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

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

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

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

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 
Дякуємо всім, хто продовжив чи оформив нову пе-

редплату на «Світ-інфо» на 2019 рік. Хто не встиг — 
можна оформити передплату з доставкою газети на  
лютий  і  наступні місяці.

Сьогодні виповнюється 5 ро-
ків перемоги другого Майдану, 
Революції Гідності, як це назва-
ли пізніше. Перемога над одіоз-
ним режимом регіоналів — це 
було однозначно. Чи стало це 
перемогою на шляху до євро-
пейського, справедливого, нор-
мального життя, тобто до вті-
лення гасел Майдану, — на це 
хотілося б сподіватися, спереча-
ючись (під впливом розчаруван-
ня), так перемогою був загалом 
Майдан чи ні?

21 лютого 2014 року завершило-
ся почате рівно за 3 місяці до цього 
повстання народу проти режиму, епі-
центром якого, вже не вперше, став 
якраз Майдан Незалежності столи-
ці, хоч Майданом стала вся Україна.

Протистояння, дуже криваве, за-
вершилося саме того дня не випад-
ково, а якраз тому, що дійшло до ве-
ликої крові, безпрецедентної для іс-
торії нашої незалежної країни, та 
й для європейських країн. Адже в 
центрі європейської столиці дійшло 
до розстрілу, вбивства понад 100 її 
громадян (точна цифра не з’ясована 
досі), учасників протестів, яких було 
названо Небесною Сотнею. Загину-
ла і якась кількість українців по той 
бік барикад — у прямому сенсі, си-
ловиків, які в силу наказу захищали 
гнилий режим. І це теж наші жертви.

Тому в ці дні ми насамперед по-
минаємо тих, хто загинув тоді в цен-
трі Києва, в більшості — 18 лютого, 
а оскільки ці вбивства не припини-
ли кровопролиття, то ще й 20 лютого. 

Після цього стало зрозуміло, що 
жодних компромісів з режимом бути 
не може. І з 21 лютого верховоди 
цього режиму, на чолі з президен-
том Януковичем, втікали з країни, в 
основному, в Росію, яка їх випесту-
вала і тримала. 

В цій надзвичайній ситуації, як і 
в розпал першого Майдану, правда, 
всього тритижневого і без крові, як 
тоді, у грудні 2004 року, долю країни 
взяв у свої руки парламент держа-
ви, Верховна Рада, як би ми до неї 
не ставилися загалом. Ще 20 лютого 
2014 року, увечері після кривавого 
дня, термінове засідання Ради ухва-
лило постанову про негайне припи-
нення боїв і відкликання силових 
структур на місця. 21 лютого парла-
мент фактично взяв повну владу у 
свої руки. 22-го сформував нове ке-
рівництво Ради і почав формування 
уряду. Юридично все було абсолют-

но легітимно — це до відома тих у 
Росії і їх прислужників на окуповано-
му Донбасі, хто любить торочити про 
«державний переворот».

Що було далі? Те, що прогнозу-
валося, і те, що ні. Логічно Рада при-
значила позачергові вибори Прези-
дента на травень і такі ж позачерго-
ві перевибори самого парламенту 
на жовтень А мало прогнозовано у 
нашу Україну увірвалися дві трагедії, 
з якими ми й по сьогодні. Вони вза-
галі безпрецедентні у нашій новій іс-
торії. Можна сказати, що це сталося 
після Майдану, якщо кому хочеться 
— може говорити, що через Майдан, 
внаслідок його. Як хочете. 

Перше: в Україні війна. Єдина 
країна Європи, де вона йде, як би 
її не називали — спершу АТО, нині 
ООС. Війна. Понад 10 тисяч вбитих, 
десятки тисяч поранених, більш як 
півтора мільйона біженців, яких у 
нас чомусь лукаво назвали внутріш-
ньо переміщеними особами. 

Друге: Україна втратила терито-
рії. Крим окуповано Росією, частина 
Донбасу поки що втрачена для дер-
жави, не підконтрольна їй, через ві-
йну — заколот сепаратистів, відкри-
то підтриманий агресією Росії. 

Щодо третього явища — веле-
тенської корупції в країні — мож-
на подискутувати, чи це нове, пост-
майданне, чи так було й раніше, 
просто не так гласно. Але тут ключо-
вим є інше — колосальний розрив 
між нинішніми реаліями і благород-
ними гаслами Майдану, за які люди 
гинули. 

Якщо після всього цього ми все 
ж скажемо, що цей другий Майдан, 
кривавий, з усім тим, що сталося піс-
ля нього, був необхідним для країни, 
то чому саме? Очевидно, щоб знести 

той антинародний режим. Але як в 
центрі Європи міг постати такий ре-
жим, який довелося зносити кров̀ ю? 
Мабуть, через убогий рівень нашого 
громадянського суспільства. А цей 
рівень включає багато — і потужний 
середній клас, і такі ж потужні, неза-
лежні засоби масової інформації, і 
обов’язково — справжній громадян-
ський сектор, у тому числі нормальну 
політизацію, партіїзацію, а не те ка-
рикатурне, що ми бачимо зараз. 

Ця карикатурність особливо чіт-
ко проявиться цього року у двох ви-
боріадах — обранні президента і 
парламенту, і вже проявляється у 
першій з цих кампаній. Так уже спів-
пало, що ювілей Майдану, перемоги 
(все ж!) революції ми відзначаємо 
на піку нової виборіади, з усім тим, 
що ми довкола бачимо. 

Час від часу у нас дебатують 
щодо третього Майдану. Мабуть, 
його не буде. І взагалі революції — 
це ненормальний шлях розвитку 
суспільства. Щодо нової, то у наших 
співгромадян уже величезне розча-
рування наслідками двох Майданів, 
щоб виходити на третій. І це розчару-
вання накладає відбиток на ниніш-
ні вибори, на обоє цьогорічних. Бо 
люди резонно ставлять запитання: 
якщо після двох уже Майданів вла-
да, яка прийшла з них, а після друго-
го — вже на крові, виявилася ось та-
кою, то яка ж довіра до тих, хто знову 
рветься у владу? 

І це найбільш сумно. І саме про це 
треба пам'ятати, відзначаючи 5-ту 
річницю перемоги революції, вша-
новуючи безвинні жертви. Думати, 
як не допустити чергових провалів, 
чомусь постійних, у нашому поступу, 
і чергових трагедій, яких уже досить. 

Петро АНТОНЕНКО

Майдан: 5 років
Ювілей начебто ж перемоги Майдану, 

річниця вбивства Небесної Сотні

44 кандидати! Рекорд побито 
мало не вдвічі. Всього ж подавали 

заяви 91 «претендент»
Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандида-

ти на вибори Президента України 31 березня. Це не просто 
рекорд за всі 7 президентських виборів, а набагато пере-
крито рівень минулих: досі рекордними були вибори 2004 
року — 24 кандидати, на попередніх у 2014 році був 21. І 
ось отаке…

Що тут скажеш? Враження, що на посаду глави держа-
ви можна балотуватися, кому не ліньки. Про це красномов-
но свідчить перелік претендентів, яких Центральна виборча 
комісія не зареєструвала кандидатами. Це, зокрема, Віта-
лій Велідченко, Сергій Фаренюк, Володимир Ратуш, Володи-
мир Василенко, Юрій Боярський, Костянтин Черкасов, Ві-
ктор Лебединець, Олександр Приданов, Олександр Коваль-
чук, Володимир Блащук, Денис Потапов, Олександр Гоков, 
Петро Рекало, Євгеній Андрухів Ярослава Качановська, На-
талія Земська, Микола Кобилинський, Анатолій Губенко, Бо-
рис Касьяненко, Василь Марущинець, Артур Гончаров, Лю-
бов Українчук, Іван Качайло, Олександр Жамойдо, Наталія 
Миролюб, Максим Голосний, Юрій Юрченко, Євгеній Збира-
ник, Андрій Рачок, Олеся Спіріна, Сергій Опря, Михайло Бу-
лах, Андрій Сутковий.

Ну, що говорять мільйонам виборців названі прізвища? 
Нічого! 

Схоже, ті, хто у нас верховодить суспільно-політичним 
життям, тобто, бізнес, можновладці, політикани, прагнуть 
перетворювати дуже важливу справу виборів на фарс. 

Що ж за висуванням величезної більшості претендентів, 
і зареєстрованих, і ні, тих, у котрих шанси на обрання рів-
ні нулю? Це обслуговування у якості технічних фігур якихось 
серйозних кандидатів — відбиранням голосів у суперни-
ків, участю представників у виборчих комісіях, це прагнен-
ня «засвітити» свої партійки і себе перед осінніми пар-
ламентськими виборами. Тобто причини просто ні-
кчемні. І ось таке нашестя.

Нащо перетворювати 
вибори на фарс?
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Бліц-інформ Споортивні ввістіі

Область у 2018 році
Головне управління статистики в Черні-

гівській області оприлюднило дані про стан 
області у 2018 році. 

Чисельність населення області на 1 груд-
ня становила 1 мільйон і 7200 осіб. За 11 
місяців кількість населення зменшилася на 
12854 особи.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих 
безробітних на кінець 2018 р. становила 
11,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю 
отримували 82,7%.

Споживчі ціни. Ціни на продукти харчу-
вання та безалкогольні напої в області за 
2018 р. зросли на 7,6%. 

Скраплений газ став дорожчим на 
36,9%, природний – на 22,9%, ціни (тарифи) 
на утримання будинків та прибудинкових те-
риторій збільшилися на 14,8%, каналізацію 
– на 13,3%. Транспортні послуги зросли в 
ціні на 21,9%, паливо та мастила – на 12,3%.

Послуги у сфері зв’язку стали дорожчими 
на 15%, освіти – на 14,7%, охорони здоров’я 
– на 9,3%.

Промисловість. За підсумками 2018 р. 
порівняно з 2017 р. рівень промислової про-
дукції становив 98,7%.

Сільське господарство. Індекс сільсько-
господарської продукції у 2018 р. становив 
110,4% до 2017 р. 

Будівництво. Обсяг будівельних робіт 
становив 1202 млн. грн, порівняно з 2017 
р. — 103,1%.

Зовнішньо-економічна діяльність. У 
січні–листопаді 2018 р. експорт товарів ста-
новив 680,9 млн.дол. США, імпорт – 451,7 
млн.дол. Порівняно із січнем–листопадом 
2017 р. експорт збільшився на 23,3%, ім-
порт – на 10,8%. 

У населення області — 
майже мільярд боргу 
за житлово-комунальні 
послуги
Середні нарахування на одного власни-

ка особового рахунку за житлово-комуналь-
ні послуги (з урахуванням електроенергії) за 
2018 рік збільшилися майже вдвічі й стано-
вили 1942 грн на місяць.

На кінець 2018 року населення області 
заборгувало за постачання природного газу 
— 544 млн.грн, за централізоване опален-
ня та постачання гарячої води — 238 млн.
грн, за утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій — 39 млн.грн, за цен-
тралізоване постачання холодної води та 
водовідведення — 22 млн. грн, за вивезен-
ня побутових відходів — 6 млн.грн, за поста-
чання електричної енергії — 70 млн.грн.

Борги в 3 місяці і більше за централізо-
ване опалення та постачання гарячої води 
мали 36% користувачів, за постачання при-
родного газу — 30%.

У Прилуках майже 
на третину зросла 
вартість тепла 
В місцевому комунальному підприємстві 

«Прилукитепловодопостачання» наводять 
все ті ж, давно відомі причини: збільшенням 
ціни на газ, електрику, підвищенням міні-
мальної зарплати. 

Вартість опалення зросла на 28 % там, 
де є загальнобудинковий лічильник тепла, і 
на 29 % — де його нема. Тариф у будинках, 
де нема лічильника, скоригували відповід-
но до температурного режиму. Тому суми в 
платіжках за січень вийшли ще більшими, бо 
місяць був холодний. Логічно, щоб за лютий 
було навпаки — зниження, адже це унікаль-
но теплий місяць, принаймні більша його 
частина. 

Справу депутата Верховної 
Ради Надії Савченко та екс-
керівника Центру звільнення 
полонених «Офіцерський кор-
пус» Володимира Рубана, підо-
зрюваних в діях, спрямованих 
на насильницьку зміну чи по-
валення влади, Верховний суд 
України відправив на розгляд 
у Чернігівський районний суд 
Чернігівської області. 

Генеральний прокурор 
України Юрій Луценко зая-
вив, що перенесення розгляду 
справи зі Слов’янська до Черні-
гова обумовлене тим, що біль-
шість свідків у цій справі або 
живуть у цьому місті, або ж їм 
зручніше доїжджати до нього. 

Володимира Рубана затри-
мали 8 березня 2018 року на 
пункті пропуску з окупованої 
частини Донбасу «Майорське». 
За версією правоохоронців, 
він намагався перевезти вели-
ку кількість зброї з окупованої 
території Донецької області.

Рубана підозрюють у неза-
конному поводженні зі зброєю 
і підготовці терактів, зокрема 
збройних замахів на державних 
діячів і політичних лідерів, серед 

яких президент України Поро-
шенко, міністр внутрішніх справ 
Аваков, секретар РНБО Турчинов.

Пізніше в цій справі зааре-
штували депутата парламен-
ту Надію Савченко. 22 берез-
ня Верховна Рада України дала 
згоду на її притягнення до кри-
мінальної відповідальності, за-
тримання й арешт. Савченко ін-
кримінують такі злочини: «дії, 
спрямовані на насильницьку 
зміну чи повалення конститу-
ційного ладу або на захоплен-
ня державної влади», «готуван-

ня до злочину», «вчинення зло-
чину групою осіб, групою осіб 
за попередньою змовою, орга-
нізованою групою або злочин-
ною організацією», «посягання 
на життя державного чи гро-
мадського діяча», «терористич-
ний акт», «створення терорис-
тичної групи чи терористичної 
організації», «незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими ре-
човинами».

Генпрокуратура заявила, 
що Савченко була спільницею 

Рубана. Савченко заявила, що 
планувала не теракт, а лише 
«політичну провокацію». Рубан 
усі звинувачення відкидє.

14 лютого в Чернігівсько-
му райсуді почався попередній 
розгляд цієї резонансної спра-
ви. На засіданні було присутні 
підсудні Савченко і Рубан, унші 
учасники процесу, представни-
ки громадськості, журналісти.

Савченко і Рубан подали 
клопотання, щоб їх справу роз-
глядав суд присяжних.

Втім, судді райсуду заявили 
самовідвід, мотивуючи тим, що 
в ході розгляду потрібно вивча-
ти секретні матеріали, а суд не 
має достатньої кількості суддів, 
що мають доступ до державної 
таємниці.

Надія Савченко, яка утри-
мується в Чернігівському слід-
чому ізоляторі, заявила, що 
умови її утримання тут значно 
кращі, ніж у Лук`янівському 
СІЗО Києва, де вона перебува-
ла кілька днів до цього. В Чер-
нігівському СІЗО її помістили 
не в загальну, а в окрему каме-
ру із задовільними санітарно-
побутовими умовами.

«Десна» починає
Починає офіційні виступи 2019-го року. Але оскіль-

ки чемпіонат України з футболу, де у вищому дивізіоні — 
прем’єр-лізі — вперше виступає чернігівська команда, йде 
за системою «осінь — весна», то це його продовження. І за-
вершення першого етапу турніру. В ньому 12 команд грають 
у два кола, щоб визначити першу і другу шістки. Перша, на 
другому етапі, розіграє медалі чемпіонату і 5 путівок у євро-
кубки, друга боротиметься за виживання в еліті. 

