себе щасливими. А ще вони дуже імпульсивні та ревниві.
Найулюбленіші розваги бразильців — футбол, пляж.

Відома на весь світ статуя Ісуса Христа в
Ріо-де-Жанейро (на фото) розташована на вершині гори Корковаду. Висота Ісуса досягає 39,6
метра, розмах рук Христа — 28 метрів, вага —
1145 тонн, а матеріали для будівництва й усі
складові частини майбутнього монумента були
виготовлені у Франції.
Найчастіше вживані напої — кола й гуарана.
Другий напій являє собою місцеву газовану воду,
виготовлену на основі соку ягід гуарани, які відомі своїми жироспалювальними властивостями.
Також бразильці п’ють багато кави.
Їжа не надто різноманітна. Бразильці вважають за краще їсти три гарніри одночасно: рис,
квасолю і смажену картоплю. Гарнір завжди доповнений свіжим салатом і якісною яловичиною.
Свинину не вживають, бо свиняче м’ясо вважається занадто жирним.
Найпопулярніше свято — Різдво, адже більшість населення — католики. Ходити до церкви
щонеділі звикли понад 70% жителів країни.
Конкурувати за популярністю з футболом
може тільки самба, найпопулярніший бразильський танець. Самбу виконують сольно або в групі. Прославилася самба завдяки бразильським
карнавалам — унікальним національним танцювальним святам, під час яких танцюють усі.

Це парад місцевих шкіл самби, які влаштовують між собою змагання з найвиразніших танців і яскравих костюмів. Протягом чотирьох днів
ніхто не працює, всі святкують і відпочивають. А

основні танцюристи — мешканці бідних кварталів-фавел.
У Бразилії — культ тіла і краси! Мало яка країна може зрівнятися з такою великою кількістю
людей, які бігають, займаються спортом.
Бразилія вважається країною з високим рівнем криміналу. На карнавал краще йти не те що
без цінних речей, а взагалі без сумок і в одязі без
кишень: спритність рук місцевих шахраїв не знає
меж.
Фавели, тобто нетрі, являють собою нагромадження халуп на скелях. Мешканці фавел зазвичай працюють у найбрудніших місцях. У фавелах
— свої закони. У Ріо-де-Жанейро в таких нетрях
мешкає третина населення міста. Причому по сусідству з багатющими районами.
Збірна країни з футболу — єдина, яка брала
участь абсолютно в усіх чемпіонатах світу, п’ять
разів вигравала їх.
Бразильці одержимі футболом не тільки під
час чемпіонату, а завжди. У вихідні всі біжать на

пляж грати у футбол.
Національний герой бразильців — Пеле, світовий король футболу. Дуже багато маленьких
бразильців навчилися грамоти лише для того,
щоб прочитати біографію видатного футболіста
«Моє життя і красива гра», яку він написав 1977
року.
Стандартне й улюблене місце зустрічі для
бразильців (від дітей до пенсіонерів) — пляж. Задля будь-якої мети — від ділової зустрічі до танців.
Країна посідає друге місце у світі за кількістю
аеропортів (перше — США). Загалом у Бразилії —
близько 4000 аеропортів.
Автовласники в цій державі дбають про екологію. П’ять мільйонів автомобілів бразильців їздять на біопаливі, яке виготовляють з відходів цукрової тростини й ріпаку.
Близько 10 відсотків бразильців не вміють
читати й писати. Відсоток навчених грамоти жінок і чоловіків приблизно однаковий.
Бразильські діти здають свої молочні зубки,
щоб з них виготовляли протези дітям, у яких проблеми із зубами. Збирають молочні зуби шкільні
вчителі, після чого віддають у стоматологічні клініки.
Беручи шлюб, бразилійки не відмовляються
від дівочого прізвища: прізвище чоловіка приєднують до власного. У Бразилії рідко укладають
шлюб до 25 років.
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Цікаві й маловідомі факти

Яблуко під пахвою, удар віялом і пряники: Названо на честь конкретних людей
як фліртували наші предки

Флірт імпонує через те, що ні до чого не
зобов’язує, поліпшує настрій і сприймається з
легкістю обома сторонами. У давнину флірт також був популярний, і не лише серед молоді.
Проте сучасну дівчину навряд чи порадує,
якщо хтось запропонує посидіти в шафі або почне кидатися в неї продуктами. А в наших предків це вважалося нормальним.
Приміром, давні греки кидали в обраниць
яблуком, здалеку показуючи свою закоханість
і намір одружитися. Ближче підійти не можна
було, бо дівчат у Давній Греції тримали зачиненими на жіночій половині. Якщо дівчина, в яку кинули яблуком, надкушувала його, то чоловік знав,
що сватанню зрадіє не лише її батько.
Яблуко було популярним і в німців. Тільки в
цього народу навпаки: жінки підносили фрукт чоловікам. Немов Єва, коли спокушала Адама.
І перед тим дівчина тримала яблуко під пахвою або за пазухою. Хлопцям це здавалося дуже
пікантним, а серед дівчат вважалося, що таке
яблуко — один зі способів привороту.
Найпоширеніший спосіб флірту в багатьох
народів — прохання дати напитися води. Подорожньому й робітнику не можна відмовити у
воді. Поки дівчина стояла, чекаючи, коли їй повернуть глек з-під води, вони з юнаком могли як
слід розгледіти один одного і зрозуміти, чи подобаються один одному.
Як подяка за воду, дозволялося додавати
безневинний комплімент рум’яним щічкам або
чорним очам.
На початку ХІХ століття дівчата почали фліртувати за допомогою популярного аксесуара —
віяла. Мову віяла всі знали напам’ять. Жести могли відрізнятися залежно від країни й навіть міста.
Наприклад, в одному місті дівчина виявляла
прихильність, доторкнувшись у розмові кінчиком
складеного віяла до руки або грудей юнака, а в
іншому — майже повністю відкривши віяло й нахиливши його трохи набік.
У скандинавів до зміцнення позицій християнства дівчинка, що досягла віку нареченої,
ходила з порожніми піхвами для ножа на поясі.
Юнак, що вирішив їй освідчитися, підходив і засовував свій ніж у піхви. Якщо дівчина діставала
ніж і кидала на землю, то пропозицію руки й серця було відхилено.
У середньовічних арабськомовних країнах та в Японії епохи Хейан флірт між молодими
людьми містив обмін віршами, складеними за су-

Іноді ми не замислюємося про те,
звідки походить те чи інше слово, що
давно стало звичним. І далеко не всі
знають, що за певною назвою криється
ім’я реальної особистості.

Сендвіч

Легенда свідчить, що англійський граф
Сендвіч Джон Монтегю обожнював карти.
Завзятий гравець не хотів відволікатися
від гри навіть заради обіду. Тому він попросив кухаря покласти м’ясо між двома шматочками обсмаженого хліба — так граф міг
їсти, не забруднивши рук і карт.
В іншій легенді йдеться про те, що граф
Сендвіч придумав таку ситну і зручну закуску, коли напружено працював над підготовкою експедиції Кука. Сам мореплавець, до
речі, дуже цінував дружбу з графом і його
допомогу. Доказ того — Сендвічеві острови й острів Монтегю, відкриті й названі Куком на честь друга під час експедиції.

ворими правилами або доречно процитованими.
Також японці зігрівали серце дівчини грою
на флейті — як і північноамериканські індіанці.
Англійські цигани традиційно намагаються
поцілувати дівчину, яка їм запала в душу. Після
поцілунку її неминуче віддадуть заміж, щоб не
ганьбитися, тому циганські дівчатка навчилися
дуже вправно бити головою хлопцям у губи. Допомагало не завжди.
У вікторіанській Англії юнак із сім’ї міщан або
дворян, що залицявся до дівчини, поспішав на
перше прохання підставити руки, щоб допомогти їй перемотати вовняну пряжу, або пропонував
після служби допомогти донести молитовник.
Звичними були пристойні компліменти й любовні листи. Ускладнювалися залицяння тим, що поговорити з дівчиною наодинці було неможливо.
А до вікторіанської епохи молоді люди в Англії часто з’ясовували стосунки під час гри в хованки. Тільки протягом цієї гри не вважалося
ганебним юнакові й дівчині перебувати поруч.
Ведучий або ведуча зазвичай не квапилися відшукати тих, хто ховався, хоча це було неважко:
звідусіль лунали шепіт, звуки поцілунків. Часто
траплялося так, що незабаром після гри оголошували заручини.

Шовінізм

Ніколя Шовен був солдатом армії Бонапарта. Він щиро вірив у перемогу й готовий був на все заради неї. Благородні
пориви відбивалися в пишних промовах,
які обожнював Ніколя. З часом його прізвище стало основою поняття «шовінізм».
Однак зміст дещо трансформувався, й
нині це слово використовують для визначення ідеї переваги одного народу над іншими.

Бойкот

Британець Чарльз Бойкот працював
керуючим в одного землевласника в Ірландії, в місті Мейо. Одного разу місцеві
мешканці влаштували страйк, вимагаючи
справедливих податків і посильної орендної плати.
Спочатку Бойкот намагався залагодити
конфлікт, але люди ігнорували його: не віталися, не обслуговували в магазинах і навіть на церковних службах трималися осторонь. Чарльз покинув країну. Але його прізвище завдяки пресі встигло дати назву цілому явищу.

Небезпечне кіно

На початку ХХ століття похід
у кіно міг закінчитися сумно, а то
й трагічно. За 5 – 10 центів можна було підхопити хворобу, стати жертвою домагань і навіть померти.

Джерело епідемій
Під час спалахів дифтерії, віспи і скарлатини зачиняли саме
кінотеатри, водночас школи й
церкви працювали.
Особливо постраждав цей
бізнес під час епідемії «іспанки». У
жовтні 1918 року працював тільки кожен десятий з кінотеатрів
США. Лише в листопаді 1918-го
кіно почало «оживати».
Система вентиляції й охолодження з’явилася в кінотеатрах
1920 року. Уявляєте, які там спека й задуха були до цього?

У темряві
приховано гріх
Найбільше моралістів бентежило те, що на сеансах люди різної статі сидять у темряві. У церквах дівчат переконували, що дивитися кіно — гріх. У Нью-Йорку
навіть існувала вимога не вимикати світло до кінця кінострічки.
Але немає диму без вогню,
адже в ложах кінотеатрів часто
стояли повії. У Нью-Йорку напри-

кінці 1920-х років охочих могли
за долар обслужити під час перегляду кіно.
Моралістів також непокоїли
бідняки, що стояли поряд з танцювальними залами й театрами. Вони за квиток у цікаве місце
могли забезпечити компанію та,
можливо, продовження вечора.

Убивча магія кіно
У кінотеатрі нерідко чигала
смерть. Через застосування нітратної плівки, яка спалахувала
від найменшого нагрівання, часто траплялися пожежі.

Також часто падали будівлі.
Приміром, у березні 1918 року
від сильного пориву вітру «здуло»
кінотеатр у штаті Кентуккі. У результаті загинуло 11 людей.
Страшна трагедія сталася
1922 року в місті Вашингтоні,
коли під час кіносеансу обвалився дах. У підсумку — 98 загиблих і
133 поранених.
Іноді чинилося самогубство.
1911 року Ізраель Четлін покінчив із собою прямо в залі: хлопець вистрілив собі в голову одночасно з героєм на екрані. Брат
стверджував, що Ізраель не мав
причин для суїциду.

Саксофон

Адольф Сакс, бельгійський музикант і
композитор, вирішив модернізувати кларнет. Він представив своє творіння на виставці 1841 року, заявивши, що винайдений
ним інструмент називається мундштуковий
офіклеїд. Назву «саксофон» придумав друг
винахідника, й вона прижилася.

Гуппі

Дослідник Роберт Джон Лечмер Гуппі в
Тринідаді виявив строкату рибку, раніше невідому науці. Незабаром учений виступив з
доповіддю перед членами Королівського товариства Великобританії. Він розповів про
рибок, які не метають ікру, а народжують
живих мальків. Але оскаржувати спостереження Гуппі перестали, лише коли він привіз
до Англії декілька рибок. А рибка отримала
назву на честь дослідника.

Грог

Адмірал Едвард Вернон на прізвисько
Старий Грог вирішив покінчити з пияцтвом.
Він наказав розбавляти міцний алкоголь
водою, підігрівати, додавати лимон — для
користі, спеції — для смаку. Спочатку матроси чинили опір, але пізніше оцінили новий напій, який особливо смакує холодної
пори року.

Брайль

Назву шрифт отримав від імені винахідника — французького педагога Луї Брайля.
Шрифт Брайля призначений для того, щоб
сліпі або слабозорі люди теж могли читати.

Дизель

1892 року Рудольф Дизель, німецький
інженер, винайшов і запатентував цей новий вид двигуна.

Наполеон

На честь цього імператора називали
смачний десерт і алкогольні напої, зокрема
коньяк. Досі багато хто намагається збагнути, що пов’язує великого полководця й кондитерський виріб із кремовою начинкою.