«Десна» пішла на зимову перерву якраз на 6 місці. За-
вдання — втриматися у  шістці в цих заключних  турах, а на 
першому етапі вже зіграно 18 турів, зосталося 4.  Деснянці 
по 2 матчі проводять вдома і в гостях. 

Починають у цю неділю, 24 лютого, о 14.00 на виїзді, 
матчем з командою «Арсенал-Київ». Трансляцію, як завжди, 
вестиме телеканал «Футбол». Дивімося по телевізору чи в ін-
тернеті. 

Наступний матч — вдома,  в суботу 2 березня, о 14. 00. 
І він викликає підвищений інтерес. Суперник – гранд україн-
ського футболу київське «Динамо», і це буде перша в історії 
зустріч з ним у чемпіонаті в Чернігові. В першому колі наші 
поступилися в Києві 0:4, то був просто невдалий матч,  і те-
пер деснянці прагнуть реваншу. 

Отже, ажіотаж серед вболівальників неабиякий. Але 
вони можуть і не побачити матч саме тут, все залежатиме 
від погоди. Якщо  вона буде така весняна, як більша части-
на лютого, гра буде на стадіоні ім. Гагаріна. І тоді  можна не 
сумніватися, що західна, діюча трибуна буде заповнена на 
всі майже 6 тисяч місць і, можливо, також діючі 2 сектори 
східної трибуни.  Адже чернігівці вже скучили за футболом, 
та ще й в гостях — «Динамо»! Але якщо на початку берез-
ня повернеться справжня зима,  матч може пройти в Києві. 
Причина — обігрів поля на стадіоні ім. Гагаріна  все ще не 
включено в роботу. 

В наступному турі, 9 березня, «Десна» грає у Полтаві з 
«Ворсклою», одним з лідерів чемпіонату. А заключний матч 
першого етапу проведе вдома 16 березня, суперник — ко-
манда «Львів», яка зараз нижче наших в турнірній таблиці, 
але є одним з прямих суперників по  потраплянню в першу 
шістку. 

Денис Безбородько — 
кращий футболіст «Десни» 

першої частини сезону
Клуб визначив трійку кра-

щих футболістів команди  літ-
ньо-осінньої частини сезону: 
найперше  — чемпіонату Украї-
ни, але також і  Кубка України. В 
цьому рейтингу перемогу з чи-
малим відривом здобув вихо-
ванець чернігівського футбо-
лу, форвард Денис Безбородь-
ко, який набрав 301 бал. Денис 
провів у цій частині сезону 13 

матчів, забив 6 м`ячів, зробив 3 гольові передачі. На друго-
му місці воротар Євген Паст — 200 балів, на третьому — ка-
пітан команди, захисник Денис Фаворов   — 199 балів. 

Таке рішення підтримали істори-
ки, представники міської ради, об-
ладміністрації та громадськості під 
час круглого столу 6 лютого.

Під поняттям «Культурний ланд-
шафт» йдеться про територію з 
пам’ятками, яка сформувалася в 
Чернігові з Х століття, у 50-ті роки ХХ 
століття і збереглася до сьогодні. Це 
Дитинець, Болдині гори, Троїцький 
собор, Єлецький монстир.

Учасники круглого столу обгово-
рювали, що може змінитися у разі 
включення до переліку ЮНЕСКО цих 
об’єктів та буферних зон, які до них 
прилягають, — Лісковиці та житлової 
забудови біля річкового порту. Ці те-
риторії вже входять до охоронної зони.

Що дасть Чернігову можливе 
включення до списку ЮНЕСКО? Це 
гарантії збереження, додаткова ре-

клама, пріоритетність у залученні фі-
нансів, входження у світові туристич-
ні маршрути тощо.

Роботу по підготовці заявки про-
довжить консультативна рада при 
обласному департаменті культури і 
туризму. Потім її мають затвердити у 
Міністерстві культури.

На сьогодні у списку світової 
спадщини ЮНЕСКО — 1092 пам’ятки, 
із них українських 7.

ЮНЕСКО — Організація 
Об'єднаних Націй з питань освіти, 
науки і культури, міжнародна ор-
ганізація, спеціалізована установа 
ООН, яка при співпраці своїх членів-
держав у галузі освіти, науки, культу-
ри сприяє ліквідації неписьменності, 
підготовці національних кадрів, роз-
витку національної культури, охороні 
пам'яток культури тощо.

Візит представників Меджлісу 
кримсько-татарського народу

Він був присвячений 5-й річниці окупації Криму Росією, а також 75-й річни-
ці депортації кримських татар владою СРСР з Криму до Середньої Азії. 

До обласного молодіжного центру завітали заступник голови Меджлісу Ільмі 
Умеров, члени Меджлісу — радниця міністра молоді та спорту України з питань 
Криму Гаяна Юксель та Різа Шевкієв. Вони подивилися виставку дитячих малюн-
ків «Мій Крим», фільм про окупацію Криму та поспілкувалися з чернігівцями. 

Гаяна Юксель: «Мета – зруйнувати міф, який зараз малює і використовує 
російська пропаганда про те, що в Криму, нібито не було спротиву, нібито меш-
канці Криму одностайно, разом, з великою радістю йшли на так званий рефе-
рендум 2014 року. Це не так. У Криму був спротив і Крим був українським, у 
Криму були справжні громадяни України».

Світлана Кузіна, переселенка, голова громадської організації «Кримська 
громада»: «Ми переселенці, так. Ми в Україні, ми вдома. Але ж ми не на своїй 
маленькій Батьківщині, не в Криму. У мене чоловік, винайнявши квартиру тут, 
у Чернігові, каже: «Я прийшов, був щасливий, що у мене вже є дах над головою. 
Заходжу на кухню і думаю, що зараз поп’ю чайку». І він усвідомлює, що в ньо-
го нема ні заварки, ні цукру, навіть сірників немає. Оцей психологічний пост-
синдром, він нікуди не зник. Тільки ви почнете говорити з нашими жінками про 
Крим, одразу сльози. Нас тут дуже добре зустрічають, з душею і серцем, але ж 
дім рідний – є дім».

Чернігів готує заявку до світової 
спадщини ЮНЕСКО у категорії 

«Культурний ландшафт» 

Надію Савченко і Володимира Рубана судять у Чернігові
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Бліц-інформ
UA: Українське радіо 
«Чернігівська хвиля» запустило 
чотири нові програми
«Проста історія» з Володимиром Пилипенком. 

Відомий у Чернігові історик та екскурсовод Володи-
мир Пилипенко щосуботи розповідатиме слухачам 
про міста і села, минулі події на території Чернігівщи-
ни. Так, у першій програмі мова йшла про виникнення 
Чернігова. Тема другої програми присвячена Ніжину 
часів Гетьманщини — одному з найбільших і найбагат-
ших міст козацької України.

Програма в ефірі в суботу о 12.30, повтор у неді-
лю о 17.10. 

«По той бік легенди». Ведуча Ірина Воробей 
та кандидат історичних наук Олександр Бондар 
з’ясовують, звідки беруться легенди, чи існували би-
линні герої, вурдалаки, прокляті наречені та приви-
ди. У першому випуску говорили про чернігівського 
полковника Дуніна-Борковського, чиє ім`я пов’язане 
з численними легендами та міфами. У другому розпо-
відали про старовинне місто Сірим, яке колись стояло 
на місці Чернігова.

Програма в ефірі в суботу о 17.35, повтор у неді-
лю о 7.30.

«Наукові відкриття для щоденного життя». На-
уково-популярна програма доступно розповідає про 
науку, дає рекомендації, як з її допомогою покращити 
повсякденне життя. Програма має трьох співавторів. 
Двоє з них постійні — ведучий Олексій Маслов та ви-
нахідник, доктор педагогічних наук Андрій Давиден-
ко. Третій співавтор змінний — залежно від теми ви-
пуску запрошують відповідного фахівця.

У перших двох випусках обговорили, як не впасти 
під час ожеледиці, удосконалити свою поставу й ходу, 
організувати спілкування вдома та на роботі. Далі спі-
вавтори планують поговорити про те, як і що слід їсти, 
як знайти дорогу за зірками, які скарби в нас є під но-
гами. Програма запрошує фізиків, біологів, екологів, 
психологів, лінгвістів, антропологів, істориків. І щора-
зу повинні бути якісь конкретні знання, щоб людина 
змогла використати почуте у своєму житті.

Програма в ефірі у неділю о 20. 10. 
«Добраніч з казкою». Це знайомий багатьом 

формат казки на ніч. На «Чернігівській хвилі» колек-
тив радіо читає дитячі казки, написані їхньою колегою 
— журналісткою та письменницею Євдокією Тютюн-
ник.

Програма в ефірі щосуботи та неділі о 20.40. 
Всі названі програми також можна слухати на 

SOUNDCLOUD та в YouTube.
Це не останнє оновлення передач обласного ра-

діо. Планується з березня вихід нових програм по су-
ботах і неділях. Стежити за програмами Українсько-
го радіо «Чернігівської хвилі» можна на сторінці у фей-
сбуці. 

Засуджено викрадачів 
пам’ятників Коцюбинського 
й Пушкіна
Погруддя Михайла Коцюбинського з його могили 

у Чернігові зникло 18 грудня 2017 року. Бюст Пушкі-
на з пам’ятника на Валу вкрали невдовзі, 31 грудня. 
Їх поліція знайшла за кілька діб – 4 січня, у лісопар-
ку Кордівка. По завершенні слідства погруддя обох 
письменників повернули на місця 21 серпня.

Підозрюваних затримали 1 лютого минулого року. 
Суд завершено. Вирок виніс Деснянський район-

ний суд Чернігова. Один з підсудних отримав 6,5 року 
ув’язнення, бо причетний до обох викрадень та ра-
ніше був судимий. Крім того, його судили не лише за 
викрадення пам’ятників, а й за наругу над могилою. 
Двом іншим за крадіжку бюста Пушкіна присудили 5,5 
та три роки ув’язнення.

Також засуджені мають відшкодувати процесу-
альні витрати та більше 28 тисяч гривень матеріаль-
ної шкоди.

Скільки ще наївних простаків 
обманюватимуть аферисти?
Із заявою про зникнення з банківської картки 

майже 50 тисяч гривень по допомогу до поліції звер-
нувся житель Прилук. Йому на мобільний телефон за-
телефонував невідомий і представився працівником 
компанії мобільного зв’язку.

Аферист запитав, чи нема у чоловіка скарг на 
якість мобільного Інтернету, й запропонував ввести 
в телефоні певну комбінацію цифр, що нібито мало б 
покращити якість послуги. Абонент виконав усі вка-
зівки шахрая, а невдовзі з кредитної картки чоловіка 
зникли всі гроші.

Поліція закликає громадян за жодних обставин ні 
з ким не ділитися конфіденційною інформацією, осо-
бливо коли ці відомості запрошує невідома особа те-
лефоном. 

Мистецька панорама

Звітна виставка фотохудожників
У обласній бібліотеці ім. Короленка відбулося відкриття звіт-

ної виставки обласної організації Національної спілки фотохудож-
ників України

Бібліотека — багаторічний партнер організації і на початку 
кожного року в читальній залі талановиті фотохудожники звітують 
про свою діяльність за минулий рік.

Змінився керівний склад обласної організації: головою обра-
ний Ігор Волосянкін, секретарем — Інна Буглак.

Цікаві плани щодо діяльності організації. Навесні пройде фото-
ревю для тих, хто хоче стати членом спілки. Кожен бажаючий зможе 
продемонструвати свої фото. Ігор Волосянкін запросив усіх спро-
бувати сили в жанрі фотографії. Озвучена пропозиція організувати 
фестивалі в Седневі — поетичному місці для творчих людей.

На виставці представлено 33 роботи 7-ми фотохудожників — 
пейзаж, портрет, натюрморт, репортажне фото.

 

Ніжинська Гільдія митців
В обласному ху-

дожньому музеї ім. 
Г. Галагана відкрила-
ся виставка «Палітра 
ніжинських митців», 
на якій представле-
ні твори декоратив-
но-ужиткового мис-
тецтва – розпис на 
склі, холодний ба-
тик, різьблення на 
дереві, нетрадицій-

ний гобелен та художнє фото.
Автори робіт — члени «Ніжинської 

Гільдії митців» Ніна Кущенко, Наталя Ям-
чинська, Сергій Святний, Григорій Васи-
ленко, Юлія Петренко, Ігор Волосянкін — 
Ніжинська Гільдія митців створена для 
популяризації мистецтва Ніжині і за його 
межами, допомоги молодим, внесення 
вкладу в культурний розвиток міста, — 
зазначає Ніна Кущенко, голова Гільдії.

Громадська організація зареє-
стрована 2 серпня 2017 року, її меце-
натом є Ігор Кущенко.

Виставка триватиме до 2 квітня 2019 року.

Класика духового орке-
стру. Духовий оркестр облас-
ного філармонійного центру під 
керівництвом заслуженого ді-
яча мистецтв України Анатолія 
Ткачука представив нову ціка-
ву програму. У концерті прозву-
чали твори українських та зару-
біжних авторів — Карла Джен-
кінса, Тоні Реніса, Вена Моррі-
сона, Джорджі Маркса, Степана 
Єднака, авторські твори А. Тка-
чука. Прозвучала і неповтор-
на «Токката і фуга ре мінор» Йо-
ганна Себастьяна Баха. З ор-
кестром виступили і вокалісти 
— лауреати міжнародних кон-
курсів Марина Коваленко і Ан-
дрій Рекун. 

Іспанські мотиви. 10 люто-
го в концерті звучали іспанські 
мотиви у виконанні Академічно-
го камерного хору імені Д. Борт-
нянського, бас-баритона, соліс-
та Національної філармонії та 
Національної опери України Ан-
дрія Маслакова, піаністки, со-
лістки Національної філармонії 
України Марії Віхляєвої, голов-
ного хормейстера Гаванської 
опери Клаудії Родрігес Гарсія 
(Республіка Куба). Прозвучали 
твори класиків іспанської му-
зики.

Пані Марія та пан Андрій 
вже брали участь у проектах фі-
лармонійного центру, то ж публі-
ка їх зустрічала як давніх друзів. 
А українець Андрій Маслаков та 
кубинка Клаудія Родрігес Гарсія 
є творчим подружжям.

Мелодії Іспанії виконує Те-
тяна Асадчева. Програма «Ме-
лодії Іспанії» складалася з во-
кальних творів композиторів 
різних епох та країн, об’єднаних 
іспанською темою. Її представи-
ла лауреат міжнародних конкур-
сів Тетяна Асадчева (мецо-со-
прано). Вокальну майстерність 
Тетяна Асадчева відточувала у 
Київському інституті музики ім. 
Глієра, Національній музичній 
академії ім. Чайковського, Мі-
ланській консерваторії. Співач-
ка відома виконанням камер-
них вокальних творів західно-
європейських та вітчизняних 
композиторів, українських на-
родних пісень, оперних партій. 
У концерті прозвучали твори та-
ких композиторів, як Жорж Бізе, 
Луї Обер, Михайло Глінка, Жуль 
Массне, Лео Деліб, Пабло де Са-
расате, Моріс Равель.

«Назад, у кохання». Такою 
подорожжю стала присвячена 
Дню закоханих концертна про-
грама центру, прем’єра якої від-
булася 13 лютого. Виступили за-
служені артисти України Воло-
димир Гришин і Сергій Сулімов-
ський, лауреати всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів Ольга 
Печко, Марина Маккей, Марина 
Коваленко, В’ячеслав Мацвій-
ко, Світлана Примак, Катерина 
Іващенко, Яна Корольова, Анна 
та Дар’я Михневич, лауреат між-
народних конкурсів Театр танцю 
«Екватор». У програмі звучать 
українські і зарубіжні хіти.

На сцені 
Філармонійного центру

З півтисячі медалей і вій-
ськова форма різних армій, 
найстаршій із яких понад сто 
років. Таку колекцію зібрав 
чернігівець Віктор Трухан. 
Свого часу додав до колекції 
форму військових УНР, які бо-

ролися за долю молодої укра-
їнської держави під Крутами.

«Револьвер-наган, пісто-
лет «Маузер», гвинтівка Мосі-
на. Дуже цікавий експонат — 
кулеметна стрічка від «Мак-
сима». Вона ще брезентова. 
Форма — поручик козачих 
військ, підполковник піхот-
них військ. Чорна форма – це 
були два полки: капелевці та 
мартовці. Це оригінал фор-
ми», говорить Віктор Трухан.

Таке хобі у Віктора Вла-
диславовича з’явилося не 
випадково. Він виріс у роди-
ні військового, згодом і сам 
склужив в армії. Каже, що 
кожен предмет колекції має 
свою історію.

«Знімали у нас відомий 

фільм «У бій ідуть одні старі». І 
оце після зйомок залишилася 
форма льотчика — старшого 
лейтенанта, муляжі орденів і 
медалей — «За відвагу», «Чер-
воний прапор», «За перемогу 
над Німеччиною».

Всюди, де довелося йому 
служити, у гарнізонах, осо-
бливо за кордоном, десь 
щось викопували, знаходили. 
У Польщі наші війська стояли 
на колишній німецькій тери-
торії, і там було багато експо-
натів. Найцікавішою пан Ві-
ктор називає німецьку форму 
часів Другої світової війни з 
рідкісними нагородами. 

Багато чого йому вдаєть-
ся виміняти, дещо дарують, 
частину купує. Збирати по-

вноцінне екіпірування іно-
ді доводиться роками. Він 
зазначає: «Готова форма не 
трапляється взагалі, лише 
фрагменти військової форми 
та фотографії, а потім за фото 
я вже відновлюю, які були на-
городи, які погони, і по части-
нах вже виходить військова 
форма».

Окреме місце — речам 
українських бійців на Донба-
сі. Тут також можна побачити 
трофейний одяг, забраний у 
так званих «зелених чоловіч-
ків» під час окупації Криму та 
у російських козачих військ. 

Більша частина колекції 
знаходиться в музеї, створе-
ному Віктором Владиславо-
вичем у 34-й школі Чернігова, 
решта — вдома.

Співробітники Служби безпеки Укра-
їни викрили мешканця Чернігівщини, 
який проводив антиукраїнську агітацію у 
соціальних мережах за завданням спец-
служб РФ.

Оперативники спецслужби встанови-
ли, що пропагандист за завданням росій-
ських кураторів підшукав спільників для 
поширення матеріалів в яких, зокрема, 
дискредитувалась українська держава 
та Збройні Сили України, популяризува-
лась діяльність терористичних організа-
цій «Л/ДНР» та містилися заклики до по-
рушення територіальної цілісності нашої 
країни.

Співробітники СБУ також задокумен-
тували, що від посередників, підконтр-
ольних російським спецслужбам, агіта-
тори отримували завдання поширювати 
фейкову інформацію для маніпулюван-

ня громадською думкою задля впливу на 
електоральні настрої під час проведення 
виборів Президента України. Антиукра-
їнські матеріали агітатори систематично 
розміщували у соціальних мережах та на 
персональних Інтернет-сторінках.

Під час проведення санкціонова-
ного обшуку за місцем проживання ор-
ганізатора правоохоронці вилучили 
комп’ютерне обладнання, яке викорис-
товувалось для розповсюдження антиу-
країнських матеріалів.

У межах розпочатого кримінального 
провадження за ст. 109 Кримінального 
кодексу України, під процесуальним керів-
ництвом прокуратури тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо оголошен-
ня фігуранту кримінального проваджен-
ня про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, що протягом минулого 

року фахівцями з кібербезпеки Управ-
ління СБ України в Чернігівській області 
заблоковано роботу понад 50 фейкових 
акаунтів у соціальних мережах, викрито 5 
антиукраїнських інтернет-агітаторів, двом 
проросійським пропагандистам оголоше-
но про підозру у скоєнні злочинів, одну 
особу засуджено.

Управління СБ України в Чернігів-
ській області закликає мешканців Чер-
нігівщини бути пильними у віртуальному 
просторі, уважно ставитись до появи ма-
теріалів сумнівного змісту та не піддава-
тися на інформаційні провокації. У разі 
виявлення фейків та осіб, які їх поширю-
ють, прохання негайно повідомляти за 
номером телефону «гарячої лінії» (0462) 
676-208. Телефон працює цілодобово.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

На Чернігівщині СБУ викрила організатора 
мережі антиукраїнських інтернет-агітаторів

Віктор Трухан зібрав унікальну військову колекцію 
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В ім’я Отця, Сина та Святого 
Духа.

Дорогі брати та сестри в Христі 
щиро вітаю Вас!

Сьогодні ми з вами бачимо і чує-
мо дуже багато різних спекуляцій та 
перекручувань історичних, доленос-
них подій навколо надання Томосу 
про незалежне впорядкування Пра-
вославної Церкви України. Незнання 
історичних подій, маніпуляція факта-
ми, використання недостовірних іс-
торичних документів а іноді і відкри-
та брехня не дає нам чистосердечно 
святкувати цю історичну подію.

Є дуже багато запитань, на які 
потрібно дати відповідь. Чи каноніч-
но (законно) вчинив Його Всесвя-
тість Вселенський патріарх Варфо-
ломій надавши томос? Якою мовою 
потрібно відправляти Богослужін-
ня? Яке підпорядкування мають пра-
вославні парафії на території Украї-
ни? І ще дуже багато запитань, на 
які потрібно відповідати не в газет-
ній статті, а цілій книзі.

Почати ми з вами можемо з цер-
ковних канонів (законів) про по-
вноваження Константинопольсько-
го патріарха. Чи мав право Вселен-
ський патріарх надавати Томос? 

«Зберігається право всіх ар-
хієреїв та іншого духовенства на 
апеляційне звернення до Вселен-
ського Патріарха, який має кано-
нічну відповідальність приймати 
безапеляцiйні судові рішення для 
єпископів та іншого духовенства 
помісних Церков, згідно з 9-м і 
16-м священними канонами IV Хал-
кідонського Вселенського Собору.»

Історично з 988 р. по 1686 р. 
Київська митрополія підпорядкову-
валась Константинопольським Па-
тріархам. У 1686 році Константино-
польський Патріарх Діонісій за нака-
зом підкупленого візира погодився 
на надання згоди дозволити Мос-
ковському патріарху висвячувати 
Київських митрополитів. Це було зу-
мовлено політичною ситуацією, коли 
після поразки під Віднем Османська 
імперія намагалася заручитися під-
тримкою Московської держави. Але 
тільки висвячувати Київських ми-
трополитів, канонічно територія не 
передавалася. Отже офіційно тери-
торія Київської митрополії була в 
підпорядкуванні Константинополь-
ського патріарха.

За часів московського царя Пе-
тра І Московське царство перетво-

рюється на Російську імперію аб-
солютистського типу. Але не тільки 
державний устрій зазнає капіталь-
них змін, змінюється і положення 
церкви. Коли в 1700 р. помирає па-
тріарх Адріан, Петро забороняє оби-
рати нового патріарха. З 1700 р. по 
1917 р. в Російській Церкві не було 
патріарха. Замість патріарха спо-
чатку був призначений блюститель, 
а з 1721 р. створений спеціальний 
світський орган — Святійший Прав-
лячий Синод. Відтоді і на два століт-
тя вперед держава підпорядкувала 
собі церкву. Захоплена Київська ми-
трополія 1721 р. згідно з «Духовним 
Регламентом» формально ліквідова-
на як автономна церковна область і 
стала звичайною єпархією Москов-
ського Патріархату. 

В 1722 —1743 рр. у Київських 
митрополитів було відібрано митро-
поличий титул, і вони залишалися 
тільки архієпископами. За Катерини 
ІІ у 1770 р. з титулу «митрополит Київ-
ський, Галицький і Малої Росії» було 
вилучено слова «і Малої Росії». Таке 
кричуще порушення церковних за-
конів не залишилося без протестів з 
боку українського духовенства, яке 
було подавлене репресіями.

Багато років, від визвольних 
змагань 1917 — 1922 рр. до цього 
часу, свідома українська інтеліген-
ція, духовенство, віряни намагали-
ся відновити автокефальний статус 
церкви в Україні. І ось нарешті Про-
мислом Божим Вселенський патрі-
арх надає нам Томос в якому ска-
зано: «оскільки благочестива та 
Богом бережена земля України 
укріплена і звеличена вищим про-
мислом та отримала свою повну 
політичну незалежність, держав-
ні та церковні керівники якої вже 
майже тридцять років палко про-
сять її церковного самоврядування 
та пліч-о-пліч з народом й суголос-
но з давніми його проханнями сво-
го часу зверненими до святішого 
Апостольського Константинополь-
ського Престолу, котрий за багато-
віковим канонічним переданням 
зобов’язаний турбуватися про Свя-
ті православні Церкви, які мають в 
цьому потребу, а найбільше про ті, 
які завше з ним зв’язані канонічни-
ми узами, як-от історична Митропо-
лія Київська,  —  то наша Покірність 
з Преосвященними при нас Митро-
политами та всечесними, улюбле-
ними в Святому Дусі братами та 

співслужителями, з обов’язку тур-
боти Великої Христової Церкви за 
Православний світ, для зцілення 
постійно загрожуючих розколів та 
розділів у помісних Церквах, одно-
думно визначаємо та проголошує-
мо, щоб уся Православна Церква, 
що знаходиться в межах політич-
но сформованої та цілковито неза-
лежної держави України разом із 
Священними Митрополіями, Архіє-
пископіями, Єпископіями, монасти-
рями, парафіями та всіма в них цер-
ковними установами, котра знахо-
диться під покровом Засновника 
Єдиної, Святої, Соборної і Апостоль-
ської Церкви Боголюдини Господа 
і Спасителя нашого Ісуса Христа, 
існувала віднині канонічно авто-
кефальною, незалежною та само-
врядованою, маючи Першого в цер-
ковних справах і визнаючи кожного 
канонічного її Предстоятеля, який 
носить титул «Блаженніший Митро-
полит Київський і Всієї України».

В наступних статтях ми з вами 
розберемо й інші болючі питання на-
шого духовного життя. 

 З любов’ю в Христі 
смиренний ієрей Антоній 

 (Панасенко) ПЦУ.

Постала незалежна Православна Церква України
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Книгу «Ієрархія 
національних пріоритетів» 
презентували у Чернігові

13 лютого в 
Ку л ьт у р н о - м и с -
тецькому центрі 
«Інтермеццо» від-
булася презента-
ція книги публі-
цистики відомого 
українського жур-
наліста й письмен-
ника Віктора Рога 
«Ієрархія націо-
нальних пріори-
тетів». Вона скла-
дається зі статей, 
репортажів та 

інтерв’ю за період з 1991 по 2018 рік. Кни-
га вийшла з ініціативи та за сприяння Орга-
нізації Українських Націоналістів і добро-
діїв Олега Медуниці, Ростислава Мартиню-
ка, Романа Медика, Юрія Сиротюка й інших. 
Зі слів автора, дана книга насамперед про 
українсько-російські стосунки. А ще — про 
Україну, національні пріоритети, розбудову 
нашої нації. 

Деякі судження автора стали проро-
чими, те, що було написано ним ще у 1991 
році, отримало підтвердження у загарб-
ницьких діях Росії, починаючи з 2014 року. 
Багато з написаного присвячено людям, які 
стояли біля витоків боротьби за наші наці-
ональні інтереси, незалежність України. Го-
ловну ідею Віктор Рог визначив словами: 
вірити, діяти, перемагати.

Разом з Віктором Рогом книгу презен-
тували відомий журналіст Ростислав Мар-
тинюк та Богдан Галайко — український вій-
ськовий історик та громадський діяч

На презентації видання кожен охочий міг 
задати автору запитання та придбати книгу. 

Наприкінці зустрічі автор анонсував ви-
хід найближчим часом праці Михайла Коло-
дзінського «Воєнна доктрина українських на-
ціоналістів».

Цього ж дня Віктор Рог дав інтерв’ю чер-
нігівському радіо Svoboda.fm. 

Віктор Рог — засновник і голова Спілки 
української молоді «Сумщина», перший голо-
ва громадської організації Молодіжного на-
ціоналістичного конгресу, а також член Нау-
ково-ідеологічного центру імені Дмитра Дон-
цова і редактор газети ОУН «Шлях Перемоги».

Тираж книги 1000 примірників, надруко-
вана у видавництві ТОВ «Українська Видав-
нича Справа».

Придбати книгу можна у КМЦ «Інтермец-
цо» (вул. Шевченка, 9, тел. 063-2361803.)

Олександр ЯСЕНЧУК
Фото Олега Головатенка

Щоб уже зовсім не пере-
творювати вибори у цирк і фарс, 

майже півсотні кандидатів (!) руками 
ЦВК було відсіяно, не зареєстровано. Од-
них вище вже названо. Є й інші. 

Чималий резонанс викликала відмо-
ва в реєстрації лідера Компартії України 
Петра Симоненка. Так, він живий-здоро-
вий у політичному житті, цей неодноразо-
вий учасник виборчих перегонів, причому, 
у 1999 році він навіть вийшов у другий тур, 
коли ефектно була розіграна для вибор-
ців альтернатива «Кучма або Симоненко». 
Цього разу Центрвиборчком відмовив у 
реєстрації Симоненкові, бо він заявився 
не як самовисуванець, а відверто й де-
монстративно — як кандидат від очолю-
ваної ним Компартії, що й висунула його. 
ЦВК відмовила в реєстрації на тій підста-
ві, що статут, символіка та й сама назва 
Компартії суперечать ухваленому весною 
2015 року парламентом закону про деко-
мунізацію. 

Але все це … лірика. Відкриваємо офі-
ційний Реєстр політичних партій Міністер-
ства юстиції України. Під № 109 значиться 
не хто інший, як саме Комуністична партія 
України. Та сама, зареєстрована 5 жов-
тня 1993 року, після двох років заборони 
по розпаду СРСР — у зв’язку з участю її в 
московському заколоті ГКЧП та іншими 
антидержавними діяннями. Але відновле-
на, зареєстрована, брала участь у числен-
них виборіадах, була представлена у 7-ми 
наших парламентах, всіх, крім нинішньо-
го, і, виявляється, офіційно існуюча й сьо-
годні. 

Це говориться не до того, що треба 
було зареєструвати Симоненка, а до того, 
що майже 4 роки часу мало б вистачити 
для влади держави, щоб нарешті юридич-
но ліквідувати цю давно вже антизаконну 
партію.

Втім, і без Симоненка кандидатів від 
прокомуністичних, лівих сил вистачає. Зо-
крема, після розколу Соціалістичної партії 
йде на вибори не лише її нинішній очіль-
ник, а й багатолітній її лідер, добре відо-
мий Олександр Мороз. Теж неодноразо-
вий учасник перегонів, двічі голова пар-
ламенту. Програвши при розколі партії, 
він спокійно створив нову під назвою — 
Соціалістична партія Олександра Моро-
за (ще одна «іменна» партія), яка й висуну-
ла його кандидатом. Є серед кандидатів й 
інші ліві — це після майже 4-х років деко-
мунізації. 

Частині претендентів було відмовлено 
в реєстрації з політичних, ідеологічних мо-
тивів. І тут Центрвиборчком чомусь взяв 
на себе роль судді саме в цих складних пи-
таннях. 