Для тепла, чистоти й безпеки:
захоплива історія головної зброї леді — рукавичок

Сучасна людина сприймає рукавички як щось практичне й повсякденне. Але в рукавичок не
тільки довга, а й дуже захоплива
історія, що налічує багато тисяч
років і торкнулася як єгипетських
фараонів, так і європейських буржуа.
Ще в Давньому Єгипті користувалися рукавичками. Найдавніші
екземпляри були знайдені під час
дослідження гробниці фараона Тутанхамона.
Історики стверджують, що
єгиптяни використовували подобу
рукавичок для захисту рук, коли
виконували сільськогосподарські
та інші роботи. Давньоєгипетські
рукавички являли собою мішечок
із зав’язками, які затягували на
зап’ястях.
Єгипетська знать і жерці також носили рукавички як звичайний аксесуар, предмет для ритуалів.
Ассірійці носили рукавички як
символ знатного походження.
Великої популярності рукавички набули в період Римської імперії: їх носили цілий рік, використовували, серед іншого, під час їди,
щоб не обпекти рук. Для виготовлення рукавичок використовували шовкові або лляні тканини.
Європейці почали використовувати рукавички від X століття,

головним призначенням, як і раніше, був захист рук. Середньовічні
лицарі носили рукавички з кольчуги з пластинами.
Рукавички знатних сеньйорів
і королів прикрашали золотими й
срібними нитками, коштовним камінням.
Виготовляли також шкіряні рукавички — їх використовували на
полюванні.
У XIII столітті ці аксесуари стали виробляти і для жінок.
А вже в Англії у XVI столітті виникла мода на довгі рукавички до
ліктя й вище, яка протрималася
аж до XX століття. Дами носили й
мітенки — рукавиці без відділень
для пальців.
Жінкам дозволялося залишатися в рукавичках і в приміщенні, і
під час вітання, але належало знімати їх за столом перед вживанням закусок та напоїв.
Шкіряні рукавиці й рукавички з тканин довгий час залишалися предметом розкоші. Також
ці аксесуари виконували особливу символічну роль: їх дарували дами на знак прихильності, їх
вручали єпископам під час призначення на посаду, а кинута в
обличчя рукавичка вважалася в
чоловіків однією з найсильніших
образ, цей знак був викликом на
дуель.
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Як дружба між нацистами й більшовиками привела весь світ до війни
Одним з полонених був польський офіцер Ян Козелевський
— світу він відомий як Ян Карський.
«Уранці підійшов довгий товарняк. Радянські солдати почали заштовхувати нас у вагони. Ніяких документів не перевіряли, встановлювати осіб
навіть не намагалися. Просто
рахували по головах: шістдесят
людей — повний вагон.
Їхали довгих чотири доби.
<...> Вже на другий день ми помітили, що [люди] одягнені не
як поляки і говорять чужою мовою. Останні сумніви зникли: ми
в Росії.
На наступній зупинці нам випала нагода краще пізнати, як
ставляться до нас росіяни. Посередниками й перекладачами
були двоє-троє наших офіцерів,
які говорили російською. Якась
жінка простягнула одному з них,
здоровенному хлопцю років
тридцяти, не дуже охайно вдягненому, але ще схожому на офіцера, казанок з водою. Той сердечно подякував і сказав: «Ви
наші друзі. Ми будемо разом боротися з німецькими варварами й переможемо».
Але жінка насупилася і презирливо відповіла: «Ви? Разом
з нами? Ви, польські пани, фашисти?! Ми вас тут, у Росії, навчимо працювати. Для роботи у
вас сил вистачить, а щоб пригнічувати бідняків — немає».
Нас немов обухом поцілило. Офіцер так і застиг, а молода
жінка стояла й суворо дивилася
йому в очі».
Як бачимо, фашистами виявилися аж ніяк не німці, а поляки. За наказом № 0308 наркома внутрішніх справ Лаврентія
Берії польських полонених загнали в радянські концтабори.
Згідно з угодою з Німеччиною,
польських солдатів (у солдатський одяг переодягся Ян Карський і тільки тому врятувався) обміняли на українців і білорусів, причому і ті, й інші знову
були відправлені в концтабори
(німецькі в Польщі та ГУЛАГ). Тих
польських офіцерів, котрі залишилися в СРСР, чекісти знищили
в Харкові, Калініні та Катині.
Утім, поляки були не єдиним подарунком Сталіна Гітлеру — вождь люб’язно повернув
фюреру тих німецьких комуністів, які сиділи в ГУЛАГу. Однією
з них була Маргарет Бубер-Нойман — вони з чоловіком приїхали в СРСР 1935 року, а 1937-го
їх заарештували. Хайнца, члена
ЦК КПН, розстріляли, а Маргарет відправили в Карагандинський табір.
«Хоча ці повністю віддані комуністи після всього того, що
сталося з ними, втратили ілюзії про радянську систему, проте вони вважали просто неймовірним, що тепер мало статися.
Але це сталося: емігрантів-комуністів, людей, які, ризикуючи
життям, втікали в Радянський
Союз, Сталін відправляв знову
до Гітлера. 500 осіб були принесені в жертву дружбі між Сталі-

ним і Гітлером як своєрідний подарунок. Цим актом Сталін хотів довести, наскільки серйозно
сприймає цю дружбу: широким
жестом він надав Гітлеру можливість самому розправитися з
п’ятьмастами своїми затятими
противниками».
Видача радянською владою
німецьких комуністів гестапівцям відбувалася в кілька етапів
від кінця 1939-го по червень
1940 року. Маргарет посадили
в поїзд, який 3 лютого 1940-го
прибув до Брест-Литовська, до
демаркаційної лінії, що розділяла СРСР і Німеччину. Офіцер
НКВС із групою солдатів повів
ув’язнених до залізничного мосту через Буг, де на них чекали
люди у формі СС. Есесівський
командир і його колега із СРСР
сердечно вітали один одного.
Радянський офіцер зробив перекличку і наказав засудженим
йти по мосту.
«Тут я почула позаду себе
збуджені голоси й побачила,
як троє чоловіків з нашої групи
благали офіцера НКВС не посилати їх через міст, — згадувала Бубер-Нойман. — Один з
них, на ім’я Блох, до 1933 року
був редактором німецької комуністичної газети. Для нього інша
сторона моста означала вірну
смерть. Така сама доля мала
спіткати молодого німецького
робітника, заочно засудженого гестапо до смерті. Усіх трьох
насильно потягли мостом. Потім
підійшли гестапівці й узяли на
себе роботу НКВС Сталіна».
Насправді Маргарет помилялася в кількості: 1989 року
журнал «Шпігель» повідомив,
що таких, як Бубер-Нойман, німецьких
емігрантів-антифашистів, після укладення пакту
про ненапад з Німеччиною було
видано гестапо на розправу
близько чотирьох тисяч осіб.
Однак такі дрібниці навряд
чи хвилювали товариша Молотова, який з гордістю сказав
Верховній Раді СРСР 31 жовтня
1939 року: «Стався крутий поворот у відносинах між Радянським Союзом і Німеччиною,
між двома найбільшими державами Європи, який не міг не позначитися на всьому міжнародному становищі. При цьому події цілком підтвердили ту оцінку
політичного значення радянсько-німецького
зближення,
яка була дана на минулій сесії
Верховної Ради. По-друге, треба вказати на такий факт, як
військовий розгром Польщі та
розпад Польської держави. Панівні кола Польщі немало хизувалися «міцністю» своєї держави й «потужністю» своєї армії.
Однак виявилося достатнім короткого удару по Польщі з боку
спочатку німецької армії, а потім — Червоної армії, щоб нічого не залишилося від цього потворного дітища Версальського договору, яке жило за рахунок пригнічення непольських
національностей.
«Традиційна політика» безпринципного
лавірування й гри між Німеч-

чиною та СРСР виявилася неспроможною і повністю збанкрутувала».
А тим часом російські та німецькі колеги, сердечно привітавши один одного з Новим роком, продовжували ділити Європу — товариш Сталін кував
залізо, поки гаряче. 24 вересня для підписання договору про
торгівлю до Москви прибув міністр закордонних справ Естонії Карл Сельтер. Після обговорення економічних проблем
Молотов перейшов до «проблем взаємної безпеки» й запропонував «укласти військовий союз або договір про взаємну допомогу, який разом з
тим забезпечував би Радянському Союзу права мати на
території Естонії опорні пункти
або бази для флоту й авіації».
Сельтер спробував ухилитися
від обговорення, посилаючись
на нейтралітет, але Молотов
заявив: «Радянському Союзу
потрібне розширення системи
своєї безпеки, для чого йому
необхідний вихід у Балтійське
море. Якщо Ви не побажаєте
укласти з нами пакт про взаємодопомогу, нам доведеться
шукати для гарантування своєї безпеки інші шляхи, можливо, більш круті, можливо, більш
складні. Прошу Вас, не примушуйте нас застосовувати силу
щодо Естонії».
28 вересня 1939 року було
підписано німецько-радянський
договір «Про дружбу і кордон».
Відповідно до секретного протоколу до нього, умови розділу
сфер впливу переглянули: Литва відійшла до сфери впливу
СРСР в обмін на польські землі
на схід від Вісли, що відійшли до
Німеччини.
На переговорах з естонською делегацією Сталін заявив
міністру закордонних справ Естонії Сельтеру: «Уряд Естонії діяв
мудро і на користь естонському
народу, уклавши угоду з Радянським Союзом. З вами могло б
вийти, як з Польщею. Польща
була великою державою. Де тепер Польща?»
У результаті СРСР уклав «договори про взаємодопомогу»
з Литвою, Латвією та Естонією,
а 5 жовтня 1939 року запропонував Фінляндії зробити те
саме. Маннергейм відмовився,
що призвело до радянсько-фінської війни, яка показала нацистам, на що здатна була тодішня Червона армія. Попутно російські й німецькі колеги
сердечно привітали один одного з Новим роком, а фінам Молотов скромно заявляв майже
те саме, що його послідовники в Москві стосовно України
в наш час: «Перше: СРСР не нападав на Фінляндію і не воює з
Фінляндією. Є нова Фінляндія —
Фінляндська Народно-Демократична Республіка, у неї є законний уряд Куусінена. Радянський
Союз надає допомогу цьому
уряду. Друге. Старої Фінляндії
більше немає, це держава незаконна й така, що не відбулася, її

уряд незаконний, і СРСР його не
визнає, і це вона є агресором.
Третє. Воєнні дії ведуть ополченці Народної Фінляндської
армії, підлеглі уряду Куусінена,
а не Радянська армія».
1940 року СРСР захопив
Латвію, Естонію й Литву. Атмосферу дружби й добросусідства
добре передає фрагмент бесіди Молотова з литовським послом Юозасом Урбашісом від
14 червня 1940 р.: «Урбашіс
каже, що він не бачить статті, на
підставі якої можна було б віддати під суд міністра внутрішніх
справ Скучаса й начальника політичної поліції Повілайтіса. Запитує, як бути. Тов. Молотов говорить, що перш за все потрібно їх заарештувати й віддати під
суд, а статті знайдуться».
Пан Урбашіс навряд чи припускав, що стаття знайдеться і
для нього: 17 липня 1940 року
разом із дружиною Марією Урбшене він був арештований і висланий до Тамбова, далі перебував у тюрмах у Тамбові, Саратові, Москві, Кірові, Горькому, Іванові та Володимирі. 1954 року
був звільнений з ув’язнення
без права повернення на батьківщину. Працював у лазні у
В’язниках Володимирської області й тільки 1956-го повернувся в Каунас.
Утім, повернімося до Сталіна, якому було мало, — він хотів ще. СРСР планував військове вторгнення до Румунії. Ось
як згадував про це Йоахим Ріббентроп: «До кінця французької
кампанії, 23 червня 1940 року,
в Берлін надійшла телеграма
нашого посла в Москві: СРСР
має намір найближчими днями
окупувати румунську провінцію
Бессарабію, а нас збирається
лише сповістити про те».
Однак за кілька годин до початку вторгнення король Румунії Кароль II прийняв ультимативну ноту радянської сторони й
передав Бессарабію та Північну
Буковину СРСР.
Треба зазначити, що політика в СРСР аж ніяк не обмежувалася кремлівськими кабінетами — народ також висловлював своє ставлення до
могутньої ходи Радянської держави. Американський робітник Роберт Робінсон, який жив
у Москві 1940 року, розповів:
«Пам’ятаю, я пішов на вечірній
сеанс у кіно. Показували кінохроніку. Коли на екрані червоноармійці-піхотинці й бронемашини проходили по Бессарабії,
зал встав: усі почали аплодувати, голосно висловлювати своє
схвалення, кричати «ура» й загрозливо трясти в повітрі кулаками. Вони відверто пишалися
тим, як їхня батьківщина спустошує беззахисну країну. Мене
це вразило».
Як бачимо, в нинішнього
бурхливого ентузіазму щодо
Криму була цікава передісторія.
А Сталін тим часом не вгамовувався: 12 листопада 1940-го
Молотов приїхав до Берліна, де
відбулися радянсько-німецькі