Скажімо, 6 претендентів отримали від-
мову, бо ЦВК вважає, що в їхніх програмах 
містилися положення про ліквідацію неза-
лежності України чи насильницьку зміну 
конституційного ладу, або порушення су-
веренітету, територіальної цілісності, або 
пропаганда війни, насильство і посягання 
на права і свободи людини. Дійсно, така 
заборона резонно фігурує у законі про ви-
бори президента. Адже ці положення ан-
тиконституційні, їх пропаганда забороне-
на, а спроба втілення є серйозним злочи-
ном. Залишається лише вірити ЦВК, що 
програми тих претендентів дійсно містили 
такі положення. Для звірки читачам мож-
на спробувати зайнятися також нудною 
справою, як копирсанням в Інтернеті, шу-
каючи ті програми.

Ще одному з претендентів відмовили 
у реєстрації через те, що його програма 
містила наступне: «Я виступаю за те, щоб 
всі гілки і рівні державної влади очолюва-
ли представники титульної української на-
ції (не менш як 80%) з одночасним пропо-
рційним залученням представників націо-
нальних меншин». Звичайно, можна дуже 
критично ставитися до такої ідеї, але ви-
знаймо, що вона має певних прихильни-
ків, вільно пропагується й обговорюєть-
ся. Питання тут у юридичній площині: чи є 
подібне підставою (навіть з найбільш бла-
гими намірами!) для відмови у реєстрації? 
Мабуть, підставою стало положення Кон-
ституції про рівність всіх націй у державі? 

Є й ще цікавіший приклад. Одному з 
претендентів відмовили у реєстрації, бо 
він пропонував у своїй передвиборчій 
програмі ввести смертну кару для дер-
жавних службовців усіх рангів за такі зло-
чини, як «корупція», «зрада», «розкрадання 
державного майна». Так, у нашій державі, 
як і майже по всій Європі, смертна кара 
скасована. Але ж ідея її введення постій-
но «висить» і вільно обговорюється в сус-
пільстві, що не є дивним, коли люди ба-
чать такий рівень криміногенної ситуації і 
такий величезний рівень корупції. 

Відмовлено в реєстрації Надії Савчен-
ко. Тій самій — ще недавньому кумиру на-
ції, що указом президента відзначена най-
вищим званням держави — Герой Украї-
ни. Нині Надія Савченко на лаві підсудних, 

до речі, в суді Чернігова. Її і офіцера Воло-
димира Рубана судять за звинуваченнями 
в таких злочинах, що на здорову голову 
важко повірити в такі наміри. Адже інкри-
мінуються не лише наміри вбивства ви-
щого керівництва держави, а, наприклад, 
підготовка вибуху — висадження в пові-
тря Верховної Ради, разом з її депутатами. 

Звичайно, Надії Савченко, яка вже 
встигла створити свою, теж «іменну» пар-
тію, що й висувала її кандидатом, відмов-
лено в реєстрації не тому, що вона є зви-
нуваченою у злочині. Бо поки що — не за-
суджена ж! Он спокійно зареєстрований 
і балотується наш земляк, теж доволі ві-
домий Роман Насіров, недавній головний 
податківець держави, нині звинувачений 
у колосальному розкраданні цієї держави. 
Надії Савченко відмовлено на тій підста-
ві, що вона…не внесла грошову заставу. 
Звісно ж, Надія, її адвокати, партійці до-
бре знають про необхідність такої заста-
ви. Тоді що все це значило? 

Між іншим, через невнесення заста-
ви відсіяно одразу кілька претендентів. 
І тут уже явно все схоже на фарс. Зрозу-
міло, що мало не всі з величезної когорти 
претендентів і кандидатів вносили не свої 
гроші, за них вніс хтось. Але виявилися й 
такі, що не внесли ні самі, ні хтось — необ-
хідну суму у 2 мільйони 500 тисяч гривень. 

Наприклад, один претендент вніс 25 
гривень, що рівно у 100 тисяч разів мен-
ше необхідної суми. Інший вніс 5 гривень, 
тобто у півмільйона разів менше потріб-
ного. Рекорд поставив претендент, який, 
явно в насмішку, вніс рівно одну мільйон-
ну (!) частку суми — 2 гривні 50 копійок. 
Словом, далеко до наших виборів цирко-
вим клоунам.

Але й зареєстрованих — 44 канди-
дати! Причому, переважна більшість — 
це кандидатики, котрі наберуть в голосу-
ванні жалюгідні «нуль» і стільки-то деся-
тих чи й сотих відсотка голосів. Вони про 
це знають, це прогнозовано. Але марно 
після виборів стидати й соромити таких, 
дорікати,чого вони пхалися на ці вибори? 
Вони знають, ЧОГО. 

Клоунада, цирк, фарс, засвідчені уже 
самим висуванням і реєстрацією канди-
датів, тривають. Зараз продовжилися у 
форматі виборчої агітації, яка теж, схоже, 
б`є всі рекорди по демагогії, популізму, 
брехні, наклепах, засиллю брехливих, за-
мовних «рейтингів». Тобто рекорди повної 
зневаги до виборців. Так їм і треба?

Петро АНТОНЕНКО

Нащо перетворювати вибори на фарс?
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ПРОТОКОЛ №
загальних зборів релігійної організації релігійної 

громади Української Православної  Церкви
(повна назва релігійної організації)

„         ”                            20     року.  м.(с.)
Всього членів громади:
Присутні на зборах:

Порядок денний:
1.Обрання голови та секретаря загальних (парафіяльних) зборів.
2.Про зміну конфесійного підпорядкування релігійної громади та внесення 
змін і доповнень до Статуту релігійної громади.
3.Про обрання уповноваженого від релігійної громади на подачу документів до 
обласної державної адміністрації.

І. СЛУХАЛИ: 
гр.
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

про необхідність обрання голови та секретаря загальних (парафіяльних) 
зборів.

ВИСТУПИЛИ:
гр.
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

який запропонував обрати головою та секретарем загальних зборів 
відповідно:
гр.                                                                                     та
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

гр. 
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

УХВАЛИЛИ:
обрати головою та секретарем загальних зборів відповідно:
гр.                                                                                                             та
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

гр.
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

ГОЛОСУВАЛИ:  ЗА  —      ; ПРОТИ —     ; УТРИМАЛИСЬ  —     .

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Голову керівного органу 
гр.
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

Про зміну конфесійного підпорядкування релігійної громади та внесення змін і 
доповнень до Статуту релігійної громади.
ВИСТУПИЛИ:
гр.
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

гр.
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

які підтримали пропозицію щодо зміни конфесійного підпорядкування ре-
лігійної громади та внесення змін і доповнень до статуту релігійної громади                          
згідно з якими
УХВАЛИЛИ:
Змінити конфесійне підпорядкування                                                                              . 
ГОЛОСУВАЛИ:  ЗА  —    ; ПРОТИ  —    ; УТРИМАЛИСЬ  —     .
Проголосували за зміну конфесійного підпорядкування:
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса)

ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Члена керівного органу
гр. 
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

щодо обрання уповноваженого від релігійної громади для подачі документів на  
реєстрацію до обласної державної адміністрації та державного реєстратора.
ВИСТУПИЛИ: 
гр. 
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

гр. 
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

які запропонували обрати уповноваженим від релігійної громади керівника 
гр. 

(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

для подачі документів на  реєстрацію до обласної державної адміністрації 
УХВАЛИЛИ:
обрати уповноваженим від релігійної громади керівника 
гр.
(прізвище, ім'я, по батькові, адреса, серія та номер паспорта)

для подачі документів на  реєстрацію до обласної державної адміністрації. 
ГОЛОСУВАЛИ:  ЗА  —     ; ПРОТИ  —   ; УТРИМАЛИСЬ  —   .

Голова       (підпис)   
      (прізвище)
Секретар       (підпис)   
      (прізвище)

1. Скликання загаль-
них зборів релігійної гро-
мади (загальні збори 
може скликати будь-хто із 
членів релігійної громади).

2. Винесення на обго-
ворення загальних зборів 
релігійної громади питан-
ня зміни конфесійного під-
порядкування релігійної 
громади та внесення від-
повідних змін до її Статуту.

3. Рішення вважається 
прийнятим, якщо за нього 
проголосувало не менше 
ніж 2/3 від кількості чле-
нів релігійної громади.

4. Рішення про зміну 
конфесійної підлеглості та 
внесення відповідних змін 
до Статуту релігійної гро-
мади засвідчується підпи-
сами членів релігійної гро-
мади, які підтримали таке 
рішення.

5. Подання уповнова-
женим представником від 
релігійної громади паке-
ту документів до обласної 
державної адміністрації 
для реєстрації змін у кон-
фесійному підпорядкуван-
ні релігійної громади. Па-
кет документів повинен 
містити:

— протокол (або на-
лежним чином засвідчену 
копію протоколу) загаль-
них зборів релігійної гро-
мади про зміну конфесій-
ного підпорядкування та 

внесення відповідних змін 
до Статуту релігійної гро-
мади із зазначенням спис-
ку учасників загальних 
зборів;

— заяву до обласної 
державної адміністра-
ції за підписом керівни-
ка або уповноваженого 
представника релігійної 
громади;

— Статут релігійної 
громади зі змінами і допо-
вненнями про зміну кон-
фесійного підпорядкуван-
ня; 

— оригінал свідоцтва, 
виданого органом реє-
страції Статуту (якщо таке 
видавалося);

— оригінал чи засвід-
чену копію чинної на дату 
подачі документів редак-

ції Статуту, до якого мають 
бути внесені зміни і допо-
внення з відміткою про 
державну реєстрацію.

 6. Заява в довільній 
формі від релігійної грома-
ди подається на ім’я прав-
лячого архієрея Чернігів-
ської єпархії Православ-
ної Церкви України архі-
єпископа Чернігівського 
і Ніжинського Євстратія 
про зачислення релігійної 
громади до складу Чер-
нігівської єпархії Право-
славної Церкви України (в 
разі, якщо громада пере-
ходить без священика, в 
заяві треба також зазна-
чити, що релігійна грома-
да просить Чернігівську 
єпархію ПЦУ призначити 
на посаду настоятеля но-
вого священика).

Чернігівська обласна
державна адміністрація

  

ЗАЯВА 

1.
(прізвище, ім'я, по батькові членів релігійного органу релігійної громади, рік народження, місце постійного проживання, телефон)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
подають на реєстрацію зміни та доповнення до статуту релігійної громади 

(вказати, до якої конфесії належить релігійна громада)

згідно з якими статут релігійної громади викладається в новій редакції
прийнятій 201  року, протокол № (додається в 3-х екз.)
Основна мета діяльності громади
Територія діяльності громади
Назва і місцезнаходження (адреса) керівного органу громади

(вулиця; № будинка; населений пункт – місто, село; район; область, індекс)

Прізвища заявників Підписи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10  
 201 року

Механізм зміни
конфесійного підпорядкування релігійної громади 

з Московського Патріархату до Православної Церкви України
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Пряма мова

Про справедливу Ольгу Богомолець

Сепаратистів 
не саджають 

за грати, а дають 
займатися бізнесом 

Голосіївський райсуд 
Києва засудив колишнього 
«заступника голови Севас-
топольської міської держад-
міністрації» Олега Кізімен-
ка до п'яти років в’язниці 
умовно. Це при тому, що у 
своєму вироку, який суд ви-
ніс 26 грудня 2018 року, він 
визнав підсудного винним 
у вчиненні умисних дій для 
зміни меж території та дер-
жавного кордону України (ч. 
2 ст. 110 КК України). Тобто, 
це сепаратизм, посягання 
на цілісність держави, дуже 
тяжкий злочин. 

Кізіменко сприяв ство-
ренню окупаційних органів 
влади, передавав окупан-
там службову документа-
цію, а також сприяв Росії у 
підривній діяльності проти 
України.

Як зазначено в рішенні 
суду, Кізіменко брав «безпо-
середню участь у створен-
ні окупаційних органів вла-
ди на території півострова 
Крим і особисто організува-
ла їхню роботу». Чиновник 
надавав вказівки підлеглим 
йому працівникам Севасто-
польської МДА щодо приве-
дення діяльності у відповід-
ність до вимог законодав-
ства РФ.

У вироку Кізіменко на-
званий комерційним дирек-
тором ТОВ «Хозхімсервіс». 
Ця фірма належить його 
родині і часто заробляє на 
державних тендерах. Лише 
за останні два роки компа-
нія виграла закупівель на 
понад 2 мільярди гривень. 
Зокрема, у листопаді 2018 
року «чиновник» із родиною 
отримав від держави замов-
лення на ремонт вартістю 
32,3 мільйона.

Суд визнав Кізіменка ви-
нним і призначив йому пока-
рання у вигляді позбавлен-
ня волі на п'ять років, але з 
пом’якшенням — йому дали 
випробувальний термін, 
один рік. Протягом цього 
часу Кізіменко не має пра-
ва виїжджати за межі Украї-
ни без погодження з владою 
та повинен повідомляти про 
зміну місця проживання.

Восени 2018 року СБУ та 
прокуратура затримали Кі-
зіменка. Йому оголошували 
підозру у державній зраді, 
яка передбачає покарання 
від 5 до 15 років позбавлен-
ня волі. Однак у рішеннях, 
ухвалених за кілька місяців, 
його вже звинуватили за 
менш тяжкою статтею.

Кізіменко до 2012 року 
працював у Донецькій об-
лраді, де очолював управ-
ління капітального будівни-
цтва.

У 2012 році його призна-
чили заступником голови 
Севастопольської МДА. Він 
залишився на посаді і після 
анексії Криму Росією та пра-
цював на окупаційну владу 
до 2015 року.

Члени родини затрима-
ного чиновника досі володі-
ють та керують кількома під-
приємствами на неокупо-
ваних територіях Донецької 
області.

Колись, давно, я чула, як Ольга Бого-
молець співала.

Гарно співала. Я і зараз би сходила 
послухати. Нехай би співала. Замість ля-
кати нас всіх колапсом в медицині і фан-
тазіями про роботу Ульяни Супрун.

Колись, давно, вона мені подоба-
лась. На Майдані ми її шукали, щоб пе-
редати ліки для поранених.

Потім Ольга Богомолець вирішила 
балотуватися в Президенти України. Піс-
ля Майдану. І звернулась до українців до-
помогти зібрати грошову заставу, необ-
хідну для реєстрації кандидаткою. І укра-
їнці, які в той час збирали на армію, на 
переселенців, на поранених і сім’ям вби-
тих, включились і в цей процес. Бо своя. 
З Майдану. Лікарка. Тоді, в перший же 
день кампанії зі збору грошей, менш ніж 
за 24 години, для застави Ольги Богомо-
лець було зібрано 2,5 мільйона гривень.

Ольга Богомолець всім щиро дяку-
вала. Перерахувала поіменно. Бо країна 
має знати лохів.

А потім було оприлюднено її декла-
рацію про доходи.

Згідно з декларацією, Богомолець 
володіла (зараз статки збільшились):

6 земельними ділянками загальною 
площею 6 676 квадратних метрів;

3 житловими будинками в Київській, 
Миколаївський і Львівській областях за-
гальною площею 648,2 квадратних метрів;

7 квартирами загальною площею 
733,88 квадратних метрів;

в 2 квартирах часткою в 25%;
в 1 будівлі у Львівській області част-

кою в 30 відсотків;

2 квартирами в Києві, які знаходили-
ся в стадії незавершеного будівництва;

5 гаражами і 3 машиномісцями в Києві;
5 нежитловими приміщеннями в Ки-

єві та Одесі загальною площею 1 724,6 
квадратних метра;

2 автомобілями — Mercedes-Benz 
2012 року випуску і ВАЗ 2004 року ви-
пуску. 

Також Ольга Богомолець є власни-
цею культурно-історичного комплексу, 
який розташований в Радомишлі Жито-
мирської області. Ну і колекція україн-
ських ікон, і колекція картин, яка налічує 
122 штуки.

І, знаєте, це дуже добре. Саме таки-
ми статками має володіти людина, яка 
все життя багато вчилась і нелегко пра-
цювала. Я пишу це без іронії. Ольга закін-
чила два інститути з червоним дипломом, 
захистила кандидатську і докторську дис-
ертації, вчилась в США, працювала ліка-
рем, викладала, заснувала Клініку лазер-
ної медицини доктора Богомолець, відо-
му як Інститут дерматології та косметоло-
гії доктора Ольги Богомолець.

Тоді, в 2014 році Ольга не перемогла 
на президентських виборах. Набрала 2 
відсотки голосів і посіла 8 місце.

Зате перемогла на парламентських 
— йшла третьою у списку БПП. І, до речі, 
тоді преса писала про неї, як про гривне-
ву мільйонерку — Ольга Богомолець за-
декларувала 3 мільйони 311 гривень до-
ходів. Це за 2013 рік, як і потрібно по за-
кону, — за попередній рік.

Тобто, коли Ользі збирали по копій-

ці люди, щоб її ЦВК зареєструвала кан-
дидаткою в президенти, Ольга мала ці 
кошти. Так виходить? Тоді, коли хлопці 
йшли на війну роздягнені і неозброєні, 
Ольга не хотіла витрачати свої гроші на 
завчасно провальні для себе персональ-
но вибори?

Тому все, що відбувалось з Ольгою 
Богомолець, вже народною депутаткою 
і головою комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань охорони здоров'я, мені було 
очевидним.

І, звісно, абсолютно очікуваною ста-
ла війна, яку вона оголосила і практично 
очолила її, — війна проти Ульяни Супрун. 
Я знаю, яку деструктивну позицію по від-
ношенню до МОЗу займає профільний 
комітет ВР. Як бойкотує і вставляє палки 
в колеса, як покривається фармаколо-
гічна мафія, скільки неправди про МОЗ 
продукує саме Богомолець.

Я завжди з захопленням слухаю оці 
наїзди Богомолець на Супрун. Справді в 
захопленні. Бо вона геніальна.

Ольга Богомолець, нагадаю, під час 
Помаранчевої революції координува-
ла медичну службу Майдану і майже рік 
була особистим лікарем Віктора Ющен-
ка. Після цього у 2006 стала депутатом 
Київради році за списком партії Ющенка 
«Наша Україна», де очолювала комісію з 
питань охорони здоров'я. У неї було до-
статньо часу, щоб показати на прикладі 
Києва, як це все варто було робити. Але 
чомусь про «медичний прорив Києва» тих 
часів я не чула. Може, було не до того. 
Пам'ятаєте, хто тоді відповідав за ме-

дицину в мерії Черновецького? Так-так, 
Ірена Кільчицька. А Ольга з Іреною були 
кумами. Не до реформ було, коротше.

Зараз знову почались гастролі Оль-
ги Богомолець по регіонах. Вчора вона 
була в Одесі. Ні-ні, не з піснями. Звичай-
ні політичні гастролі. Ольга знову заре-
стрована кандидаткою в Президенти 
України.

Про збір грошей на заставу в 2, 5 
мільйона гривень я поки не чула. Може, 
вже може і сама обійтися.

Сайт «Главком», 02.02.2019.

Без коментарів, тільки інформація. 
На білбордах Ольги Богомолець, вивішених 
по вулицях і площах ще до Новоріччя, зна-
чилося єдине, але промовисте слово про 
неї: «Справедлива». Подібне і на нинішніх 
білбордах кандидатки, з додаванням тез 
про соціальний захист, підтримку людей. 

А ось — з інтерв’ю Ольги Богомо-
лець, надрукованому у спецвипуску 
«Чесна країна» газети «Країна» вже після 
реєстрації її кандидатом у Президенти. В 
цьому спецвипуску аж 3 публікації про 
неї. Отже: «моєю місією мають стати 
захист народу та рятунок України». «Я 
пішла в політику, бо пам’ятаю свою мі-
сію і націлена її виконувати». В цьому ж 
інтерв'ю Богомолець називає кількість 
ікон у своїй колекції: «Понад 5 тисяч». 

З іншої публікації, щодо того, якою 
має бути медицина: «Нам гостро необ-
хідна така система, в якій буде спра-
ведливість і доступність».

Друзі, ви знаєте, що «Батьківщина» 
часто критикує пані Супрун і теперіш-
ній напрямок, за яким іде медреформа, 
втім, тут питання зовсім не у критиці чи 
якості роботи пані Уляни. Тут — набага-
то глибше питання слабкого, хаотичного 
і розбалансованого свідомо державного 
управління.

14 квітня 2016 року — Міністр охо-
рони здоров'я Квіташвілі пішов у від-
ставку.   

З 14 квітня 2016 року в МОЗ немає 
формально повноцінного керівника — є 
лише виконувачі обов'язків. При цьому, 
от халепа — законом дозволено бути 
лише 2 місяці на посаді в.о.!

І передбачено це не просто так, а 
це абсолютно нормальна європейська 
норма, бо не можна тримати вищі поса-
ди держави без легітимно призначеного 
керівника.

27 квітня 2016 року — пан Шафран-
ський став «виконувачем обов'язків» мі-
ністра, на цій посаді він протримався три 
місяці.   

12 липня 2016 року — пані Уля-
ну Супрун призначили заступником мі-
ністра. Після відставки Шафрансько-
го саме Уляна Супрун стала виконувач-
кою обов'язків міністра, і в цьому статусі 
вона перебуває вже понад два роки.  

Маємо дві великі проблеми, які да-
ють простір для спекуляцій різного роду 
і різних тлумачень та судових рішень. 

Перша полягає у тому, що на момент 
призначення Супрун заступником міні-
стра в уряді НЕ було очільника МОЗ, а 
Олександр Шафранський був знову ж 
таки виконувачем обов'язків. При цьому 
за законом про Кабінет Міністрів лише 
чинний Міністр може вносити Прем'єр-
міністру подання щодо призначення на 
посаду заступника. Тому фактично Шаф-
ранський НЕ мав повноваження робити 
подання прем'єр-міністру на призначен-
ня Уляни Супрун своїм заступником.

Друга ж проблема полягає у тому, 

що повноваження в.о. міністрів НЕ вре-
гульовані українським законодавством 
взагалі.  

Єдиним нормативно-правовим ак-
том, який зачіпає тему призначення на 
посаду в.о. в Україні, є – роз'яснення 
Держкомпраці СРСР і Секретаріату 
ВЦРПС 1965 року (!), за яким в.о. може 
бути на посаді не більше 2 місяців.  

Отже, відповідно до цих норматив-
них актів, через 2 місяці після призна-
чення в.о. Уляна Супрун повинна була 
стати повноцінним міністром, а коаліція 
мала за це проголосувати, або не прого-
лосувати, і тоді мала б подаватися інша 
кандидатура на міністра.   

І якби була діюча існуюча коаліція 
(яка формує Уряд і є відповідальною за 
його роботу), то такого терміну у два мі-
сяці виявилося б цілком достатньо.  

Але коаліції в час призначення пані 
Супрун — вже давно не було. За зако-
ном неіснування коаліції і її неспромож-
ність призначити міністра протягом 2 мі-
сяців тягне — правильно — перевибори, 
бо не може країна бути в стані перма-
нентних «тимчасових» керівників, пер-
манентного порушення закону і підві-
шених повноважень. 

Та, на жаль, у нас не працюють зако-
ни. І якщо я щось і зрозуміла за 4 роки 
аналізу стану державної служби та дер-
жуправління, це те, що така ситуація 
створюється на 100% свідомо.   

Питання реформування КМУ та 
ЦОВВ (центральних органів виконавчої 
влади), в тому числі і чітке врегулювання 
статусу «в.о.», який так любить діюча вла-
да, ми піднімаємо вже 3 роки.   

Вимоги прийняти новий закон про 
КМУ та ЦОВВ — стоять в Коаліційній уго-
ді 4 роки та стоять вже третій рік в Стра-
тегії реформи державного управлянні. 
Уряд кожен рік лише змінює в цій стра-
тегії цифри і переносить завдання — на 
наступний рік — і потім на наступний — і 
знову на наступний.

Ми напрацювали зміни до законо-
давства, подали законопроект про змі-

ни до закону про КМУ та ЦОВВ, вимага-
ли це питання врегулювати на безлічі 
робочих груп. Втім, наші законопроекти 
так і лежать папером десь в комітетах і 
не розглядаються.

Крім того, у Законі України «Про дер-
жавну службу» в статті 31 є норма щодо 
«тимчасово виконуючого обов'язки», яка 
дозволяє бути в.о. на найвищих керів-
них посадах державної служби — лише 
3 місяці. Кожен рік в новому Державно-
му бюджеті правляча коаліція голосує 
зупинити цю норму Закону України «Про 
державну службу» — тим самим свідомо 
і навмисно створюючи прогалину, якою 
можна гратися і підривати основи управ-
ління країною.

Тому суд, хоч і який би він не був за-
політизований після «великої судової ре-
форми і ще 144 реформ», у ситуації з пані 
Супрун мотивував своє рішення елемен-
тарним перевищенням терміну 2 місяці 
на посаді в.о. МОЗ.   

Про подвійне громадянство навіть 
не питайте — це тема іншого великого 
аналізу.

На жаль, сьогоднішня влада стра-
шенно полюбляє цю гру в «підвішених», 
«підконтрольних» в.о.

В різні часи за останні 4 роки в Уряді 
роками були замість міністрів — в.о. то 
на 3, то на 4 міністерствах, таких як Мі-
нАгро чи МінФін, замість реальних при-
значених Парламентом керівників.

Вже два роки Верховна Рада не має 
керівника апарату Парламенту Украї-
ни — найважливішої посади державної 
служби у ВРУ. З липня 2016 року керів-
ник апарату ВРУ — у статусі в.о.

На сьогодні до 10 важливих цен-
тральних органів виконавчої влади — 
без керівників, тобто з в.о.

Сумнозвісна Державна Фіскальна 
Служба очолюється в.о., замість керів-
ника – з 2017 року, ще з часу відсторо-
нення Романа Насірова.

Майже рік був в.о. в Національному 
Банку України.

Півтора року нема керівника, а є 
в.о. в такому зубрі, як Фонд державно-

го майна України (привіт провалу при-
ватизації).

В Державній службі геології та 
надр України керує не голова, а в.о. — 
з 2015 року!

Державне агентство автомобіль-
них доріг України – з бюджетом в півмі-
льярда (!) гривень — має в.о. з 2016 року.

Мені страшно навіть почати аналі-
зувати, яка кількість державних підпри-
ємств не має очільників та керівників, що 
відповідають за нього, а є лише в.о., які 
вже давно пересиділи термін у 2 місяці.

Навіщо це робиться?
1.Бо це ідеальний простір для ма-

ніпуляцій, політичних домовленостей, 
війн за посади та бюджетні кошти — 
призначення у спрощений спосіб.

2. Часто це робиться, щоб уникнути 
легітимних законних процедур призна-
чення або оголошення конкурсу, бо на 
ньому «фаворит» не зможе перемогти, 
або не зможе навіть подати документи, 
бо не має «управлінського стажу», і тоді 
«фаворита» тримають, як «в.о.».

3. Це також «підвішує» особу, яку 
призначають «тимчасово виконуючим 
обов'язки», — «на гачок», бо у будь-який 
момент її можуть зняти з посади, і часто 
спекулюють цим.

Звісно, всі ці маніпуляції та ігри з 
законом — дуже ослаблюють держа-
ву і цілі галузі економіки та державного 
управління. 

В ці ігри досконально навчилися гра-
тися ті, хто грає на махінаціях, корупції, 
договорняках, відкатах, розподілі бю-
джетних потоків та «смотрящих» за ними.

Це — система, яку влада, нелегі-
тимна коаліція та Президент цілеспря-
мовано будують після Революції Гід-
ності, система, пов'язана на політичних 
договорняках корупції та беззаконні.

І вся ця система терміново потре-
бує перезаснування, бо вона валиться, 
а впавши, може погребти під завалами 
усе суспільство.

«Українська правда», 06.02. 2019
Pravda.com.ua

Про Уляну Супрун і свідомо 
створений хаос в країні

Альона ШКРУМ, 
народний 
депутат України, 
голова підкомітету 
з реформи 
держслужби

Інколи краще співати, ніж лякати колапсом 
в медицині і фантазіями про роботу Супрун

Зоя 
КАЗАНЖИ,
громадська 
діячка
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Бліц-інформ

Закордонне українство

«Укрзалізниця» 
захотіла підняти ціну 
квитків більш 
як на 100 %
Уже зараз залізниця заявляє, 

що 2019 року планує більш як на 
чверть підняти вартість тарифів на 
перевезення пасажирів: з 1 квітня 
на 12 %, з 1 жовтня на 12 % до вже 
підвищених.

Загалом же компанія заявила: 
щоб зробити перевезення беззбит-
ковими, вартість квитків потрібно 
підняти більш як у два рази, а тари-
фи на перевезення багажу – майже 
у 3,5 раза. На вантажні перевезен-
ня уже з 1 квітня залізниця планує 
підняти ціну одразу на 25 %. 

Це при тому, що торік «Укрзаліз-
ниця» уже двічі підвищувала тари-
фи на пасажирські перевезення: у 
травні і  жовтні. Загалом поїздки по-
дорожчали приблизно на чверть.

Різко подорожчала 
білизна у поїздах
Комплект постільної білизни у 

вагонах СВ та в міжнародних поїз-
дах «Укрзалізниці» тепер коштує 60 
грн, в купейних і плацкартних ваго-
нах — 50 грн. До подорожчання ціна 
становила 30 грн.

Також відтепер у поїзді єдина 
ціна на чай, каву або пляшку води 
об’ємом 0,5 л становить 10 гривень.

Прибуток українських 
банків досяг 
історичного максимуму
Чистий прибуток платоспромож-

них банків України в 2018 році ста-
новив 21,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба 
Національного банку.

Востаннє банківська система 
була прибутковою в 2013 році, коли 
її прибуток становив 1,4 млрд грн.

Істотне зростання прибутків 
банків торік стало можливим за ра-
хунок зменшення відрахувань до 
резервів при стабільному зростанні 
процентних і комісійних доходів. 

Кількість отримувачів 
субсидії на 
комунальні послуги 
значно знизилася
У 2018 році субсидії Україні 

отримували 6,538 мільйона домо-
господарств, що на 25,8% менше, 
ніж в 2017 році. Про це йдеться в 
повідомленні Державної служби 
статистики.

Середній розмір субсидії для 
компенсації витрат на оплату жит-
локомпослуг на одну сім'ю в груд-
ні 2018 року зменшився на 28,8% 
в порівнянні з груднем 2017 року і 
становив 713 грн.

Паперові гривні 
ходитимуть разом 
з монетами такого ж 
номіналу
Національним банк України по-

відомив, що можна буде необмеже-
ний період користуватися як нови-
ми монетами номіналами 1, 2, 5, 10 
гривень, так і банкнотами відповід-
них номіналів. Монети в 1 і 2 гривні 
уже зараз є в обігу, у 2019 —2020 
роках заплановано випуск монет у 5 
і 10 гривень.

Банкноти таких номіналів не ви-
лучатимуться з обігу, але з часом 
НБУ припинить їх друкувати. 

Такого в Раді я вже давно не 
бачив. Щонайменше 15 депутатів, 
не ховаючись, займалися фальси-
фікацією голосування у сесійній 
залі. Кнопкодавили.