переговори. Гітлер запропонував СРСР приєднатися до Троїстого пакту «як четвертому партнеру». Молотов відповів, що
«Радянський Союз може взяти
участь у широкій угоді чотирьох
держав, але тільки як партнер, а
не як об’єкт», і повідомив, що до
сфери інтересів СРСР належать
союзники Німеччини — Румунія,
Болгарія, Туреччина.
24 листопада 1940 року
уряд СРСР запропонував Болгарії укласти пакт про взаємодопомогу, що немало здивувало
і болгар, і німців. До Софії прибув Аркадій Соболєв, головний
секретар Народного комісаріату закордонних справ СРСР. Він
вручив царю Борису III письмову пропозицію свого уряду, яка
складалася з 12 пунктів. У них
СРСР пропонував Болгарії «надавати їй усіляку, в тому числі
військову, допомогу в разі загрози з боку третьої держави
або групи країн». Також СРСР хотів отримати базу ВМФ у Бургасі. Болгарська Компартія допомогла радянським дипломатам,
розгорнувши всенародну Соболєвську акцію, за яку багато
болгарських комуністів репресували за законом про захист
держави.
25 листопада 1940 р. Молотов передав німецькому послу в
Москві графу Шуленбургу умови
приєднання СРСР до Троїстого
пакту: Сталін був «за», якщо найближчими місяцями було б гарантовано «безпеку Радянського Союзу» в протоках шляхом
укладення «пакту взаємодопомоги» між СРСР і Болгарією,
що знаходиться за своїм географічним положенням у сфері
безпеки чорноморських кордонів СРСР, і організації військової та військово-морської бази
СРСР у районі Босфору і Дарданел на засадах довгострокової
оренди.
Останнє найцікавіше: після
Першої світової війни більшовики допомогли Кемалю Ататюрку
у війні за незалежність, але Сталін щодо Туреччини мав свою
думку. Вождь зауважив Димитрову 25 листопада 1940-го:
«Ми повинні вигнати турків до
Азії. Що таке Туреччина? Це два
мільйони грузинів, півтора мільйона вірменів, мільйон курдів і
так далі. Самих турків — усього
шість чи сім мільйонів».
Пізніше Димитров загинув
дуже дивною смертю. Через
п’ять років СРСР висунув територіальні претензії Туреччині —
саме вони, створення Радянським Союзом «ЛНР» і «ДНР» в
Ірані, а також ситуація з Польщею стали причинами початку
Холодної війни. Але все це буде
пізніше, а на початок 1941 року
така близька дружба між нацистами й більшовиками стрімко
наближалася до розв’язки.
Тарас Стілер (Орлятко),
сайт «Аргумент»,
09.07.2016.
Закінчення.
Поч. у №№ 141 – 142
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Іван Багряний. Біг над прірвою
від Охтирки до Нового Ульма
У Саду
Гетсиманському

Зрештою Іван Багряний повернувся до України, але 1938 року його знову заарештували. За шість років змінились і масштаби репресій, і методи
допитів.
Письменник пробув під «слідством» аж до 1940 року. На щастя,
саме на цей період припала зміна влади в радянському НКВС — падіння
одіозного Миколи Єжова та прихід не
менш одіозного Лаврентія Берії. Новий нарком внутрішніх справ відчутно
зменшив оберти репресивного механізму.
Чимало істориків вважають, що
Берія фактично припинив Великий терор. Це, звісно, не означає, що репресії закінчились, але такої масовості, як
за Єжова, вже не було.
Натомість полетіли голови багатьох виконавців найбруднішої «роботи» 1937-го. А усміхнулася фортуна
тим, кого заарештували в єжовські
часи, але ще не засудили: багато хто
з них або отримав невеликий термін,
або взагалі звільнився. Так сталося з
Багряним. Вимучена багатомісячними
тортурами й ув’язненням людина опинилася на волі (хоча й без права виїздити з Охтирки).
Із постанови старшої слідчої
УНКВС по Харківській області Нечаєвої від 1 квітня 1940 року про розгляд
справи № 68211 (цитується за книжкою: Олександер Шугай. «Іван Багряний: нове й маловідоме», Київ: Смолоскип, 2013. кн. І. с. 130 – 132):
(...) на підставі викладеного і враховуючи, що вищевказані особи свідчать про антирадянську діяльність
БАГРЯНОГО-ЛОЗОВ’ЯГІНА, яка належить до періоду 1928-32 рр., за що
останній був засуджений і відбув покарання.
Інших даних про антирадянську
діяльність БАГРЯНОГО-ЛОЗОВ’ЯГІНА
слідством не добуто, крім зізнань свідка ДАНИЛЕНКА, які не можуть служити
підставою для засудження, з огляду на
їхню неконкретність та інші докази, які
не підтверджують їх, а тому (...)
Слідчу справу № 68211 у звинуваченні БАГРЯНОГО-ЛОЗОВ’ЯГІНА Івана
Павловича за ст.ст. 54-10 і 54-11 КК
УРСР — припинити подальшим судочинством згідно зі ст. 197 ч. 2 КК УРСР.
Звинуваченого
БАГРЯНОГОЛОЗОВ’ЯГІНА І.П. з-під варти звільнити, повернувши йому вилучені при арешті та обшуку документи.
Саме ця історія лягла в основу ще
одного «хітового» роману Івана Багряного — «Сад Гетсиманський».
Твір ізсередини показує саму механіку сталінських репресій: «слідство», форми тортур, перебування в
камерах, типи в’язнів, дозвілля, тюремна субкультура тощо. Як це не дивовижно, Багряний зумів створити на
такому жахливому матеріалі твір життєствердний, світлий, а місцями навіть
веселий — фірмове почуття гумору й
тут не зрадило.
Стилістично досить простий, цей
текст має особливий магнетизм.
Пригадую, як у випускному класі
школи захоплено читав «Сад Гетсиманський» з-під парти на уроках фізики,
навіть не намагаючись слухати предмет. Про отриману як наслідок «одиницю» за підсумкову річну контрольну не
шкодую й досі.
«Сад Гетсиманський» — не просто
цікавий і «вдатний» для читача роман.
Це одне з найбільш яскравих і викривальних свідчень про жахіття більшовицького терору. Свідчення, що значно переростає національний масштаб і має універсальний вимір.

Від крамольного
театрального оформлення
до упівських агіток

Не встиг Іван Багряний оклигати
від перебування в «санаторії» НКВС і
вилежатися після нього в лікарні, як
розпочалася німецько-радянська війна.
Відомо, що під час окупації він
писав у газети місцевої колаборантської адміністрації, зокрема під псевдонімом «Сорок Сорок» — до харківської «Нової України» та охтирського
«Голосу Охтирщини».
Це означає, що він мусив перебу-

вати в більш-менш близькому зв’язку
з похідними групами націоналістівмельниківців: саме вони зорганізовували на окупованій території подібні
видання. Його матеріали зазвичай
викривали радянські порядки, зокрема сталінські репресії.
В одному з номерів, наприклад,
це був фейлетон про порозуміння між
Сталіним і Російською православною церквою (крок, до речі, стратегічно вивірений і зовсім не вартий сміху), а в іншому — низка анекдотичних
мініатюр із радянських тюрем у стилі
«Саду Гетсиманського».
Утім, і без натхненних фраз на
адресу нацистів та легких «плювків»
у бік союзників і євреїв теж не обходилося, хоча складається враження,
ніби в міру можливості автор прагнув
таких речей уникати.
Є інформація, що Багряний у «Голосі Охтирщини» займався також ілюструванням. Працював і в місцевому
театрі як художник. Оформлення однієї вистави, де на завісі чорні хмари із
заходу затуляли сонце, здалося нацистам крамолою, і Багряний знову ледь
не пішов «до холодної», але йому вдалося переконати «будівничих Нової Європи», що насправді сонце там на заході, а хмари йдуть зі сходу. Нібито допоміг у цьому «мистецтвознавчому
диспуті» німецький офіцер, якому Іван
Багряний перед тим зробив портрет.
1942 року, за спогадами представника бандерівської ОУН Миколи Самійленка, їхня невеличка група,
що рухалася з нинішнього Дніпра через Харків та Охтирку, познайомилася з Багряним. Самійленко пише, що
письменник уже тоді хотів їхати на Західну Україну — на Волинь, де, за його
даними, «створюється Українська армія». Можливо, сорок другий рік —
момент переорієнтації Багряного з
мельниківців на бандерівців. Причин
могло бути дві. Перша — надто тісна співпраця мельниківців з окупантами. Друга — те, що мельниківські
структури на Сумщині та Харківщині
того року великою мірою зруйнували німці.

У лютому 1943 року Охтирку на
деякий час зайняла Червона армія.
Найвідоміший український «багрянознавець» Олександр Шугай наводить
спогади першої дружини письменника, Антоніни Зосимової, що Багряного
призвали до війська, але його ешелон
розбомбили німці, й він повернувся
додому. Тоді його заарештували, але
Івану вдалося втекти (подібні перипетії Багряний зобразить пізніше в емоційно супернапруженому романі «Людина біжить над прірвою»).
Якщо вдуматися, це просто неймовірно: Іван Багряний пережив
ЧЕТВЕРТИЙ арешт радянськими орга-

нами — й знову лишився цілим, знову
вислизнув!
Промовистий випадок нераціональності та неергономічності сталінських репресій. Закатувавши насмерть багатьох діячів, щиро відданих
комуністичній ідеї чи глибоко заляканих, енкаведисти випустили зі своїх пазурів таких щирих і послідовних,
смертельних і шкідливих ворогів, як,
наприклад, Іван Багряний чи Тодось
Осьмачка.
Улітку сорок третього Червона армія, розгромивши нацистів у Курській
битві, знову пішла у стрімкий наступ.
За твердженням дослідника Ігоря
Бігуна, Іван Багряний залишив Охтирку й рушив на захід у липні чи серпні. Рішення було подвійно трагічним
— письменник назавжди прощався
не тільки з рідним містом, а й з дружиною та сином. Чи від’їзд Багряного зруйнував родину, й Антоніна Зосимова не схотіла або не змогла нікуди
їхати, чи він лише зафіксував розрив,
але, наскільки можна зробити висновик з доступних матеріалів, стосунки
з першою сім’єю розірвалися назовсім. За винятком одного епізоду, про
який — пізніше.
Поступово, через Київ, Іван Багряний опинився на Галичині, у Львові, на
Самбірщині та Стрийщині. Тут він то вів
публічне літературне життя, то переховувався, зрештою, зовсім зблизився з
ОУН (б), працював у референтурі бандерівської пропаганди, робив текстові
та візуальні агітаційні матеріали.
І навіть брав участь у створенні Української Головної Визвольної
Ради. Останнє свідчить про те, що
десь саме тоді поряд із Багрянимписьменником, Багряним-художником і Багряним-публіцистом народився Багряний-політик.

Одіссея Центральною
і Південною Європою

На Галичині письменник перебував, аж поки його не наздогнав фронт.
Зокрема, тут він написав, переховуючись від гестапо, згаданий роман «Тигролови». Його надрукували 1944
року у львівському журналі «Вечірня
година», а пізніше, пробираючись на
захід, автор втратив рукопис — і, як

кажуть дослідники, мусив уже в еміграції писати його наново, з нуля. Відповідно, певною мірою переробляти.
Мабуть, така історія створення
спонукала до появи екзотичної чутки
про те, що буцімто книжку насправді написав не Багряний, а його нова
дружина. Щоправда, з Галиною Тригуб він познайомився й одружився
вже 1946 року. Як і в першій родині, в
них з’явилося двоє дітей.
З України Багряний виходив разом із групою членів УГВР і ОУН-УПА
через Карпати. Спершу їхня група опинилась у Словаччині, потім в Угорщині.
Там, за спогадами Ярослава
Струтинського, письменник провів
кілька лекцій політичного характеру
в таборі, де готували групу упівців для
парашутного десанту в Карпати (про
це була домовленість з військами Королівства Угорщини Міклоша Горті).
З Угорщини Багряний попрямував не навпростець на захід, а на
південь, до Хорватії, де тоді була підконтрольна Німеччині «Незалежна
Держава Хорватія». Перед падінням
цього утворення під ударами югославських партизанів група УГВР, з
якою був Багряний, перебралася до
Австрії, до міста Інсбрук.
Ця «Одіссея» Центральною і Південною Європою в компанії упівських
політиків і партизанів теж надихнула
Івана Багряного — і він почав писати
роман з партизанського життя. Назва
тексту — «Люба» — була присвячена
реальній особі, радистці їхньої групи,
Любові Комар.
Олександр Шугай наводить у своїй книжці «Іван Багряний: Нове й маловідоме» її пізніші листи до письменника досить піднесеного характеру й
не без романтичного присмаку, що
засвідчують, між іншим, літературні
здібності колишньої партизанки. Кумедно, що до Багряного вона зверталася «Павловичу!».
Пізніше письменник знищив роман «Люба». Як він пояснив, «розсердився на героїв цього роману (…), колишніх моїх друзів» — тобто, можливо,
це відбулося тоді, коли він розсварився з оунівцями.
Судячи з різних спогадів і досліджень, в ОУН(б) Іван Багряний залишався великою мірою чужорідним елементом. Хоч і посідав досить високе
становище (наприклад, брав участь у
переговорах із промельниківською
Всеукраїнською національною радою),
але був ніби поза субординацією, що
взагалі характерно для письменників
у політичних структурах, не мав формального членства в організації.
Перебуваючи в місії УГВР, він постійно дискутував з бандерівцями.
Характерно, що це відбувалося на
тлі суперечок різних груп усередині ОУН(б) про те, наскільки глибокою
має бути демократизація руху за наслідками Другої світової війни.
Та, вочевидь, погляди Багряного
були занадто «ліберальними» чи «націонал-демократичними» для націоналістів з будь-яких фракцій. До того
ж письменника дратувала ворожнеча
між ОУН (б) і ОУН (м) та інші «внутрішньовидові» війни. Приблизно на початку осені 1945 року Іван Багряний
разом з літературознавцем Юрієм
Лавріненком (майбутній упорядник
культової антології «Розстріляне Відродження») нелегально перебрався
до Німеччини й розірвав відносини з
націоналістами.
Олег КОЦАРЕВ,
письменник, есеїст (Харків)
«Українська правда» –
«Історична правда», 14.12.2018
Pravda.com. ua
Поч. у № 142. Закінчення буде

Юрій Шевельов —
мовознавець,
літературознавець,
педагог

17 грудня
1908
року в Харкові народився Юрій
Володимирович Шев е л ь о в
(п с е в д о н і ми — Юрій
Шерех, Григорій Шевчук та інші).
Походив з родини етнічних
німців. Батько, Володимир Шнайдер, генерал-майор Російської
імператорської армії, з початком Першої світової війни змінив
прізвище на Шевельов.
Юрій закінчив Педагогічний
інститут професійної освіти в Харкові (1931). Викладав у Харківському інституті журналістики
(1938 – 1939) і Харківському університеті (1939 – 1943).
У 1944-му емігрував до Німеччини. Працював в Українському вільному університеті в Мюнхені (1946 – 1949), Лундському
(Швеція, 1950 – 1952), Гарвардському (США, 1952 – 1954), Колумбійському (США, 1954 – 1977)
університетах.
Доктор філософії (1949). Один
із засновників об’єднання українських письменників у діаспорі
«Слово» (1954), президент Української вільної академії наук (1959
– 1961, 1981 – 1986), головний
редактор журналу «Сучасність»
(1978 – 1981) та багатьох інших
фахових видань. Іноземний член
Національної академії наук України (1991).
Найвідоміший і найпопулярніший літературознавець українського зарубіжжя. Автор 17
книг, зокрема фундаментальних
праць «Нарис сучасної української мови» (1951), «Передісторія слов’янської мови: історична
фонологія загальнослов’янської
мови» (1965), «Історична фонологія української мови» (1979).
В останній роботі довів, що після
розпаду праслов’янської мови
у VІ столітті на теренах східного слов’янства сформувалися
п’ять діалектних зон: києво-полоцька,
галицько-подільська,
полоцько-смоленська, новгород-тверська,
муромо-рязанська, з яких у ХІ столітті й постали українська, білоруська
та російська мови. Чим завдав
потужного удару по теорії походження слов’янських мов Олексія Шахматова з його «загальноруською єдністю» та «загальноруською прамовою».
Історію культурних зв’язків
України та Росії Юрій Володимирович називав «історією великої і ще не закінченої війни»:
«Все українське й білоруське суттю своєю було вороже большевикам, і вони прагнули його знищити. Большевизм завжди означає русифікацію України й Білоруси…», «Три страшні вороги
українського відродження — Москва, український провінціалізм і
комплекс Кочубеївщини».
Після здобуття Україною незалежності кілька разів відвідував Батьківщину. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2000).
Помер 12 квітня 2002-го у
Нью-Йорку (США).
Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут
національної пам’яті,
м. Чернігів
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Світ історії
«Реймське Євангеліє»
повертається в Україну

Прага. Старовинна церква Святого Михайла української громади Чехії.

Франція передала в Україну копію
витягів з Бертинських хронік

Бертинські хроніки зберігаються в бібліотеці міста СентОмера та вважаються найдавнішою згадкою про Русь-Україну.
Ці хроніки — пам’ятка Середньовіччя, написана у Франкській
імперії у 830 – 882 роках. Назва умовна, за місцем знахідки

основного рукопису — в абатстві святого Бертіна. Нині це руїни в межах міста Сент-Омера
(Па-де-Кале) на півночі Франції.
Складав хроніки (в тій частині, де
йдеться про Русь) Пруденцій Труаський, двірський капелан Людовика I (814 – 840).

Лувр став найбільш відвідуваним
музеєм світу
Один з найбільших музеїв світу — Лувр у Парижі — відвідали торік
10,2 мільйона осіб, що робить його найпопулярнішим у світі музеєм.
У 2018 році французи становили найбільшу групу відвідувачів (2,5
мільйона осіб). Але загалом три чверті відвідувачів — іноземці, зокрема
американці (майже 1,5 мільйона) і китайці (майже 1 мільйон).
Значну кількість відвідувачів 2018 року забезпечила виставка «Делакруа (1798 – 1863)», яка зібрала майже 540 тисяч відвідувачів. Також
Лувр відвідало 565 тисяч школярів, які приходили до музею в рамках
освітніх програм. Узагалі кожен п’ятий відвідувач галереї був молодшим
18 років.
Прибуток на суму майже 60 мільйонів євро дозволить Лувру краще
обслуговувати натовпи відвідувачів.

Досі в Україні не було жодного повного факсимільного видання «Реймського Євангелія».
Оригінал цінного рукопису зберігається в муніципальній бібліотеці міста Реймса у Франції.
«Реймське Євангеліє» — найдавніша збережена вітчизняна книга з бібліотеки Ярослава Мудрого в Софії Київській. Унікальну пам’ятку доби
Київської Руси-України до Франції привезла київська княжна Анна Ярославна. Донька Ярослава близько 1050 р. вийшла заміж за короля Генріха І, а коштовна книга увійшла до її посагу.
Національний заповідник «Софія Київська»,
видавництво «Горобець» і муніципалітет міста Реймса підписали тристоронню угоду й почали підготовку першого повного видання факсимільного типу «Реймського Євангелія». Друк буде
здійснено за благодійний кошт.

Архів Штазі: мільйони
запитів на перегляд

Працівники архіву Міністерства державної
безпеки колишньої Німецької Демократичної
Республіки — Штазі — отримують щороку десятки тисяч запитів на перегляд документів колишнього відомства. За весь час існування архіву
громадяни подали 3,2 мільйона запитів на доступ до документів.

В Інтернеті —

оцифрований архів найбільшого
українського видання Польщі

Від грудня 2018 року доступні архівні випуски українського тижневика в Польщі «Наше слово» — від першого видання 1956 року до 1999
року.
Оцифрування здійснювало Об’єднання українців у Польщі. Завдання було реалізовано завдяки дотації міністра внутрішніх справ й адміністрації у сфері підтримки національних та етнічних меншин, а також регіональної мови.

Сторінками старих газет
Слово пропагандиста
В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» говорится о необходимости совершенствовать марксистско-ленинскую учёбу,
повышать теоретический и методический уровень пропагандистских кадров.
Выполняя это указание, многие сельские партийные организации большое
внимание уделяют подбору, воспитанию и обучению пропагандистов. Заметно улучшилась работа университетов марксизма-ленинизма, домов и кабинетов политического просвещения,
информационных центров, повысилась
их техническая оснащённость.

Пятилетка виноградарей
НАХИЧЕВАНЬ. С начала текущей пятилетки виноградари Нахичеванской
АССР продали государству около 210
тысяч тонн гроздьев, что почти на 80
тысяч тонн больше, чем в предыдущей.

Судебное дело
ВАРШАВА. Как сообщает агентство
ПАП, Варшавской воеводской прокуратурой возбуждено судебное дело против Л. Мочульского по обвинению в клевете на верховные государственные
органы ПНР.
Как известно, буржуазная пропаганда в последнее время активно прибегает не только к услугам реакционной зарубежной польской эмиграции,
но и разного рода лиц, проживающих в Польше и выдающих себя за
«истинных» поляков, которые якобы
пекутся о «судьбах страны». Л. Мочульский называет себя лидером пресловутой «конференции независимой Польши». В интервью западногерманскому
журналу «Шпигель», опубликованному
15 сентября, он призывал к подрывной
деятельности против польского социалистического государства, к «борьбе
против коммунистов» и т. п.
(«Сельская жизнь», газета Центрального
Комитета КПСС, 27.09.1980 г.)

Поддержка миролюбивой
общественностью курса СССР
на устранение угрозы войны
получила новое подтверждение в Международный день
мира.
Многотысячными демонстрациями и митингами с требованиями прекращения гонки вооружений и разоружения, запрещения
оружия массового уничтожения
отметило всё прогрессивное человечество Международный день
мира, который совпал в нынешнем
году с 40-летием со дня начала Второй мировой войны.

Дорогой революционного
сентября
Народная Республика Болгария отмечает свой национальный
праздник — 35-ю годовщину Сентябрьского восстания, положившего начало коренному повороту в судьбах болгарского народа.
Советские люди гордятся достижениями братской страны в строительстве развитого социализма,
с удовлетворением отмечают постоянно развивающееся и углубляющееся советско-болгарское сотрудничество.

Первые месяцы правления
тори: задабривание монополий, наступление на права
трудящихся
Победа консерваторов на парламентских выборах 3 мая заметно обострила классовые противоречия в стране. В первом
же бюджете кабинет министров
(Маргарет Тетчер — ред.) урезал
на миллиард фунтов стерлингов
государственные ассигнования на
образование, здравоохранение и
другие социальные нужды.
(«За рубежом», еженедельная
газета Союза журналистов СССР,
7 – 13.09.1979 г.)

До нових звершень
Сьогодні комсомольці і молодь району на XXIV районній комсомольській конференції рапортують про досягнення у виробничому і громадському житті за останні два роки.
Це були знаменні роки у житті комсомолу. Напередодні минулої районної конференції була прийнята нова Конституція СРСР, де законодавчо закріплена роль
комсомолу як однієї з найбільш масових
політичних організацій у громадському
житті. Минулої осені вся країна урочисто відзначила 60-річчя ВЛКСМ. А в цьому
році такий самий ювілей святкує комсомол України. У цей період відбулися XVIII
з’їзд ВЛКСМ і XXIII з’їзд ЛКСМ України.

З прицілом на завершальний
Ділом відповідаючи на рішення липневого (1978 року) Пленуму ЦК КПРС, тваринники нашого колгоспу (ім. Шевченка
— ред.) ведуть наполегливу боротьбу за
збільшення виробництва тваринницької
продукції, примножують свої трудові зусилля за дострокове подолання рубежів
десятої п’ятирічки.

Трудимося завзято
З хорошими результатами завершують
четвертий рік десятої п’ятирічки трудівники колгоспу «40-річчя Жовтня». Незважаючи на засушливі весну й літо, на круг
одержано по 27 центнерів зернових, 250
— картоплі.

Спортивний гарт юних
Комсомольські організації району проводять значну спортивно-масову роботу.
Так, у цьому році в районі пройшли змагання з літнього багатоборства комплексу ГПО
на призи «Комсомольської правди». Активну участь юнаки і дівчата взяли в районному турнірі з шахів на кубок газети «Поліська
правда», у змаганнях з футболу, волейболу,
легкої атлетики, лижного спорту.
(«Поліська правда», орган Куликівського
райкому Компартії України та районної
Ради народних депутатів Чернігівської
області, 17.11.1979 р.)
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Календар
всесвітньої історії
народив
ився
я ФілаФіла
1929 — народився
рет (у миру — Михайло Денисенко), від 1995 р. — святійший Патріарх Київський і всієї
Руси-України.
17 січня
Народилися: 1706 — Бенджамін Франклін, американський політичний діяч, учений,
винахідник, один із лідерів війни за незалежність США;
1907 — Григорій Китастий,
український бандурист, композитор, диригент, громадський
діяч в еміграції.
18 січня
1654 — Переяславська
рада. У ній узяли участь представники козацтва Київського, Чернігівського та Брацлавського полків, жителі Переяслава. Загалом у день Переяславської ради присягу
цареві склали 284 особи. Ніякого письмового договору в
Переяславі укладено не було.
Лише після від’їзду делегації
московитів козацька старшина з гетьманом узялася за вироблення умов договору. Було
вирішено віддати Україну під
протекторат Московської держави зі збереженням основних прав і вольностей Війська
Запорозького, написали проект договору в формі петиції до
царя з 23 пунктів, цей проект
привезли до Москви наприкінці березня 1654 р.
Відмовилися
підтримати
Переяславську угоду й присягати того дня московському
царю низка відомих представників козацької старшини, зокрема полковники Іван Богун,
Осип Глух, Григорій Гуляницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, козацькі полки Брацлавський,
Кропивнянський, Уманський,
Полтавський, деякі міста, а також українське духовенство на
чолі з митрополитом Косівим.
Не присягала Запорізька Січ.
1918 — у Таврійському палаці в Петрограді відкрилися
Установчі збори (парламент)
Росії, вибори до яких пройшли
в листопаді 1917 р. Тоді 62%
голосів отримали есери та
меншовики, 25% — більшовики, 13% — кадети й інші буржуазні партії. Але реальна влада вже належала більшовикам. Наступного дня Установчі
збори постановою пробільшовицького Всеросійського центрального виконавчого комітету були розпущені.
20 січня
1972 — почалася друга
хвиля арештів дисидентів в
УРСР.
21 січня
1934 — XII з’їзд КП(б)У
ухвалив рішення про перенесення столиці України з Харкова до Києва.
22 січня
1863 — у Польщі почалося
Січневе повстання проти російського панування на території
Царства Польського. Воно охопило також Литву, Білорусь та
Правобережну Україну. Тривало до пізньої осені 1864 р.
23 січня
1891 — народився Павло
Тичина, український поет.
1921 — на Вінниччині
агентом ВЧК убитий Микола
Леонтович, український композитор, диригент і педагог.