Сталося це у вівторок 5 лютого.
Уже після перших голосувань 

стало зрозуміло, що голосів для 
ухвалення рішень в залі не виста-
чає. Кілька разів поспіль екран ви-
давав результати голосування в ра-
йоні 170-180 голосів. У цей час ра-
дикали-ляшківці блокували трибу-
ну. Але навіть з урахуванням їхніх 
карток необхідних 226 голосів для 
ухвалення рішень не виходило.

І тоді парламентарі вдалися до 
старої справи — фальсифікації го-
лосування.

Зазвичай, депутати пояснюють 
своє кнопкодавство необхідніс-
тю ухвалення вкрай важливих для 

країни рішень. Доленосних законів 
і все таке. Цього разу йшлося про 
постанови, якими нанадалися пре-
мії та іменні стипендії молодим вче-
ним.

І тут почався справжній флеш-
моб парламентських фальсифіка-
торів. У ньому засвітилися одразу 
півтора десятка коаліціантів. 10 
— з БПП, зокрема, Співаковський 
та Ричкова, 5 — з Народного фрон-
ту, зокрема, Пашинський та Іванчук. 
Останній вже традиційно бігав по-
між рядами і «голосував» за п'ятьох.

І це все під заклики спікера Ан-
дрія Парубія: «Голосуйте! Голосуй-
те відповідально!».

«Дякую всім за підтримку, коле-
ги. Освіта нас об'єднує», підсумував 
сфальшоване голосування Парубій.

Проте об'єднала депутатів не 
освіта, а порушення закону та Кон-

ституції, а саме — фальсифіка-
ції голосування. Бо не помітити, 
як кнопкодавлять за 20 «мертвих 
душ», можуть лише спільники по-
рушників закону. Такі само право-
порушники.

6 років тому рядовий депутат 
Андрій Парубій радів ухваленню за-
кону про обов'язкове особисте го-
лосування (насправді, це вимога 
Конституції, яка діяла і раніше). За-
певняв, що те рішення буде мати ви-
рішальний вплив на роботу парла-
менту. Що закон тоді ухвалили не 
через добру волю регіоналів, а за-
вдяки суспільному тиску.

І ось тепер Парубій — не рядо-
вий депутат-опозиціонер, а голова 
Верховної Ради. І чим далі, тим біль-
ше ми бачимо фактів фальсифікації 
голосування у парламенті.

То що ж то за стільці такі у пре-

зидії Верховної Ради, що там втра-
чається добра воля боротися з 
кнопкодавством? І суспільний тиск 
з висоти парламентської президії 
вже не так відчувається? 

Хоча справа ж не тільки у Па-
рубію. Учора жоден депутат не 
обурився масовим кнопкодав-
ством. Навіть «єврооптимісти», 
які ще кілька років тому блокува-
ли роботу Ради через зафіксова-
не кнопкодавство. Хіба не сим-
волічно було б відзначити 4-у річ-
ницю створення міжфракційного 
об'єднання не бокалом шампан-
ського, а протестом щодо флеш-
мобу кнопкодавів?

Олексій БРАТУЩАК
журналіст

«Українська правда», 06.02. 2019
Pravda.com.ua

Без віз — уже в 131 країну: 
додався Уругвай

Почав діяти безвізовий режим між Україною та 
Уругваєм. Дозволений громадянам України термін 
перебування без візи на території Уругваю станови-
тиме 90 днів, він може бути поновлений на такий же 
термін.

Нині українці можуть подорожувати без віз до 
131 країни світу. Зараз Україна домовляється про 
безвіз ще з 22 країнами.

 550 тисяч дітей отримали 
аліменти, 

які не сплачувались десятиліттями
В Україні налічується 3 млн дітей, чиї права по-

трібно захищати через виплату аліментів, зазна-
чив міністр юстиції Павло Петренко. Торік аліменти 
в Україні стягнули на користь 550 тис. дітей на суму 
4,6 млрд грн.

7 грудня 2017 року Верховна Рада внесла зміни 
в порядок примусового стягнення заборгованості по 
аліментах. Відповідно до закону, боржнику можуть за-
бороняти користуватися вогнепальною мисливською 
зброєю і обмежувати право на керування транспорт-
ним засобом, а також право на виїзд за кордон.

5 лютого Мін'юст запустив Єдиний онлайн-ре-
єстр боржників. У ньому містяться десятки тисяч 
електронних записів про неплатників аліментів.

В Америці відкрито чимало рестора-
нів, які дивують гостей українською кух-
нею. Ось п’ять найвідоміших таких закла-
дів. 

Veselka. За 63 роки існування ресто-
ран Veselka змусив Нью-Йорк закохатися 
в українську кухню. Тут знімають епізоди 
фільмів, обідають американські знамени-
тості, а на вихідних вишиковуються чер-
ги охочих скуштувати українських страв. 
Цього року «Веселка» стала третім най-
кращим цілодобовим рестораном Амери-
ки за версією Інтернет-видання The Daily 
Meal.

Riel. Вареники зі стейком, чіпси з бу-
ряка, алкогольний коктейль «Борщ із кис-
линкою» — усі ці незвичні кулінарні ком-
бінації можна спробувати в ресторані 
українсько-французької кухні Riel. Він 
розташований в Х’юстоні (штат Техас). А 
вигадав їх Раян Лачейн, канадець україн-
ського походження, у минулому професій-
ний хокеїст. 

Нещодавно Лачейн увійшов до списку 
20 найкращих кухарів Північної Америки 
за версією одного з провідних кулінарних 
журналів, а сам Riel назвали найкращим 
новим рестораном року.

«Стріча». Відчути на смак Україну гур-
мани Нью-Йорка приходять до скромно-
го підвального приміщення у так званому 
українському селі на Манхеттені. Вже по-
над 40 років при українській греко-като-
лицькій церкві Святого Юра працює кух-
ня під лаконічною назвою «Стріча». Тут го-
тують лише традиційні українські страви, 
а на зароблені гроші підтримують церкву. 

Pierogie Kitchen. Марі Торп, чий ді-
дусь був українцем, 16 років тому відкри-
ла вареничну Pierogie Kitchen у Філадель-
фії (штат Пенсільванія). Жінка хотіла збе-
регти культуру, яка починала зникати в 
реґіоні.

Better Than Baba’s. Варенична на ко-
лесах Better Than Baba’s здобула титул 
найкращого фургону з їжею у Вінніпезі 

(Канада, провінція Манітоба). Вона 
також зберігає лідерство за най-
більшою кількістю клієнтів. Її влас-
ник — Андрій Маліцький. Він виїхав 
зі Львова до Канади в 14-річному 
віці. Змалку захоплювався кухо-
варством, спостерігаючи, як готує 
його бабуся. У 28 років відкрив ва-
реничну на колесах, в якій став ви-
користовувати бабусині рецепти, 
додаючи до них власні.

Meest-online.com

Вишивана Забава на Флориді 
Традиційна «Вишивана Забава», організована 56-им від-

ділом Союзу Українок Америки, відбулася 9-ого лютого в Норт 
Порті, штат Флорида (США). Зала заповнилася чудовими виши-
ванками не тільки пань, але і їх партнерів. Це була чудова пано-
рама української вишивки з різних частин України. 

Вечір відкрила і привітала гостей голова 56-ого Відділу 
Леся Попель, а Ліда Білоус, почесна членкиня Головної Управи 
СУА, прочитала вірш про любов українців до рідної вишиванки. 
З колекції Ліди Білоус на виставці були вишивані сукні, які вона 
привезла з України.

Ведуча вечором Уляна Рондяк представила музикантів — 
братів Віктора і Володимира Сизоненків, які чудово грали цілий 
вечір для приємності усіх танцюристів.

А щоб ближче побачити красу вишиванок, відбулася дефіля-
да та спільний танок, а потім всі разом виконали веселу пісню 
з України: «Хто родився...». На закінчення був розіграш подаро-
ваних експонатів.

Чудовий успішний вечір завдячується членам Комітету За-
бави: голові Іванці Олесницькій та членам Ліді Білоус, Олі Гронь, 
Ліді Крамарчук, Ксені Кузьмич, Славі Малюк, Нусі Мацілинській, 
Лесі Попель, Богдані Пужик, Ксені Раковській, Уляні Рондяк, 
Анні Марії Суслі, Дарії Томашоскій, Роксоляні Яримович, Лідії 
Яхницькій та Христі Чайковській.

Віра БОДНАРУК,
56 Відліл СУА, Флорида, США

Фото Христі Чайковської

Флешмоб парламентських фальсифікаторів на чолі з Парубієм

Підступи 
до Евересту закрито 
через завали сміття

Китайська влада тимчасово закри-
ла для альпіністів базовий табір на горі 
Еверест у Тибеті. У передгір’ї прибира-
тимуть тонни сміття, залишені тисяча-
ми туристів.

Закрито табір, що на висоті 5200 
метрів. Тепер в нього можна буде по-
трапити тільки за спеціальним дозво-
лом на сходження, а їх будуть видавати 
обмежену кількість. Так, в цьому році 
зможуть отримати дозволи тільки 300 
альпіністів, їх також зобов’яжуть за-
брати після сходження все своє сміт-
тя. Адже за останні вісім років близько 
20 тисяч чоловік здійснили сходження 
на Еверест з боку Тибету, залишивши 
після себе гори відходів. Тільки в мину-
лому році після альпіністів вивезли їх 
близько восьми тонн.

Тим часом, вчені знайшли пластик у 
найглибшій точці океану. Тридцять три 
країни світу повністю заборонили ви-
користання і оборот окремих поліети-
ленових пакетів. Ще 53 країни ввели 
часткову заборону або податок на де-
які поліетиленові вироби. 

До Православної Церкви 
України перейшло понад 

300 парафій 
Це дані станом на на 16 лютого, і процес цей 

набирає темпів. 
31 січня набув чинності закон про врегулю-

вання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ.

83 тисячі українців 
у 2018 році отримали 

громадянство Росії
Росія протягом 2018 року надала громадян-

ство 83081 українцеві. Це на 20038 осіб менше, 
ніж 2017 року, свідчить статистика Міністерства 
внутрішніх справ РФ.

Протягам року в Росії також видали 64861 по-
свідку на проживання для українців. На сьогодні 
в Росії з такими посвідками живуть 170638 укра-
їнців.

Ще 77075 українців отримали дозволи на тим-
часове проживання в Росії. З такими дозволами 
там живуть тепер 160706 українців.

У Росії також нарахували 524,7 тисячі грома-
дян України, які протягом 2018 року відвідували 
РФ з приватними візитами, 460,6 тисячі українців 
їздили до Росії на роботу, 29,1 тисячі — на навчан-
ня, 44,2 тисячі — як туристи.

Ресторани в Америці популяризують 
українську кухню
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Калейдоскоп
Чоловік королеви 
Британії принц 
Філіп таки здав 
водійські права 
після аварії
97-річний принц Філіп, гер-

цог Едінбурзький, відомий як 
затятий автолюбитель, добро-
вільно відмовився від водій-
ських прав після аварії мину-
лого місяця. 17 січня Філіп за 
кермом Land Rover врізався в 
інший автомобіль недалеко від 
резиденції королівської сім'ї в 
Східній Англії. Він не постраж-
дав у тому ДТП, 28-річна жін-
ка, яка була за кермом другого 
авто, отримала травму коліна, 
45-річна пасажирка зламала 
зап'ястя. 

Уже через 2 дні після аварії 
Філіпа зафіксували при їзді за 
кермом з непристебнутим пас-
ком. Поліція затримала його і 
провела попереджувальну бе-
сіду. 

Молодята 
розлучилися одразу 
після реєстрації 
шлюбу
Це трапилося в Кувейті. Піс-

ля церемонії реєстрації шлюбу 
наречена спіткнулася. Її обра-
нець розсміявся, назвав її дур-
ною. Дівчину це зачепило і вона 
розплакалася. В результаті на-
речена зажадала негайно роз-
вести її з новоспеченим чоло-
віком.

Процес розлучення відбув-
ся одразу ж, там, де і торже-
ство. Офіційно пара була в шлю-
бі всього три хвилини. 

США: сотні людей 
відгукнулися 
на запрошення 
погратися у сніжки
На запрошення мешканки 

міста Такома, штат Вашингтон, 

погратися у сніжки відгукнулися 
кілька сотень городян. Запро-
шення було опубліковане у соці-
альній мережі.

У Такомі випав нетиповий 
для даної місцевості рясний 
сніг. Люди, від малого до старо-
го, розділилися на дві команди 
та вирушили у снігову битву, що 
тривала майже дві години.

Американка чекала 
виграшу в лотерею 
майже 30 років
Мешканка штату Монтана 

Дебра Перріш виграла у лоте-
рею 17,5 тис. доларів. Вона грає 
в лотерею майже 30 років. «На 
розіграш я купила кілька біле-
тів. У мене було якесь передчут-
тя, що я виграю», розповіла пе-
реможниця.

Перріш додала, що 8 місяців 
тому в цю ж лотерею виграла її 
двоюрідна сестра. «Я дуже зра-
діла за неї. А тепер — моя черга 
вигравати.» 

Жінка вирішила витрати-
ти частину виграшу на шопінг зі 
своїми двома дочками. А осно-
вну частину виграшу відкласти 
«на майбутнє».

Австрія націоналізувала 
будинок Гітлера

Австрійський суд зобов'язав владу виплатити €1,5 
млн компенсації колишній власниці будинку, де наро-
дився лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер.

Рішення про націоналізацію будинку в містечку 
Браунау-на-Інні ухвалив парламент Австрії у грудні 2016 
року. Колишній власниці після цього виплатили €310 
тис. компенсації. Проте нова експертиза показала, що 
первісна оцінка була занижена.

Суд постановив, що компенсація за будинок має ста-
новити €1,5 млн, «особливо беручи до уваги той факт, що 
йдеться про будинок, де народився Адольф Гітлер». Ви-
ходить, суд вирішив, що будинок має саме таку «історич-
ну цінність».

 Однак, влада Австрії ухвалила рішення націоналізу-
вати будинок якраз для того, щоб запобігти перетворен-
ню його на місце паломництва неонацистів.

У Нюрнбергу на аукціоні 
не змогли продати жодної 

картини Гітлера
Торги супроводжувалися скандалом із звинувачен-

нями в підробці. На аукціоні також виставляли предме-
ти, які, як стверджується, належали диктатору, в тому 
числі вазу і плетене крісло зі свастикою.

Публічна демонстрація нацистської символіки про-
тизаконна в Німеччині, за винятком деяких випадків, на-
приклад, з освітніх або історичних причин. Аукціонний 
будинок обійшов закон, додавши символи в своєму ка-
талозі.

В кінці січня берлінська поліція  вилучила для екс-
пертизи три акварельні пейзажі, можливо, написані Гіт-
лером, які планували продати на аукціоні.

В молодості майбутній нацистський диктатор напи-
сав близько 2 тисяч картин. Він хотів домогтися успіху як 
художник у Відні до початку Першої світової війни.

У 2014 році акварель Гітлера зі старої мерії Мюнхе-
на була продана за 130 тисяч євро. У 2015-му аукціон-
ний будинок Weidler продав більше десятка картин, при-
писуваних Гітлеру, за 400 тисяч євро.

У Китаї незаміжнім віком за 30 
надали додаткові вихідні 

Дві компанії в китайському Ханчжоу надали таким 
співробітницям додаткову восьмиденну відпустку на час 
китайського Нового року, на додаток до семи державних 
вихідних. Передбачається, що у додаткові вихідні дні жін-
ки спробують налагодити особисте життя. Співробітниці 
з ентузіазмом зустріли це рішення.

Також одна з міських шкіл Ханчжоу почала давати 
додаткові вихідні одиноким бездітним вчителям, щоб у 
тих з'явився час на побачення. На думку шкільної адмі-
ністрації, учням піде на користь, якщо їхні педагоги бу-
дуть щасливі. 