24 січня
1861 — у Петербурзі вийшов перший номер українського щомісячного журналу
«Основа».
25 січня
1924 — у французькому
альпійському містечку Шамоні стартували І Зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь
спортсмени з 18 країн.
1965 — український дисидент Йосип Сліпий, який відсидів 18 років у радянських таборах, обраний у Ватикані кардиналом і главою Української
греко-католицької церкви.
27 січня
Народилися:
1756
—
Вольфганг Амадей Моцарт, видатний австрійський композитор; 1790 — Петро Гулак-Артемовський, український письменник, учений, перекладач;
1839 — Павло Чубинський,
український етнограф, поет,
автор слів Державного Гімну
«Ще не вмерла Україна».
1880 — американець Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.
29 січня
Народилися: 1860 — Антон Чехов, російський письменник українського походження; 1866 — Ромен Роллан, французький письменник.
30 січня
1834 — народився Володимир Антонович, український
історик, археолог, етнограф.
1948 — лідер національно-визвольного руху Індії, політик і філософ Махатма Ганді
вбитий фанатиком-індуїстом.
1 лютого
1918 — декретом Раднаркому в Радянській Росії запровадили західноєвропейський
календар: зранку настало 14
лютого.
1897 — народився Євген
Маланюк, український поет.
2 лютого
1901
—
народився
Валер’ян Підмогильний, український письменник доби Розстріляного Відродження.
3 лютого
1864 — народився Володимир Самійленко, український поет, драматург і перекладач. Певний час жив і працював у Чернігові.
6 лютого
1895 — народився Пол
Брегг, американський дієтолог, піонер руху за здоровий
спосіб життя.
1945 — створена Всесвітня федерація профспілок.
1952 — у день смерті Георга VI на престол зійшла Єлизавета II, донині королева
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, глава 15 держав Співдружності.
7 лютого
Народилися: 1804 — Микола Маркевич, український
історик, етнограф, письменник, фольклорист, композитор; 1812 — Чарльз Діккенс,
англійський письменник; 1847
— Олександр Русов, український етнограф, фольклорист.
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Прилуки крізь століття

Поряд із церквою-дзвіницею стоїть найефектніша споруда
Прилук — Спасо-Преображенський собор. Його будівництво
розпочав полковник Горленко 1706 року. Закінчив будівництво собору Гнат Галаган 1720 року. У склепі собору Гната й поховали.

динок, зведений на початку ХХ століття в неготичному стилі.
Це колишня жіноча гімназія. Особливого колориту будівлі додає триповерхова гостроверха вежа.
У радянські часи це була загальноосвітня школа. 1960
року до прекрасної неготичної будівлі приєднали стандартний безликий радянський шкільний корпус. Але навіть він не сильно зіпсував споруду. Значно гірше її зіпсувала розруха бурхливих 90-х років минулого століття. Школа занепала, набула аварійного стану, її закрили.
Нині будівлю не використовують, вона поступово починає
руйнуватися.

Полкова скарбниця (1708 р.).
вуличка. Праворуч простяглася ще одна така сама вуличка.
На цій вулиці, в дальньому кутку, розташований цікавий буСпасо-Преображенський собор (1706 – 1720 рр.).
П’ятибанний Спасо-Преображенський собор — взірець
українського бароко ХVІІІ століття. Зводили собор найкращі
майстри-муляри, яких міг собі дозволити Галаган. За зразок
використали проект Троїцького собору Густинського монастиря. Але його не скопіювали, а збудували з багатьма змінами. 1845 року Прилуки відвідав Тарас Шевченко. Він був у захваті від Спасо-Преображенського собору і змалював його
в повісті «Музикант»: «Принялся рисовать прекрасно освещенную вечерним солнцем каменную церковь, довольно неуклюжей, но оригинальной архитектуры, построенную полковником прилукским Игнатом Галаганом…».
Недалеко від собору стоїть невеличка кам’яниця, збудована 1709 року. Вона була полковою скарбницею та арсеналом. Це унікальна будівля, своєрідний сейф, товщина стін
якого сягає 1 метра. Щоб знайти скарбницю, необхідно обійти собор і пройти у вузенький прохід між тинами приватного сектора.
Від Соборної площі до заплави річки Удай веде вузенька

Пантелеймонівська церква (поч. ХХ ст.).
На східній околиці Прилук розташована Пантелеймонівська
церква. Це невелика модернова будівля, зведена на початку ХХ
століття. Загалом храм має дуже оригінальні архітектурні риси.
Мало знайдеться храмів, схожих на Пантелеймонівську церкву: зелено-жовті кольори, фігурна цегляна кладка й гармонійне
розташування серед одноповерхової приватної забудови.

Колишня жіноча гімназія (поч. ХХ ст.).

Текст і фото Романа Маленкова
Україна Інкогніта
Закінчення. Поч. у №№ 141 – 142.

Нотатки про Голодомор

Постійна ротація кадрів

Злочинні накази на місцях виконували місцеві партійні клерки. У кожному селі були виконавці, члени бригад — не просто тисячі людей,
це десятки тисяч. Тож спільними зусиллями чинили чорну справу. Хто — переборюючи сумління й залишки совісті, хто — заливши всі почуття
горілкою та самогоном, а хто — з відвертим задоволенням і садистськими нахилами.
Цілеспрямована більшовицька селекція
давала свої плоди — при владі залишилися переважно люди безпринципні та «гнучкі», що не
мали жодних «комплексів» і ладні були переступити через усе.
Але й їх влада не залишала у спокої. Та й де
було йому взятися, якщо відверто фантастичні
норми хлібозаготівлі виконати було просто нереально. Тож управлінські кадри постійно тасували, найчастіше перебування на керівній
посаді обмежувалося терміном від кількох місяців до року. 1933 року чи не на кожному засіданні Чернігівського міськпарткому (тоді він
відповідав ще й за 60 приміських сільрад) по
декілька осіб кудись переміщали: 2 січня — 3
кадрових призначення, 11 січня — 4; 21 лютого
— 15 («у порядку зміцнення керівними робітниками села» призначені 6 голів колгоспу, 3 голови сільради, 4 голови споживчих товариств і 2
секретарі партосередків).
А на початку березня 1933-го мав місце
справжній «десант» із 43-х комуністів і 22-х комсомольців, надісланих з міських організацій
«для зміцнення сіл». 28 з них 11 березня призначені головами колгоспів, 7 — головами сільрад, по 4 — головами партосередків колгоспів
і головами кооперації. А 21 березня допризначили ще п’ятьох голів колгоспів, двох голів сільрад та двох голів партосередків.
На допомогу їм 10 травня відрядили ще 16
представників міськпарткому для контролю за
ситуацією в 45 селах Чернігівської приміської
смуги.
Від останньої декади травня й до середини
липня — пік смертності в місцевостях навколо
Чернігова й сусідніх з ними. Однак ротацію не
припинили.
21 травня — ще 2 призначення. Водночас
товариша Кофмана звільнили від відрядження
на село — з огляду на рішення обкому КП(б)У,

«щоб робітників КК-РСІ не прикріпляли на довгий час до окремого села».
1 червня — 7 призначень (з них 6 — голови
сільрад), 21 червня — 14, ще двох зняли з посад за пиятику.
1 липня — 1 питання, але яке: голову сільради села Андріївки Кривопуска, «що забив одного злодія Бойка, ніби при спробі Бойка втекти» (тобто за невмотивоване вбивство невинної
людини), покарали відправленням його «працювати безпосередньо в бригаду».
11 липня — 1 призначення, 19 липня — 8.
Однак з появою нового врожаю, коли Голодомор пішов на спад, кадрова ситуація аж ніяк
не стабілізувалася.
1 серпня — 3 призначення, 8 серпня — 18
(5 голів сільрад, 7 голів колгоспів, 3 голови рибколгоспів), 2 вересня — 7.
А в Андріївці — нове ЧП: партієць Британ
підстрелив колгоспницю. Міськпартком не став
робити кадрових висновків, обмежившись відрядженням члена бюро для «перевірки справи
на місці».
15 вересня — 2 призначення. Водночас
підтвердилися факти побиття дітей секретарем
партосередку в Полуботках Горобченком. Що з
ним робити — визначать після розслідування.
2 жовтня — одне призначення. Серед іншого, розглянуто питання «Про товаришів, що були
відряджені на виконання постанови ЦК КП(б)У
секретарями колгоспних партосередків та парторгами на 2 – 4 місяці». Це про отой самий весняний десант у села з Чернігова, який почав масово «голосити», що хоче додому. Створили комісію з трьох осіб, яка мала «більшу частину з
них закріпити в селі й залишити працювати в
колгоспах, а замість відкликаних надіслати інших товаришів з міста».
11 листопада — 11 призначень (4 голови
сільради, 6 голів колгоспів), 26 листопада — 12
(7 голів сільрад, 4 голови колгоспів), 4 грудня — 4.
Про постійну ротацію свідчать і біографії самих активістів. Ось, наприклад, Клоновець Василь Дмитрович з Макошина Городнянського
району. У 1930 р. — голова колгоспу, в 1931му — курси трактористів і призначення головою сільради в Шибиринівці, в 1932-му — голова сільради в Брусилові (засуджений на рік

примусових робіт за привласнення борошна), в
1933-му — голова сільради в Куликівці Городнянського району (знову засуджений — цього
разу на 6 місяців «за вилучення корови» й на
рік за пропажу конюшини), в 1934-му — голова
сільради в Петрушині. Як бачимо, тодішнє «засудження» для активістів означало лише переведення з однієї хлібної посади на іншу.
Або Томаш Григорій Гаврилович з Петрушина Чернігівського району. До 1921 р. служив у
Червоній армії, після чого тривалий час «працював удома в сільському господарстві». Про
нього згадали в 1933-му — Томаш очолив споживчу кооперацію в Петрушині, за кілька місяців став головою сільради в Киїнці. Отримав догану за «халатне ставлення до своїх обов’язків»
(невиконання планів хлібозаготівель), і його повернули в Петрушин, став об’їждчиком у рідному колгоспі. Тобто охороняв урожай від голодних селян.
Коновал Євген Петрович з Андріївки Чернігівського району. До 1931 р. — селянин-одноосібник, у 1932-му — голова сільради в Черниші,
згодом — голова кооперативного товариства в
Новому Білоусі, в 1933-му — бригадир колгоспу в Андріївці. Варті уваги питання, які ставили
Євгену Петровичу під час партійної чистки 1934
р.: «Чому ви втекли з Нового Білоуса?», «У кого ви
стріляли під вікном?», «Чи були такі випадки, коли
ви ставили неплатників податків до стінки?»
Покотилов Іван Федорович з Антоновичів
Чернігівського району. До 1930 р. — голова
сільради в Седневі, потім – секретар партосередку, касир виробничого товариства, в 1931му — секретар партосередку в Брусилові, далі
два роки — на «курсах ЦК і на польському кордоні», в 1933-му — голова сільради в Пакулі, в
1934-му — голова сільради в Рябцях і в Антоновичах. Йому також ставили цікаві питання:
«Брав участь у побоях у Пакулі?», «Був у Пакулі напідпитку і здійснив стрільбу?», «Часто пиячив?» («Пив, але обережно»).
Прищепа Матвій Петрович з Козла (нині Михайло-Коцюбинське Чернігівського району). У
1932 р. відбув курси партактиву, призначений
секретарем партосередку в Мохнатині, згодом
— голова ощадного товариства, очолював кущове відділення «Заготзерна», в 1933-му — го-

лова партійного осередку в Шибиринівці, голова колгоспу в Москалях і голова колгоспу в
Козлі.
Вовк Макар Степанович з Мохнатина Чернігівського району. У 1930 р. вступив до колгоспу («Дружина не хотіла вступати, я її покинув і
пішов у колгосп»), пройшов курси завідувачів
їдалень у Ніжині, став продавцем кооперації,
в 1931-му — працював у виробничому товаристві, в 1932-му — пройшов курси партактиву,
призначений головою сільради в рідному селі
(судили за «перекручення революційної законності»), в 1933-му — голова сільради в Зайцях,
через 3 місяці — інспектор «Заготльону» в Чернігові, в 1934 р. — голова колгоспу в Сивках. Як
і всі інші партійці, заперечував факти насилля.
«Є заява, що ти побив Потапенка Степана і Навозенка Кузьму». — «Уявлення не маю».
Крюк Іван Терентійович із Ковпити Чернігівського району. У 1932 р. — голова сільради
(догана за грубе поводження з учителями), в
1933-му — голова колгоспу в Клочкові (мешкав
у Чернігові, при цьому тримав в оренді сад, торгував фруктами, використовував найману робочу силу), в 1934-му — голова колгоспу в Ковпиті. Під час чистки не відповів на ряд політичних питань, у тому числі: «Яка різниця між Лютневою і Жовтневою революціями?»
Тасування кадрів тривало як останніми місяцями 1933 року, так і в 1934-му. Людям не давали закріпитися на місцях, постійно тримали в
підвішеному стані. А єдиним критерієм ефективності роботи залишалося виконання планів,
усе інше до уваги майже не брали. Однак відчувався дефіцит подібної «еліти», тому партійна верхівка перекидала «активістів» з посади
на посаду, виносила догани (від яких останнім
було ні холодно ні жарко), вигадувала якісь «вироки» й «засудження», але з обійми не викидала (за рідкими винятками). Ото й виходив такий
собі вертеп…
Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Сергій БУТКО,
Український інститут національної пам’яті,
м. Чернігів
Продовження рубрики «Нотатки про Голодомор»,
початої в минулому номері газети
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Світ історії Чернігівщини

Батурин — гетьманська столиця

Гутництво доби Гетьманщини

Гутництво належало до найбільш розвинених промислів з-поміж інших на території
України. Гутою в багатьох країнах називали
конусоподібну будівлю зі скловарною піччю,
тому таке виробництво нарекли гутництвом.
У межах нашої країни гутний промисел
відомий понад тисячу років. Точний час його
виникнення не встановлено, але у скіфських
похованнях уже знаходять намиста зі скла із
вкраплюванням різнокольорових барвників.
Під час археологічних досліджень на території Батурина були знайдені фрагменти
скляних браслетів доби Київської Русі, які
сьогодні представлені в експозиції музею
археології Батурина.
У XVIII ст. Чернігівщина стала найважливішим осередком гутного промислу, де на той
час налічувалося понад 120 таких підприємств. Найперші відомості про чернігівські
гути належать до 60-х рр. XVII ст.
У с. Грузьке (нині Кролевецький район Сумської області) житель Ніжина Дубоніс разом із зятем Яном Шотом зайняли
собі «вольную пущу между Кролевецкомъ и
Воронежомъ и построилъ тамъ гуту». Не маючи достатньо засобів для функціонування
гути, Дубоніс прийняв «к себе въ товарищи
Захарія Голуба», сподіваючись, що гроші та
родинні зв’язки Голуба з гетьманом Іваном
Самойловичем покращать становище. З часом Захар Голуб, шваґер Івана Самойловича, став одноосібним власником гути. Як повний господар, він у 1667 р. одержав від ніжинського полковника Артема Мартиновича
дозвіл збудувати біля гути слободу й хутір.
Таким чином виникло село Грузьке. З усуненням від влади Івана Самойловича похитнулося й становище Голуба, чим скористався кролевецький сотник Іван Маковський, зводячи
свій хутір біля Голубової гути. По смерті Захарія Голуба між його нащадками та Маковським чинилися суперечки за гуту, які тривали до 30-х рр. XVIII ст.
Статус резиденції гетьманів підносив рівень розвитку Батурина на значний щабель,
а на гетьманських прийомах гості користувалися посудом, виготовленим як місцевими
майстрами, так і майстрами із сусідніх країн.
Досить модно було мати посуд з венеційського скла, або «муранського» (Мурано — один з
найбільших островів Венеції), та гданського.
Підтвердженням цього може стати реєстр рухомих речей гетьмана Івана Самойловича та
його синів Григора і Якова 1690 року, в якому
згадуються «4 чашки венецкіе скляничные»,
«хвонарикъ маленкой гданского дела».
За доби гетьманування Івана Мазепи
найбільше розвивалися дві галузі промисло-

Вінце графина із залишками стінки. XVII ст.
З фондової колекції заповідника
«Гетьманська столиця».
вості — гутництво й рудництво. Цьому сприяло збільшення кількості населення, зростання господарських і побутових потреб, вимоги
військового господарства, торговий обмін.
Серед власників гут — гетьман, представники старшини, духовні особи, монастирі.
Гетьманські гути були в Шептаківській,
Почепській, Ропській, Ямпільській волостях. Серед духовних осіб можна згадати ніжинського протопопа Симеона Адамовича,
який «владелъ по жалованной грамоте селом Оболонемъ и деревнею Гутищемъ». Після його смерті Гутищем володіли гетьмани
Іван Самойлович та Іван Мазепа.
У 1689 р. за універсалом гетьмана Івана
Мазепи від 12 лютого архієпископ Лазар Баранович «в ключу Новгородскомъ, в грунтах
катедри Черниговской устроилъ стеклянной
заводъ в урочищи на речке Билице».
У 2011 р. під час археологічних досліджень на Гончарівці (територія заміської резиденції І. Мазепи) було віднайдено фрагменти келихів для вина з богемського скла,
виготовлених у Сілезії чи Німеччині наприкінці XVII – на початку XVIII ст., і фрагменти
мальованих порцелянових тарілок. Ці археологічні знахідки можуть свідчити про розкіш
і витончену культуру побуту Мазепиного двору, наслідування мод та звичаїв аристократичних палаців Заходу й торгові зв’язки Гетьманщини з Європою.
Великими власниками й засновниками
гут були монастирі. Чимало їх було у володінні Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря, Києво-Печерської лаври, Борисоглібського, Києво-Братського, Гамаліївського Харлампіївського монастирів.
Упродовж 1774 – 1781 рр. біля хутора
Святець існувала гута, що належала Чернігівському Троїцько-Іллінському монастирю.
Як зазначалося в описі, 1781 р. на гуті «делается въ 4 дойницахъ стеклянная разная
простая посуда и опускается для продажи».

У Старій Моровській Гуті, що належала Київському Софіївському монастирю, виготовляли просте скло зеленого кольору.
Мали гути у своїх маєтках і представники генеральної старшини: генеральний писар (від 1700 р. — генеральний суддя) Василь
Леонтійович Кочубей, генеральний обозний
Іван Ломиковський, генеральний суддя Сава
Прокопович.
Наприкінці XVII ст. біля с. Кудрівка Сосницького повіту існувала гута, яка за універсалом від 26 липня 1687 р. гетьмана Івана Мазепи була віддана Саві Прокоповичу —
«село Кудрявку, въ уъзде Сосницкомъ лежачое, з дворцемъ, зъ млинами, зъ гутою надъ
рекою Лютою стоячою, и из бором, до тоеи
належнимъ».
Власниками гут були відомі старшинські
родини Полуботків, Лизогубів.
До великої кількості володінь останнього гетьмана України Кирила Григоровича Розумовського та його нащадків належали й гути. Однією з таких була Ревенська
гута, заснована на початку XVIII ст. У 1767 р.
«футоръ, називаемой Могилницкой», що входив до Ропської волості, яка належала графу
К. Розумовському, мав «стеклянной заводъ»,
де виготовляли «стекло простое на одну
печь». З часом гута отримала назву Баранівська, оскільки очолив її Василь Баранов
(Баран), який був вихідцем з Польщі. Проіснувала гута до 1781 р., а село, що налічувало
18 дворів, 20 хат і 2 бездвірні хати, у 1800 р.
К. Г. Розумовський відписав своєму найулюбленішому сину Андрію.
На скляному заводі, розташованому
«при реке, называемой Блешневой» (нині
село Блешня Семенівського району Чернігівської області), 1781 р. виготовляли «стекло фрустальное посредственное и простое
зеленое такъже листовое, шибы и всякая
разного сорту посуда, на 8 дойницъ и таковой выходитъ въ годъ до 270 000». У той час
гута налічувала 18 дворів, 20 хат і 3 бездвірні хати селян К. Розумовського. Виготовлену
продукцію купували баришники з різних міст,
а також мешканці Блешні, після чого возили
на продаж до Глухова, Харкова, Путивля та
інших населених пунктів.
Доба Гетьманщини додала свої яскраві
сторінки до історії України. Одна зі сторінок
— гутництво. Упродовж XVII – XVIII століть
цей промисел сягнув найвищого розвитку,
не оминувши Чернігівщини.
Юлія БЛАЖКО,
Національний заповідник
«Гетьманська столиця»

«Чорний монах» і таємний тунель до Києва
Які загадки зберігають Антонієві печери в Чернігові

Зустріч із привидом «чорного монаха», поховання ХІІІ
століття і таємний тунель у Києво-Печерську лавру — всі ці
загадки зберігають тисячолітні Антонієві печери Чернігова. Вони вже давно не служать
для потреб ченців, а для туристів стали однією з головних
пам’яток міста.
Занурюючись у глибину
темних звивистих коридорів,
можна побачити стародавні
поховання. Під час раннього
християнства ченців ховали таким чином: на три роки закопували в землю, а потім діставали кістки й клали у спеціальні
приміщення.
В одному з таких поховань,
згідно з легендою, зберігаються останки ченців, убитих ординцями наприкінці ХІІІ століття. Однак дослідники впевнені:
монахи померли своєю смертю
ще до навали. Прах хотіли перепоховати, проте всі спроби
були невдалими.
Кожен кут підземелля має
власну легенду. Місцеві мешканці стверджують, що в одно-

му з тунелів можна спостерігати загадкову фігуру чоловіка в
рясі. Вважають, що підземеллям блукає «чорний монах». Привиду навіть ім’я дали — Тарасій.
Водночас історики не дуже вірять в існування привидів.
«Нині в Чернігові багато людей, які говорять, що ба-

чили цього Тарасія, але, мабуть, правда значно простіша,
не така красива, як легенда. У
зв’язку з перепадом температури й вологості в тунелі утворюється природний туман», —
вважає екскурсовод Володимир Пилипенко.
Однак є й те, в що вірять аб-

солютно всі екскурсоводи й науковці, які вже довгий час працюють в Антонієвих печерах.
Вони впевнені, що в церкві Миколи Святоші коїться щось незвичайне.
«Іноді навіть сам, незважаючи на те, що «живу» в цих печерах півстоліття, теж відчуваю певний дискомфорт у цьому місці. Тут, мабуть, проходять
енергетичні потоки, що впливають на людину», — зазначив завідувач відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника
«Чернігів стародавній» Володимир Руденок.
Зараз досліджують тільки
два яруси Антонієвих печер.
Що приховано в інших тунелях
— ніхто точно не знає. Але кажуть, що десь під Черніговом
проходить таємний підземний
хід, що з’єднує підземелля з Києво-Печерською лаврою. Поки
його не знайшли, проте розкопки печер тривають.
Телесюжет каналу «Україна»
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Таємниці диво-різьблення
старого будиночка