У Китаї до незаміжніх жінок старше 30 років часто 
ставляться поблажливо. Це пов'язано з переконанням, 
що після 25-ти жінці складніше вийти заміж. Разом з цим 
у Китаї спостерігається загальносвітова тенденція, згід-
но з якою все більше жінок зосереджуються на кар'єрі і 
виходять заміж пізніше традиційного віку або вважають, 
що краще взагалі не вступати в шлюб.

У Британії люди в інвалідних 
візках зрушили з місця літак

Незвичайний захід в аеропорту Хітроу 
(Лондон, Англія) об'єднав багатьох людей і по-
трапив до Книги рекордів Гіннеса. Благодійна 
організація «Aerobility» спільно з авіакомпані-
єю «British Airways» і командою з 98 волонтерів 
організували видовищну виставу, щоб довести, 
що для людей з інвалідністю не повинно існува-
ти жодних перешкод.

Всі волонтери, які є інвалідами, працюючи 
спільно, зуміли протягти візками на відстань 
106 метрів літак «Boeing 787-9», який важить 
127,6 тонни.

У Фінляндії, заплативши 
гроші, можете попрацювати 

пастухом
Робота мрії? Вже понад 11 тисяч чоловік у 

Фінляндії подали заявки на роботу пастухами і 
готові за це платити гроші

Лісове управління Фінляндії залучає волон-
терів для роботи на пасовищах у літній період з 
метою збереження і підтримки природного ланд-
шафту.

Тиждень в ролі пастуха у літній Лапландії з кож-
ним роком цікавить все більшу кількість людей.

Число заявок, поданих в Лісове управління 
на цьогорічні літні тижні випасу худоби, перевер-
шило всі очікування. Було подано 11 609 заявок, 
в той час як торік було 8 483. У 2017 році волон-
терська робота пастуха тільки набирала попу-
лярність — тоді заявок було подано лише 4 800.

Найпопулярнішими серед волонтерів були 
пасовища, розташовані в заповідних зонах Ла-
пландії і Колі. Найменше заявок прийшло на ро-
боту в національному парку Перямері, який впер-
ше відкрився для добровольців.

Волонтер орендує ферму, де розводять корів 
і овець, і доглядає за ними протягом тижня. Орен-
да ферми коштує від 350 до 500 євро, в залеж-
ності від місця, і включає розміщення (але харчу-
вання своїм коштом). На різних фермах — різна 
кількість людей, від 4 до 20, так що пастух цілком 
може взяти з собою родину. На деякі ферми до-
зволяється брати і собаку, але, як правило, в умо-
вах розміщення зазначено, що собака повинна 
бути на прив'язі. Перед орендою ферми пастух 
проходить попередній інструктаж.

Зараз Лісове управління пропонує 14 мож-
ливих місць в літній період випасання худоби. 
Пастухів визначить лотерея.

На Канарських островах 
туристам заборонили 

малювати на піску і скелях
На острові Гран-Канарія (Іспанія) туристів 

будуть штрафувати або саджати у в'язницю за 
малюнки на піску. Заборону ввели після того, 
як деякі з туристів написали свої імена на піща-
них дюнах.

Мова про спеціальний природний заповід-
ник, який вважають частиною екосистеми Гран-
Канарії і який охоплює близько тисячі акрів. За 
словами місцевих екологів, якщо не захистити 
це місце зараз, його краса може бути втрачена 
назавжди через дії туристів.

«Поліція знайшла величезні кам'яні хрести, 
зроблені з вулканічних каменів, кам'яні кола, 
різьбу в землі, графіті на каменях, гігантські 
серця і навіть обличчя, вирізьблені на скелях, 
як у Голлівуді», підкреслюється в повідомленні 
представників влади. Все це засмічує унікаль-
ні піщані дюни. 

Тепер за такі дії передбачено штраф у роз-
мірі €600, випробувальні роботи або тюремний 
термін.

До речі, міська влада Венеції заборонила 
туристам сідати навколо площі Святого Марка. 
Порушників штрафуватимуть від €25 до €500. 
Також місцеві чиновники пропонують заборо-
нити людям лежати на землі в місті.

В Об'єднаних Арабських 
Еміратах відкрили 

супермаркет на воді
Арабська компанія, що спеціалізується на 

торгово-розважальних центрах, створила пер-
ший у світі супермаркет на воді. Магазин курсує 
вздовж узбережжя Дубаї з 10.00 до 18.00 щодня.

Плавучий магазин розташований у межах до-
ступності одразу трьох популярних у Дубаї пляжів. 
Він пропонує близько 300 найменувань товарів. 
У першу чергу, це прохолодні напої, гарячі й холод-
ні закуски, морозиво, засоби особистої гігієни та 
захисту для шкіри, деякі аптечні препарати. 

Люди на невеликих судах можуть підпливти 
до супермаркету і здійснити покупку через спеці-
альне вікно, а пасажирам великих суден пропо-
нується зробити замовлення у телефонному ре-
жимі, або через спеціальний мобільний додаток, 
і протягом 45 хвилин їм його доставлять

Узбережжям Дубая щорічно користуються 
мільйони людей.

Корабель-магазин працює на акумулятор-
них батареях, а відтак не шкодить навколишньо-
му середовищу. До того ж, завдяки спеціальній 
системі він може збирати сміття, на яке натра-
пить у морі.

Світ зберігає немало таємниць — древні піра-
міди Єгипту, Стоунхендж в Англії. Не менш загадко-
вий і стародавній індійський храм Шрі Падманаб-
хасвамі, споруджений на честь бога Вішну.

Історія храму сходить до 4 століття до н. е. Однак 
у нинішньому  вигляді храм існує з 1731 року.

У головному залі  знаходиться його святиня — 
статуя Верховного бога Вішну. Бог лежить на ложі з 
гігантського тысячеголового змія. 

Храм заслужив славу найбагатшого у світі. Всі 
його стіни зовні вкриті золотом. До того ж, у його 
підземних сховищах виявили скарб, найбільший з 
усіх, коли-небудь знайдених. 

Довгий час жила легенда, що в підземеллях 
храму заховані незліченні багатства. У  2011 році 
ця легенда набула реальних обрисів. Виявилося, 
що крім видимої частини величного храму, тут  при-
ховані величезні невидимі багатства

Почалося все з того, що адвокат Сундар Ра-
джан в 2009 році звернувся у Верховний суд Індії 
з петицією. У ній він вимагав розкрити підземні ко-
мори і зробити належний облік скарбів, які там збе-
рігалися. Були підозри, що і самі жерці іноді кра-
дуть. Судді підтримали  цю стурбованість. 

Незважаючи на невдоволення місцевих жителів, 
які вважають, що торкатися  багатств богів неприпус-
тимо, п'ять з шести розташованих під храмом сховищ 
були розкриті, і  те, що знайшли, виявилося небува-
лою сенсацією. Близько тонни золотих монет, тонна 
золотих зливків, скрині з діамантами, смарагдами, 

рубінами  — і це далеко не все. Найголовніше — золо-
та статуя бога Вішну, трон, усипаний коштовними ка-
менями, золоте полотно вагою 36 кг, величезний лан-
цюг довжиною 5,5 метра, 500-кілограмовий золотий 
сніп — список можна продовжувати довго.

Однак, повний облік коштовностей так і не про-
вели, і вони,  як і раніше, потихеньку зникають.

Зараз храм цілодобово охороняють понад 200 
поліцейських, встановлені камери відеоспостере-
ження, металошукачі, є навіть кулеметники. Але 
цього недостатньо.

Та й шості двері під храмом залишаються запе-
чатаними. Вони герметично закриті, хоча незрозу-
міло, яким чином, — на них нема ні замків, ні засу-
вок, ні отворів для ключа. На дверях зображена ве-
личезна кобра з кількома головами. Згідно з леген-
дою, за цими дверима зберігається недоторканний 
запас бога Вішну, і чіпати його заборонено

Жерці храму категорично проти відкриття, 
стверджуючи, що це віщує горе і біди. Більшість при-
слухаються до них, особливо після таємничої смер-
ті Сундара Раджана, який став ініціатором всього. 
Сталося це через тиждень після розкриття  сховищ. 
Офіційна версія свідчить, що адвокат помер від ли-
хоманки, хоча на здоров'я він не скаржився.

Спроба відкрити двері  була здійснена англій-
цями в кінці 19 століття. Але коли сміливці увійшли 
в підземелля, на них накинулися полчища величез-
них змій, від яких їм не вдалося відбитися навіть 
найпотужнішою зброєю.

Індія: таємничі двері найбагатшого храму світу
Чарівний храм Падманабхасвамі: що ховається у шостому сховищі, двері якого закриті тисячі років?
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Цікаві й маловідомі факти

Закони 
середньовічного 

кохання
До 12-го століття кохання мало суто 

діловий характер, але все змінили фран-
цузи. Вони придумали куртуазне кохання, 
яке існувало поза шлюбом. Любовні ігри 
могли існувати між будь-яким чоловіком і 
жінкою і нібито відрізняли витончену лю-
дину від селюків. 

Близько 1184-го року капелан фран-
цузького короля Андрій написав трактат 
«Про Кохання», в якому розповів, як по-
трібно любити. Серед іншого, у трактаті 31 
закон кохання, які пояснюють, якими по-
винні бути почуття. А ваші стосунки про-
йшли цю перевірку?

Закони з трактату «Про кохання»
Шлюб — не привід відмовити любити.
Хто не ревнує, той і не любить.
Ніхто не може бути зв’язаний подвій-

ною любов’ю.
Любов завжди або прибуває, або 

спадає.
Що закоханий бере проти волі кохано-

го, то не має смаку.
Не ставши зрілими, хлопчики не лю-

блять.
Якщо один із закоханих вмирає, овдо-

вілий має чекати два роки.
Без вагомих причин нікому не може 

бути відмовлено в коханні.
Кохати може лише той, хто має любов-

ний потяг.
Любов завжди безкорислива.
Не слід любити тих, з ким соромно про-

сити шлюб.
Справжній коханець не бажає інших 

обіймів, окрім своєї коханої.
Любов розголошена не є довговічна.
Легкою досяжністю знецінюється лю-

бов, важкою набуває ціни.
Кожний коханець перед поглядом, ми-

лим йому, блідне.
За раптового явлення коханця серце 

тріпоче.
Нова любов стару жене.
Лише відвага робить кожного гідним 

любові.
Якщо слабшає любов, швидко вона 

гине і рідко відроджується.
Хто любить, того боязкість губить.
Справжні ревнощі підсилюють при-

страсть коханця.
Підозра, що падає на коханця, примно-

жує ревнощі і пристрасть.
Хто мучиться любовними думками, той 

мало спить і мало їсть.
Будь-яка дія коханця спрямована на 

думки про його милого.
Справжній коханець благом лише те 

вважає, що до серця його милій чи милому.
Любов любові ні в чому не відмовляє.
Коханці ніякими втіхами не наситяться.
Найменші здогади коханців одне про 

одного вже погані — викликають підозри.
Кого без міри обтяжує хіть, той не вміє 

любити.
Справжні коханці в своїй уяві ніколи 

одне одного не залишають.
Одну жінку любити двом, а двом жінкам 

одного ніщо не перешкоджає.

Жорж Шарль Дантес наро-
дився 5 лютого 1812 року в Ель-
засі (Верхній Рейн, Франція), в 
небагатій дворянській сім'ї.

Навчався не найкраще, але 
завдяки родинним зв'язкам зу-
мів вступити в Королівське вій-
ськове училище Сен-Сір. Довчи-
тися йому, втім, не вдалося. Його 
батько був роялістом, прихиль-
ником короля Шарля Бурбона, 
і після перевороту 1830 року, 

коли Бурбона повалили, виявив-
ся не при справах. 

Дантес-молодший відправив-
ся шукати щастя в Росію.

В його активі значилися чес-
толюбні задуми, приваблива зо-
внішність, вміння подобатися лю-
дям і рекомендаційний лист від 
принца Вільгельма Прусського. 

У Німеччині він сильно засту-
дився і зліг у маленькому готелі 
глухого містечка. І тут йому стра-
шенно пощастило: в містечку че-
рез поломки екіпажу зупинився 
обоз барона Геккерна, призна-
ченого посланником Нідерландів 
до Росії. Почувши про молодого 
офіцера, який лежить непритом-
ний, Геккерн з цікавості заглянув 
до нього і був вражений красою 
нещасного юнака. Він почав до-
глядати за хворим, а коли Дантес 
одужав, запропонував йому про-
довжити шлях до Росії разом.

Прибуття Дантеса 
в Росію

11 жовтня 1833 року Дантес 
прибув до Петербурга в складі 
почту королівського нідерланд-
ського посланника барона Луї 
Геккерна де Беверваард. За про-
текцією Геккерена, цар Микола 
I дозволив молодому французу, 
який навчався на батьківщині у 
військовій школі, пройти офіцер-
ський іспит в Петербурзькій вій-
ськовій академії. Дантес здав 
його і був прийнятий у гвардію. А 
Геккерен незабаром відправив-
ся в Ельзас, щоб отримати дозвіл 
батька Дантеса на усиновлення 
ним, Геккерном, юного Жоржа. 
Дозвіл цей він отримав, і відте-
пер Дантес офіційно ставав при-
йомним сином барона, отримав-
ши право на титул і величезний 
спадок. Це все було необхідно, 
щоб дотриматися пристойності у 
вищому світі, де багато хто знав, 
що Дантес був коханцем і утри-
манцем Геккерна.

Пушкін першим пустив чутку, 
що щойно зарахований до гвар-
дії блискучий француз, який вже 
став дуже популярним у вищому 
світі, — гей, який живе на утри-
манні старіючого дипломата. Чи 
знав про це сам Дантес? Не міг 
не знати. Чи не в цьому причи-
на тієї наполегливості, з якою 
він місяць за місяцем намагався 
скомпрометувати дружину Пуш-
кіна? Можливо, 

Скандальний роман 
Дантеса 

з Наталією Пушкіною
Втім, як стверджують сучас-

ники, Дантес дійсно був зако-
ханий у Наталію Миколаївну. До 
того ж упадати за нею було мод-
но: перша красуня, за якою навіть 
злегка упадав сам імператор Ми-
кола I. Втім, Наталія Миколаївна 
приймала його знаки уваги, але 
й тільки.

Світ був заінтригований, сто-
личні пліткарі спостерігали за роз-
витком скандального роману, а сам 
Пушкін став об'єктом насмішок.

Дантес прагнув всіляко комп-
рометувати Наталію Миколаївну. 
Він робив вигляд, що все вже від-
булося. На його прохання Луї Гек-
керн, засунувши подалі свої рев-
нощі, спробував підштовхнути На-
талію Миколаївну в обійми свого 
«сина». Умовляння не принесли 
результату. І Дантес пішов іншим 
шляхом. 

4 листопада 1836 року пошта 
доставила Пушкіну і кільком його 
друзям анонімний пасквіль, який 
присвоював Пушкіну «диплом ро-
гоносця». Олександр Сергійович 
негайно послав Дантесу виклик 
на дуель.

Дантес сильно злякався і ки-
нувся за допомогою до «татка». 
Луї Геккерн прийняв виклик за-
мість «сина», але попросив від-
строчки, спершу на день, потім 
на два тижні. Через тиждень піс-
ля виклику Жорж Дантес зробив 
пропозицію Катерині Гончаро-
вій — сестрі Наталії Миколаївни. 
Катерина давно була закохана в 
Дантеса.

Як би там не було, але якщо 
Дантес став нареченим Катери-
ни, Пушкін був змушений відкли-
кати свій виклик. Але, зрозуміло, 
він категорично відмовився при-
ймати у себе «родича».