На світлині зображено
старенький будиночок, споруджений на початку ХХ століття, розташований у селищі
Березна Менського району.
Нині в ньому
ніхто не проживає. Очевидно,
колись власниками цієї красивої оселі були
заможні господарі, бо будинок добротний і прикрашений цікавим дерев’яним різьбленням.
Спробуємо розшифрувати оздоблення старої
хатини…
Витоки домового різьблення простежуються
від давніх часів, коли зображення небесних світил,
звірів, птахів мали культовий характер.
Наші пращури вірили, що всілякі напасті — це
наслідки злих сил. Вважалося, що саме вони надсилають бурі, повені, різні хвороби. І люди намагались їм протистояти, для цього вигадували найрізноманітніші способи. Символи-обереги вишивали на сорочках і рушниках, а будинок оздоблювали
дерев’яними різьбленими божествами, тваринами,
птахами, рослинами, різноманітними геометричними фігурами, знаками.
Таємничі вирізьблені символи виконували певне завдання. Але через багато століть втратили своє
значення, зокрема в ХІХ – на початку ХХ століття народні майстри, створюючи дивовижне різьблення,
вже не знали його незвичайних функцій. Вони механічно переносили зображення богинь, тварин, птахів, геометричних фігур з будівель більш раннього
періоду, дбали лише про красу оселі.
Отже, на вищезгаданій старенькій хатині немає
цілісної картини, а лише окремі, хоча й досить цікаві, фрагменти — сюжети домового різьблення.
Традиційно на підкарнизному різьбленні бачимо рослинний орнамент, своєрідне мереживо, наскрізний (ажурний) вид різьблення.
Як правило, під дахом (під карнизом) будиночків розміщувався дерев’яний бігунок у вигляді зигзагів, хвиль, городковий орнамент — це ідеограма
води, небесні запаси води. Під ними обов’язково
був рослинний орнамент. Тобто господар просив
воду «напоїти» рослини вологою.
До речі, цей «заклинальний» сюжет різьбяр переніс на надвіконний сандрик. Тут ми бачимо стрічковий орнамент (меандр), а під ним — рослинний
орнамент з крапочками і хрестиками.
Меандр — декоративна звивиста лінія, що є
неперервною і формує повторюваний мотив. Цей
орнамент був особливо популярний у Стародавній
Греції, де його використовували для прикрашання
архітектурних елементів, у мозаїці, для оздоблення посуду.
Одне з перших у світі зображень меандра відоме з кістяного браслета, знайденого під час дослідження палеолітичної стоянки поблизу села Мезина Коропського району Чернігівської області. Датується 18 000 р. до н. е.
На верхівці надвіконного сандрика, в центрі
композиції, представлено й «дерево життя». Цей
символ прийшов до нас ще від язичницьких часів.
Його здавна малювали на українських хатах. Древо життя було й одним із основних символів у традиційному українському рукодільництві, зокрема
вишивці й ткацтві. Цей символ, як зазначив відомий український народознавець Василь Скуратівський, утверджував цілком конкретні реалії — охорону й продовження родинного вогнища.
На цьому старому будинку «дерево життя» представлено у вигляді трьох листків пальмети (пальмової гілки). Зображення пальмової гілки широко використовували в декоративно-прикладному мистецтві для оздоблення фризів, стін, фронтонів.
Знизу, з обох боків пальмети, різьблення схоже
на птахів, які своїми дзьобами немовби тримають
рослину, оберігають її.
На наличниках, декоративному обрамленні вікон, з обох боків — рушники з китицями. За давнім звичаєм дорогих гостей завжди зустрічали з
хлібом-сіллю на рушнику. Вишитий рушник був не
лише предметом побуту і прикрасою житла, а й сакральним оберегом.
Таким чином, господар оселі дбав про охорону
родини й запрошував шанованих гостей до свого
чарівного будинку, прикрашеного диво-різьбленням.
Сергій ЧЕРНЯКОВ,
учений секретар Національного архітектурноісторичного заповідника «Чернігів стародавній».
Фото надіслала журналістка Лілія Духно.

Любов Голота завершила
редакторство в газеті
«Слово Просвіти»

Це збіглося з підписанням нею
до друку останнього номера газети
за 2018 рік, і це був рівно 1000-ий
номер газети. Унікальне досягнення, варте занесення до Книги рекордів України. Адже Любов Голота починала цей тижневик ще в середині
1990-х і за ці майже чверть століття зробила його на сьогодні кращим
культурологічним виданням країни.
Це є центральне видання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.
Т. Шевченка, яке радимо передплатити всім, кому дорогі наша культу-

ра, духовність, мова.
Новим головним редактором
газети призначений Микола Іванович Цимбалюк, відомий журналіст, котрий не один рік відпрацював у газеті. Любов Голота і
далі є головою редколегії. Шефредактором газети всі ці роки був
і залишається голова ВУТ «Просвіта», відомий український поет, політичний і громадський діяч, депутат парламенту кількох скликань
Павло Мовчан.
Біографічна довідка. Любов Василівна Голота народилася новорічної ночі 31 грудня 1949 року в місті Кривому Розі, в родині гірників.
1972 року закінчила філологічний
факультет Дніпропетровського державного університету. У Дніпропетровську працювала журналісткою

в обласних газетах «Зоря», «Прапор
юності» та на обласному радіо.
Від 1983 року живе в Києві.
Працювала у видавництвах «Молодь», «Радянський письменник».
Організувала й видавала перший
жіночий культурологічний журнал
незалежної України «П’ята пора».
Відома українська поетеса, авторка багатьох книг поезії, публіцистики. У 2007 році вийшла книга прози — роман «Епізодична
пам’ять», за який 2008 року Любові Голоті присуджено Національну
премію України ім. Т. Шевченка. Лауреатка ще ряду літературних премій. Заслужений працівник культури України.
Друкуємо щемливий етюд, написаний авторкою в передноворіччя, в останні дні 2018 року.

Доки старий календар ще не опав останніми листками,
згадаю те, що залишиться зі мною назавжди
Чи це ознака часу, чи
моя власна нездалість,
але багато хто з тих, кого
люблю (любила?), перебралися (чи я їх переселила?) і живуть виключно в
телефоні. Разом з моїми
рідними переселенцями,
з якими колись сходжено сотні кілометрів у Дніпрі, Києві та інших містах
і селах, випито декалітри
кави, виспівано і висловлено все, «що на серце лягло», в телефоні замешкали ті, з ким пряду нитку із
семи мішків гречаної вовни, і нам здається, що ми
друзі, товариші, колеги —
аж до того краю, де телефон замовкає до наступної розмови ні про що...
Якщо хочеш побачи-

ти їх біля себе — побачиш
самотню стежку, на якій
жодного руху. Тоді хапаєшся до записника, шукаєш справжніх і надійних, але надмір прізвищ
тих, з ким можеш говорити лише подумки, бо вони
вже за межею, знову підбиває тебе заохочувально позирати на телефон,
щоб він озвався. Або замовк і замовчав — на десятки літ — туди, де спілкуванням було щось інше,
де були очі, руки, кольори
й запахи. Де життя було
колом. І хай іноді ти грала
«в куцу бабу» з волі інших
чи власної, кидаючись навсібіч з простягнутими руками, й ловила пальцями
порожнечу, тепло, на яке

бігла, було живим і тутешнім, за крок від тебе.
З молодшим братом,
якого втратила в сьогорічному травні, ми розмовляли чи не щодня. Про все,
навіть про старий горіх, на
гілляці якого висіла батьком прилаштована гойдалка, а влітку жили горлиці. Але сьогодні сумую
за його очима, його сміхом, його гнівом і сумом,
за його руками з довгими
пальцями, за його іронією і дивовижною наївністю, від якої не відстарів до
останнього сну...
Я не видалила його
номер. Десять цифр, за
якими життя. І небуття також.
Десятьма
цифрами

позначені й ті, до кого віталася, прихилялася серцем, чиї голоси впізнавала з півподиху, — навіщо
вам їхні імена, коли у вас
є свої мертві, свої номери, на які марно телефонувати — вони вже ніколи не висвітляться на табло, яке віддзеркалює
ваші ілюзії про любов,
дружбу, ілюзію кола?...
Чотири цифри року:
2018. Дописати до них дві
цифри року народження.
Дві цифри прожитих років. А ще дві цифри хай побудуть у запасі, в загашнику автомобіля, в якому
до мене прибуде Пан Бог
і гурт друзів, яким можна
поглянути у вічі...
Любов ГОЛОТА

50 років тому Нобелівську премію
з літератури міг отримати українець

1968 року письменник Костянтин Паустовський був у складі головних претендентів на нагороду.
Шведська академія, яка присуджує Нобелівську премію з літератури, оприлюднила, як належить за
статутом премії, через 50 років список тодішніх головних претендентів
на нагороду.
Одним з них був Костянтин Паустовський, який називав себе «киянином у душі». У передмові до українського видання своєї повісті «Золота
троянда» він писав: «У книгах майже
кожного письменника просвічується, як крізь легкий сонячний серпанок, образ рідного краю з його без-
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межним небом і тишею полів, з його
задумливими лісами й мовою народу. Мені пощастило. Я народився в
Україні. Її ліризму я вдячний багатьма сторонами своєї прози. Образ
України я носив у своєму серці впродовж багатьох років».
Біографія Паустовського характерна для Російської імперії, а потім
для СРСР, коли Москва «висмоктувала» з усіх кінців величезної країни таланти в літературі й мистецтві.
Навчався Паустовський у відомій
Першій київській гімназії, з початком Першої світової війни переїхав до Москви, потім повернувся
в Україну, жив і працював у Києві й
Одесі, був призваний до армії гетьмана Скоропадського. Але врештірешт знову поїхав до Москви, як
і його ровесники — одеські письменники Юрій Олеша, Ісаак Бабель,
Едуард Багрицький, автори «12
стільців» Ілля Ільф та Євген Петров.
Батько письменника працював
скромним залізничним службовцем, але в родині пам’ятали, що по
чоловічій лінії він є нащадком гетьмана Петра Сагайдачного. Дід письменника по батькові був козаком і
чумаком. Він познайомив юного
Костю, майбутнього письменника,
з козацьким і чумацьким фольклором. Його дружина, бабуся письменника, була туркенею, яку дід,

що воював у Туреччині, вивіз звідти
після того, як звільнився з турецького полону. В Україні вона хрестилася, взяла українське ім’я. А бабуся письменника по матері, що жила
в Черкасах, — полька й католичка,
яка носила все своє доросле життя
траур за Польщею, що втратила за
її юності незалежність.
Саме завдяки народженому в
українських степових і лісових просторах світовідчуттю, відображеному в його творах, Шведська академія звернула увагу на письменника і
1967 року один з академіків висунув
Костянтина Паустовського на здобуття Нобелівської премії. Але тоді
обрали гватемальського письменника Мігеля Астуріаса, який писав
про індіанців Південної та Центральної Америки. Річ у тому, що 1965 року
Нобелівську премію вже отримав
Михайло Шолохов, і шведські академіки не наважилися давати майже поспіль дві премії письменникам
з однієї країни. 1968 року шанси у
76-річного Паустовського зросли:
академіки розглядали його кандидатуру вже в складі основних претендентів. Але все закінчилося зі смертю Паустовського в липні 1968-го.
Так Україна залишилася без Нобелівської премії з літератури, яку
могла б нині вважати своєю.
Lenta.UA

Еріх Марія Ремарк
і його герої

Ремарк (22.06.1898, Оснабрюк, Німеччина – 25.09.1970,
Локарно, Швейцарія) — один з
найвідоміших німецьких письменників, класик європейської і
світової літератури. У міжвоєнні й
перші повоєнні роки скрізь зачитувалися його романами. Останнім часом письменник знову став
дуже популярним, тим більше, що
активно перевидають його знамениті й менш відомі твори.
Найбільш відомими є романи
«На Західному фронті без змін»
(1929), «Три товариші» (1936),
«Тріумфальна арка» (1945), «Час
жити і час помирати» (1954),
«Чорний обеліск» (1956).
Наша газета вже друкувала
статті про життя і творчість Ремарка в номерах 53 і 136 (можете прочитати на сайті «Світ-інфо»).
Тепер представимо ще один
менш відомий, але також сильний роман «Життя в борг» (1959).
Цікаво, що сам письменник вважав його одним з кращих у своїй
чималій і різноманітній творчості.
Так буває. Вважав же відомий англійський письменник Уїлкі Коллінз, автор знаменитого соціального й водночас детективного роману «Місячний камінь», найкращим своїм твором не цей шедевр,
а інший роман — «Жінка в білому».
А, наприклад, чи не найкращий
письменник ХХ століття, колумбієць Габріель Гарсіа Маркес, називав кращим своїм твором не легендарний роман «Сто років самотності», за визначенням багатьох
— кращу книгу століття, а скромну повість «Полковнику ніхто не
пише». У авторів — свої вподобання щодо власних творів.
Так чи інакше, роман «Життя

в борг» цілком вписується в ремарківську прозу, переповнену і соціальною тематикою, і гострим психологізмом, коханням,
пошуками героями самих себе в
житті й роздумами про сенс цього життя.
Дія роману відбувається в
перші роки по Другій світовій війні, переважно — у Франції, подеколи в Італії. Відомий французький автогонщик Клефре
приїздить у санаторій для хворих на туберкульоз, щоб провідати свого товариша. І тут раптово
знайомиться з молодою француженкою Ліліан, теж пацієнткою
санаторію, важкохворою — можливо, навіть невиліковно. Між
ними спалахує жагуче кохання.
Ліліан, попри заборону лікарів, полишає санаторій і їде з
Клефре. Не тільки через те, щоб
бути поруч, — у неї для кохання
нема відстаней. А скоріше, щоб
пожити, можливо, останні свої
місяці не лікарняним життям.
Клефре, якому вже під 40,
подумує завершити небезпечну
кар’єру автогонщика, кожні гонки називає для себе «останніми»,
мріє, що ось-ось, заробивши ще
певну суму грошей, заживе спокійно. А тепер уже — разом з Ліліан, на березі моря, в будинку,
який він собі купив.
Ліліан не може зрозуміти, як
її коханий будує такі плани, коли
вона приречена. Але доля зіграла
дуже злий, трагічний жарт: не Ліліан, а Клефре помер першим. Він
загинув під час останньої, як вирішив для себе, гонки. Ліліан шокована, боротися за життя вже нема
сил, вона повернулася до санаторію, де за кілька тижнів померла.
Роман сповнений тонкими
спостереженнями й роздумами
автора, ще більше — міркуваннями головних героїв, насамперед Ліліан, яка глибоко відчуває
плинність життя й дивується, як
люди можуть його марнувати.
Отже, далі — цитати з роману
«Життя в борг», де говорять і автор, і герої твору.
Петро АНТОНЕНКО

***
Вона знала також, що він матиме рацію; але яка в тому користь,
навіть якщо знаєш, що інший має рацію? Розум дано людині, щоб вона
збагнула: жити одним лише розумом не можна. Люди живуть почуттями, а для почуттів байдуже, хто має рацію.
Який сенс вести торги з часом? І що таке, врешті, довге життя? Довге минуле. Наше майбутнє щоразу триває лише до наступного подиху.
— Чому ви живете на лівому березі? — запитав він. — З романтичних мотивів?
— Випадково. Це найкращий мотив з усіх, які я знаю.
— Ти щаслива?
— А що таке — щастя?
— Ти маєш рацію, — сказав ніяково Клефре. — Хто знає, що це
таке? Може, триматися над прірвою?
Якщо людина довго нікого не чекала, чекання робить її на десять
років молодшою. А то й на всі двадцять.
Хіба йому ще не пояснили, що ніколи не можна запитувати жінку,
чи вона щаслива?
Я хочу володіти всім, а це значить — не володіти нічим.
Невже, аби щось зрозуміти, людині треба пережити катастрофу,
біль, злидні, близькість смерті?
— Коли ти знову підеш? — запитав він.
— Я не йду, Клефре. Просто іноді мене нема.
Жінка може кинути коханого, але ніколи не кине сукню.
Просто я говорю всілякі дрібниці. До того ж це лише напівправда,
як, урешті, все на світі.
Деякі люди йдуть надто пізно, а деякі — надто рано.
Шляху назад у коханні нема. Ніколи не можна почати спочатку: те,
що відбувається, залишається в крові.
Бувають моменти, коли всі люди мають бути близькими одне одному.
У невтішних ситуаціях люди шукають втіхи, де тільки можна.

Світ домашнього читання
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Потрібно мати щось
спільне, щоб розуміти один
одного, і чимось відрізнятися, щоб любити один одного.
Немає нічого хорошого і нічого поганого: все
залежить від того, з якого
боку на це подивитися.
Кохання і час впливають одне на одного.
Справжнє кохання не
те, що витримує довгі роки
розлуки, а те, що витримує
довгі роки близькості.

Було колись...

Георг VI, король Великої Британії та Північної Ірландії, був вражений, коли
відвідав Південну Африку
1947 року. Його інструктували, що за руку можна вітатися тільки з білими людьми.
Він навіть назвав своїх охоронців «гестапо».
Харальд V, король Норвегії, дав обітницю самотності, допоки не зможе одружитися із Соні Харальдсен,
дочкою торговця одягом. У
результаті Соня таки стала
королевою.
Композитор
Сергій
Прокоф’єв помер в один
день зі Сталіним, 5 березня
1953 року. Тому смерть композитора залишилася непомітною для суспільства. А
організація похорону стала
величезною проблемою для
його близьких через те, що в
Москві всі були шоковані.
Міланська консерваторія — імені композитора
Джузеппе Верді, хоча 1833
року в цьому закладі йому
відмовили під час вступу.
Юному Верді сказали, що він
на 4 роки старший за звичний вік абітурієнтів, не має
громадянства Ломбардо-Венеціанського королівства і
не має музичного таланту.

Куточок
гумору
Одеські жарти

— Сарочко, я вирішив,
що більше ніколи не буду з
тобою сваритися!
— Ні, ви подивіться на
нього, він вирішив... А в
мене ти запитав?!

☺

☺

☺

— Аптекарю, у вас є
снодійне?
— 500 гривень.
— Що?! Так якщо я за
снодійне віддам 500 гривень, то взагалі не зможу
заснути!

☺

☺

☺

Стукіт у двері:
— Тут живе Рабинович?
Голос з-за дверей:
— Хіба це життя?

☺

☺

☺

— Моя Песя вічно бідкається: «Мені носити нічого, мені носити нічого!»
— Ой, Фімо! Я тебе благаю! Дай їй мішок картоплі,
нехай носить!

☺

☺

Вадим Крищенко

Вадим Дмитрович Крищенко (народився 01.04.1935)
— український поет-пісняр, народний артист України, заслужений діяч мистецтв України.
Батьки Вадима навчалися
в педінституті, тож перші роки
Вадима минули на берегах мальовничої річки Хомори в бабусі з дідусем у селі Глибочок Баранівського району Житомирської області в оточенні незайманої поліської природи.
Спогади про перші дитячі роки, любов до рідної землі
вплітаються до багатьох віршів
поета. Після повернення бать-

ка з фронту Крищенки оселилися в Житомирі. Батько працював директором середньої
школи № 1, а згодом — у школі № 23, яку й закінчив Вадим.
Коли йому виповнилося 14 років, померла мати. Її світлий
образ і тема малої батьківщини проходять крізь усю творчість поета.
Писати вірші Вадим почав ще в школі. Великий вплив
на становлення Вадима Крищенка як поета-пісняра справив Андрій Малишко. На той
час Вадим уже був студентом
факультету журналістики Київського університету, відвідував літературну студію, якою
керував Юрій Мушкетик, а старостою був Василь Симоненко.
Після закінчення університету Вадим Крищенко певний час перебував на журналістській роботі. 1963 року побачила світ перша збірка поезій «Тепла прорість». У наступні
роки з’явилося ще понад 30

поетичних збірок В. Крищенка,
він автор сотень пісень. Працював у співавторстві з такими відомими композиторами,
як Геннадій Татарченко, Олександр Злотник, Ігор Поклад,
Олександр Морозов, Павло
Дворський, Остап Гавриш і багато інших. «Хай щастить вам,
люди добрі», «Гей, ви, козаченьки», «Родина», «Молитва»,
«Білі нарциси», «Берег любові»,
«Отчий край», «Осінні яблука»
— ці та багато інших пісень широко відомі.
Василь Зінкевич, Лілія
Сандулеса, Іво Бобул, Оксана
Білозір, Іван Попович, Павло
Дворський, Павло Зібров, Віталій і Світлана Білоножки та багато інших українських співаків
охоче беруть до свого репертуару пісні Вадима Крищенка.
Неперевершеними виконавцями пісень поета були незабутні Назарій Яремчук і Раїса
Кириченко.

Пісня на слова
Вадима Крищенка

Круточола наша доля,
Не вода в ній — кров тече.
Козаку найперше — воля,
Козаку найперше — честь.

Ãåé, âè, êîçà÷åíüêè

Приспів.
А прийшла лиха година —
Впав козак наш у траві,
Щоб іскрилась Україна
На гетьманській булаві.
Обмочила землю рана
Із козацького чола,
Щоб неправда помирала,
Щоби правдонька жила.

Музика: Геннадій Татарченко
Є і нам про що згадати…
Пісне, душу возвелич!
Ой була в нас ненька-мати —
Запорозька славна Січ.
Приспів:
Гей, ви, козаченьки, — вітер в чистім полі,
Научіть нащадків так любити волю.
Гей, ви, козаченьки, — спомин з м’яти-рути,
Научіть минулу славу повернути. (2)

Як причарувати іншу людину

Професор
психології
Джек Шафер довгі роки працював спеціальним агентом
ФБР і навчав інших агентів
технік впливу й переконання,
які часом неможливі без особистої чарівності. За його словами, є золоте правило, щоб
здобути прихильність когось:
«Примусьте співрозмовника
сподобатися самому собі».

Припустіться помилки
Коли Джек Шафер починає вести курс лекцій у нового
потоку, він немовби випадково помиляється у вимові якого-небудь слова й дозволяє
студентам виправити себе. «Я
вдаю, що збентежений, дякую
їм за уважність і виправляю
помилку», — говорить Джек.
Цей прийом Шафер використовує, щоб досягти трьох
цілей. По-перше, коли студенти виправляють помилку викладача, це дозволяє їм почуватися більш упевнено. Подруге, вони починають більш
вільно спілкуватися з наставником. По-третє, студенти дозволяють собі помилятися.

Говоріть з людьми
про них самих
Ми дуже зайняті собою і
дуже мало цікавимося людьми, яких зустрічаємо. Аби сподобатися людям, треба щиро
ними цікавитися.

Світ- інфо

Чернігівська
обласна інформаційноаналітична газета.

«Ви заведете більше друзів за два місяці, якщо будете проявляти справжній інтерес до людей, ніж за два роки
спроб зацікавити їх собою».
(Дейл Карнегі).
Дуже важливо розмовляти
з людьми про їхні справи, щоб
здобути їхню прихильність.

Зробіть комплімент
від третьої особи
Іноді прямі компліменти
лунають надто нав’язливо. У
таких випадках краще використовувати комплімент від
третьої особи.
Наприклад, ви хочете попросити бухгалтера Ганну Іванівну про якусь послугу і використовуєте таку фразу: «Ганно
Іванівно, до речі, начальник відділу сказав, що ви найсумлінніша працівниця нашої компанії».
Не обов’язково, звичайно,
хвалити якісь професійні якості, можна й особисті. Наприклад: «Ганно Іванівно, начальник відділу досі згадує ваші
пиріжки, які ви приносили на
день народження».

Не забудьте
поспівчувати
Кожній людині приємно
знати, що її уважно слухають
і поділяють з нею емоції. Тут
цілком доречним буде звичайне висловлювання: «Так, у вас
сьогодні був непростий день.
З ким не буває!»

Ми повинні переконати
співрозмовника, що поділяємо
його почуття й розуміємо його.

Попросіть про послугу
Згадаймо слова Бенджаміна Франкліна: «Той, хто одного разу зробив вам добро, охочіше знову допоможе
вам, ніж той, кому ви допомогли самі». Цей феномен відомий давно. Людина, яка надає люб’язність іншій людині,
виростає у власних очах. Звичайно, не варто зловживати
проханнями про допомогу.

Зробіть так, щоб
людина сама себе
похвалила
Між звичайним компліментом і лестощами — дуже
тонка межа, тому краще зробити так, щоб співрозмовник
сам себе похвалив. Наприклад, хтось розповідає вам
таке: «Аби закрити цей проект, я працював день і ніч». Тут
можна сказати: «На це потрібна залізна воля». Майже гарантовано співрозмовник відповість щось на кшталт: «Так,
мені довелося постаратися,
щоб здати проект вчасно».
Усі ці поради, безумовно,
— не заклик до лицемірства.
Ми лише хочемо допомогти вам робити приємне іншим
людям і жити з усіма у злагоді.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.

Неправильно

Правильно

Давати показання

Свідчити

Далеко краще

Значно краще

Далеко не просто

Зовсім не просто

Даний випадок

Цей випадок

Дати добро

Схвалити, дозволити

Два відсотка

Два відсотки

У світі цікавого
Народний танець полька багатьом здається
я
польським. Однак він належить іншому слов’янському
’
народу — чехам. Назва його походить від слова «pulka» —
«половина», тому що танцювали його дрібними кроками.
У Норвегії є чимало умільців, які грають на вудках.
Вони вважають, що вудка — універсальний інструмент, оскільки водночас може бути і щипковим, і смичковим, і ударним.
Під час гри на мексиканському кларнеті повітря не
видувають, а вдмухують.
Для струн рояля потрібно 1500 метрів дроту.
Фагот завжди виготовляють із клена.
П’ята симфонія Бетховена була першим музичним
твором, у якому використовували тромбон.

Корисні поради
М’ясо краще відбивати на дерев’яній
дошці, змоченій холодною водою, оскільки сухе
дерево швидко вбиратиме м’ясний сік.
Щоб жир на сковорідці не розбризкувався, її дно
злегка посипають сіллю.
Картопляне пюре буде смачним і легким, якщо до нього додати збитий білок.
Якщо картоплю, яка варитиметься в мундирах, наколоти виделкою в кількох місцях, вона не розтріскається. Також її можна варити в сильно підсоленій воді — на смак це
практично не вплине, а картоплини залишаться цілими.

Архів нашої газети — на її сайті

Приспів,

Школа спілкування

☺

Радіо Одеси: «Учора із
зоопарку втік єнот. Прохання до всіх, хто бачив єнота,
внести до каси зоопарку по
10 гривень».

Школа української мови

Золотий фонд української естради

Несподівані
думки
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Ось уже майже 3 роки, як створено в Інтернеті сайт нашої газети «Світ-інфо». Його адреса: http://svit11.wordpress.com
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Друковані видання й Інтернет доповнюють одне одного.
Сайт газети, в тому числі для наших передплатників, цікавий
тим, що там розміщено весь архів, усі номери «Світ-інфо» за всі
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Найкращі книги — в культурномистецькому центрі «Інтермеццо»
Художня література — світова і українська класика,
сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитяча
книга, довідкова література.
Чернігів, вул. Шевченка, 9.

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
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Чернігівська міська організація
Суспільної служби України
Види послуг: соціальний патронаж, видавнича діяльність, сприяння вихованню дітей, відродженню духовних і національних традицій.
Вул. Шевченка, 9. Тел. (063) 236-18-03.
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