Дантес вважав, що цей шлюб 
повністю його убезпечив, і відно-
вив наполегливі залицяння до На-
талії Миколаївни. Залицявся він 
відверто напоказ, з казармовими 
компліментами і якимсь навмис-
ним нахабством. Йому напевно 
було відомо, що сам Микола I ка-
тегорично заборонив Пушкіну під 
яким би то не було приводом би-
тися на дуелі. Але Дантес, само-
впевнений як завжди, продовжу-
вав нариватися на неприємності

Графиня Фикельмон писала в 
щоденнику: «... на одному балу він 
так скомпрометував пані Пушкіну 
своїми поглядами і натяками, що 
всі жахнулися, а рішення Пушкіна 
з тих пір було прийнято остаточ-
но» . На горезвісному балу 23 січ-
ня 1837 Пушкін отримав офіцій-
ний привід викликати образника 
на дуель.

Щоб Геккерн на цей раз не 
зміг втрутитися, Пушкін послав 
йому образливого листа: «Ви, 
представник коронованої глави, 

Ви зводили Вашого сина ... . Це Ви 
... підстерігали мою дружину по 
всіх кутках, щоб говорити їй про 
кохання Вашого байстрюка або 
так званого сина, і коли, хворий 
венеричною хворобою, він зали-
шався вдома, Ви говорили, що він 
помирав від любові до неї ... Не 
можу дозволити, щоб Ваш син ... 
наважився б звертатися до моїй 
дружини і, ще менш того, говорив 
їй казармені каламбури і грав 
роль відданості і нещасної при-
страсті, тоді як він негідник.»

Дуель Пушкіна 
і Дантеса

27 січня 1937 року противни-
ки зійшлися в лісі біля Чорної річ-
ки, на околиці Петербурга. Про-
топтавши в глибокому снігу стеж-
ку, секунданти відміряли фаталь-
ні 10 кроків для поєдинку. Це був 
один з найжорсткіших варіантів 
Російського дуельного кодексу. 
Дантес вистрілив першим, і куля 
потрапила поетові в живіт. Стіка-
ючи кров'ю, Пушкін зробив свій 
постріл, не піднімаючись із зем-
лі, і легко поранив Дантеса в руку.

Доля Дантеса 
після дуелі

Після дуелі Дантес був негайно 
звільнений з гвардії, розжалува-
ний у рядові і висланий з Росії. Він 
був страшенно наляканий, не очі-
кував, що так легко відбудеться, і 
відправився за кордон так поспіш-
но, що за 4 дні примудрився подо-
лати 800 верст шляху.

Кілька років він тихо сидів у 
своєму маєтку в Ельзасі. Вірна Ка-
терина відправилася у вигнання 
разом з чоловіком. Вона народила 
йому чотирьох дітей і померла піс-
ля пологів у 1843 році, на сьомо-
му році заміжжя. А барон Геккерн-
Дантес, вельми багата людина, ще 
довго потім судився з Гончаровим 
через її мізерну спадщину.

Переконавшись, що йому нічо-
го не загрожує, Дантес потихень-
ку зайнявся політикою, викорис-
товуючи зв'язки свого прийомно-
го батька. Ставши депутатом Уста-
новчих зборів, він поставив на 
партію Луї-Наполеона Бонапарта, 
внучатого племінника імператора 
Наполеона I, і виграв.

У 1848 році Луї Бонапарт став 
президентом Франції, а через три 
роки зробив переворот — розпус-
тив Законодавчі збори, скасував 
республіку і став імператором На-
полеоном III. Своїх вірних прихиль-
ників імператор нагородив: 40-річ-
ний Дантес, наприклад, отримав 
звання сенатора, яке давало, до 
всього іншого, довічне утримання 
в 30 тисяч франків на рік.

У свій час Дантес займався 
підприємництвом, причому досить 
успішно. 

Жорж Шарль Дантес помер 
2 листопада 1895 року, у віці 83 
років, оточений дітьми, онуками 
і правнуками. Один з онуків Дан-
теса, Леон Метман, згадував: «Дід 
був цілком задоволений своєю до-
лею і згодом не раз говорив, що 
лише вимушеному через дуель 
від'їзду з Росії він зобов'язаний 
своєю блискучою політичною 
кар'єрою, що, якби не було цього 
нещасного поєдинку, його чекало 
б незавидне майбутнє командира 
полку де-небудь в російській про-
вінції з великою родиною і недо-
статніми засобами».

Нащадки Дантеса залишили 
спогади про нього, син навіть на-
писав книгу, де виправдовує бать-
ка і всіляко чорнить Пушкіна.

Однак доля таки помстилася 
за смерть видатного російського 
поета. Одна з дочок Дантеса, Ле-
онія -Шарлотта, захопилася твор-
чістю Пушкіна. В кімнаті у дівчини 
висів великий портрет поета. А ді-
знавшись, хто вбив Пушкіна, вона 
збожеволіла.

Життя Шарлотта закінчила в 
48 років у закладі для божевіль-
них, куди її ще у 18-річному віці 
здав власний батько. До кінця 
життя вона ненавиділа батька і на-
зивала його вбивцею.

Сайт «Знай», 06. 02. 2019

Дуелі Пушкіна
Через 2 дні після смертельно-

го поранення на дуелі Пушкін по-
мер. Рана на той час виявилася 
смертельною. 

Це була аж 27-ма дуель Пуш-
кіна, причому, завжди на дуель 
викликав він. Причини були і сус-
пільного характеру, і особистого. 
Пушкін мав надзвичайно велике 
почуття гідності і запальний ха-
рактер, то ж на дуель викликав 
багато кого, у тому числі і вель-
мож, навіть міністра. Переважна 
більшість цих викликів власне ду-
еллю не завершилася, суперни-
ки мирились. Але було таки кіль-
ка справжній дуелей. Суперники 
стріляли по черзі, причому, пер-
шим той, кого викликали на ду-
ель, тобто суперник Пушкіна. При 
деяких дуелях обидва суперники 
не влучали одне в одного, на де-
яких суперник не влучав у Пушкі-
на, у відповідь Пушкін відмовляв-
ся від пострілу чи стріляв у небо. 

Доля 
Наталії Пушкіної
Наталія тяжко переживала 

смерть чоловіка. Їй було всього 
25 років, а вона вже стала вдо-
вою з чотирма дітьми.

Вийшла заміж Наталя Микола-
ївна не через два роки, як запові-
дав їй Пушкін, а через сім. Її обран-
цем став Петро Ланський — гене-
рал-лейтенант, товариш по служ-
бі її брата. Він був небагатий, але 
щиро любив Наталію та прийняв 
її дітей як своїх власних. У цьому 
шлюбі народилися ще три дочки.

У листопаді 1863 року Ната-
лія Ланська поїхала на хрестини 
онука в Москву і застудилася. По-
мерла вона на 52-му році життя 
від запалення легенів, 26 листо-
пада 1863 року. Її чоловік Петро 
Ланський пережив її на 14 років.

Убив Пушкіна і зробив кар'єру: 
як склалася доля Дантеса після дуелі
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Да здравствует Великая 
Октябрьская социалисти-
ческая революция — глав-
ное событие ХХ века, начало 
всемирно-исторического по-
ворота человечества от ка-
питализма к социализму!

Под знаменем марксиз-
ма-ленинизма, под руковод-
ством Коммунистической 
партии — вперед, к победе 
коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС).
 

Сборник речей 
и докладов 
Л. И. Брежнева
Вышел в свет первый том 

второго издания двухтомно-
го сборника речей и докладов 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева «Об основных 
вопросах экономической по-
литики КПСС на современном 
этапе»…

Двухтомник открывается 
книгами воспоминаний Л. И. 
Брежнева «Возрождение» и 
«Целина».

 

Трудовая победа 
земледельцев 
Молдавии
Осуществляя решения 

XXV съезда КПСС и июльско-
го (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, 
стремясь достойно встретить 
праздник Великого Октября, 
труженики Молдавии успеш-
но выполнили социалисти-
ческие обязательства по про-
даже государству зерна, ово-
щей, винограда и бахчевых 
культур. 

 

Творить для народа
Беседа с Г. М. Марковым 

— председателем Ко-
митета по Ленинским и 
Государственным премиям 
СССР в области литературы, 
искусства и архитектуры при 
Совете Министров СССР.

Нынешний Октябрь — 
это канун еще одной вели-
кой даты в истории человече-
ства — 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Поэтому рассказ о работах, 
удостоенных Государствен-
ной премии 1979 года, начну с 
произведений, посвященных 
вождю пролетариата и 
открывающих новые стороны, 
новые глубины в образе Вла-
димира Ильича. 

(«Сельская жизнь», газе-
та Центрального Комитета 

КПСС, 7.11.1979 г. ) 

Книги Л. И. Брежнева 
в Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 25. (ТАСС). 

В Советском Союзе и да-
леко за его пределами 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР Л. И. Брежнев широ-
ко известен как выдающийся 
государственный и партийный 
руководитель. Он принад-
лежит з тому поколению 
партийных руководителей Со-
ветского Союза, которые в 
ходе Великой Отечественной 
войны сражались на фрон-
те за свою Родину, пишет на 
страницах газеты «Кансан уу-
тисет» член Политбюро КПФ, 
главный редактор этой газеты 
Э. Кауппила в святи с выходом 
здесь на финском языке сбор-

ника проведений Л. И. Бреж-
нева «Малая земля», «Возрож-
дение» и «Целина».

ФРН
Конъюнктура 
ухудшается
Институт мирового хо-

зяйства в Киле, передает 
наш корреспондент Г. Ко-
ролев, опубликовал анализ 
конъюнктуры, согласно ко-
торому в капиталистичес-
ком мире нарастают призна-
ки нового экономического 
спада. 

По данным института, та-
кое развитие происходит в 
основном под влиянием ухуд-
шающейся экономической си-
туации в США.

«Известия», орган Пре-
зидиума Верховного Совета 

СССР, 27. 09. 1979 г.

Вийдемо 
на нові рубежі
Ініціатива комуністів 

партгрупи дільниці тва-
ринництва колгоспу «Зоря 
комунізму»

В нашому колгоспі вся 
організаторська і політична 
робота проходить під зна-
ком реалізації постанови 
ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про додаткові заходи 
по забезпеченню збирання 
врожаю, заготівлі сільсько-
господарської продукції і 
кормів у 1979 році та успіш-
ного проведення зимівлі ху-
доби в період 1978-1979 
року».

Для наочної агітації
Велике значення має і 

змістовно оформлена агіта-
ція будинків культури, шкіл, 
бібліотек, інших громадських 
місць. Допоможе нам в цьо-
му центральне видавництво 
«Плакат», яке випускає багато 
передплатної наочності. 

В 1980 році видавни-
цтво пропонує шість комплек-
тів плакатів. Вони присвяче-
ні 110-річчю з дня народжен-
ня В. І. Леніна, 35-річчю пе-
ремоги у Великій Вітчизняній 
війні, Московській олімпіа-
ді-80, Збройним силам СРСР. 
В кожний комплект входить 
по 12 плакатів форматом 54 
на 42 сантиметри. Ціна одного 
комплекту (а їх можна перед-
плачувати кожен окремо) — 
54 копійки.

Поліпшити 
обслуговування
У магазинах Грабівки і 

Буди малий вибір продоволь-
чих товарів, особливо про-
холодних напоїв, пива, міне-
ральної води. Покупці скар-
жаться продавцям, а ті в свою 
чергу нарікають на дирекцію 
Орлівського торгового підпри-
ємства. Річ у тім, що товари 
завозяться несвоєчасно із-за 
нестачі транспорту… 

З цієї ж причини жителям 
Грабівської сільради багато 
клопоту з склотарою. В ма-
газинах часто не приймають 
пляшок, бо їх нічим вивезти. 

(«Поліська правда», орган 
Куликівського райкому 

Компартії України та 
районної Ради народних 

депутатів Чернігівської 
області, 25.09.1979 р.)

У національній пам’яті громадян 
України голодування 1932–1933-го ви-
лилося в суцільний голодний мор. На-
справді слід розрізняти голодування, 
спричинені а) хлібозаготівлями 1930–
1931 років та б) каральною акцією 
останнього кварталу 1932-го — першої 
половини 1933-го, яку її ініціатор Іосіф 
Сталін назвав у листопаді 1932 року 
«нищівним ударом по білогвардійцях і 
петлюрівцях».

Україна більше, ніж інші регіони, 
опиралася суцільній колективізації 
сільського господарства, що починала-
ся в комунній формі. Це засвідчує ста-
тистика антирадянських повстань. У 
березні 1930-го Сталін змушений був 
на півроку припинити колективізацію, 
а потім продовжив її в артільній фор-
мі, тобто дозволив колгоспникам мати 
присадибне господарство. Караючи 
селян за опір, він накладав на Украї-
ну з 1930 року непідйомні хлібозаготі-
вельні плани, які виконувалися рекві-
зицією зерна. Продрозверстка з уро-
жаю 1931-го потягла за собою смерть 
від голоду в першій половині 1932 року 
десятків тисяч українських селян. Од-
нак кінцевою метою сталінського теро-
ру ще не було вбивство їх невизначе-
ної кількості, щоб змусити підкоритися 
всіх інших. Навпаки, влада постарала-
ся зменшити смертність відмовою від 
експорту та навіть імпортом невеликих 
партій зерна.

У січні 1933-го Сталін (так само як 
Лєнін у березні 1921 року) замінив про-
дрозверстку продподатком і таким чи-
ном зупинив назріваючий колапс сіль-
ського господарства. Одночасно він 
завдав «нищівного удару по білогвар-
дійцях і петлюрівцях» в Україні та на 
Кубані. Ця каральна акція складала-
ся з чотирьох ланок: конфіскації всьо-
го продовольства тривалого зберіган-
ня; заблокування селян у місцях про-
живання; інформаційної блокади; про-
довольчої допомоги через колгоспи та 
радгоспи в процесі посівної кампанії 
1933-го. В останні місяці 1932 року ме-
ханізм «нищівного удару» був апробо-
ваний у колгоспах і селах, поставлених 
на «чорну дошку» за невиконання хлібо-
заготівельного плану, а з початком січ-
ня конфіскація будь-якої їжі поширила-
ся всією територією України та Кубані.

 Суть «нищівного удару» поляга-
ла в навмисному створенні умов, не-
сумісних із життям. Під сталінський те-
рор одночасно підпали національна ін-
телігенція та церква. Проте найбільше 
постраждало українське селянство. 
Розгортаючи превентивні репресії, 
Сталін скористався лєнінським досві-
дом приборкання антирадянських по-
встань. Походження «нищівного удару» 
пов’язане з протистоянням влади та се-
лянства на переламі 1920–1921-го.

 

Лєнінська 
продрозверстка

Лєнін заборонив вільну торгівлю 
між містом та селом і запровадив цен-
тралізований розподіл продовольства 
для міського населення та Червоної 
армії за допомогою примусового вилу-
чення селянської продукції. Не бажаю-
чи віддавати плоди своєї праці держа-
ві практично безплатно, селяни змен-
шували обсяги посівів зерна до рівня, 
який задовольняв тільки потреби влас-
них господарств. У відповідь держава 
реквізувала призначену для власних 
потреб продукцію, прирікаючи селян 
на голодування.

Найсерйозніший опір політиці про-
дрозверстки чинили українські селя-
ни. Село було перенасичене зброєю, 
що залишалася після війни. Коли Лєнін 
спробував доповнити продовольчу роз-
верстку посівною, щоб запобігти ката-
строфічній деградації сільського госпо-
дарства, селяни виявили готовність по-
вернути цю зброю проти більшовиків. 

До придушення повстанського руху ро-
сійський уряд поставився як до відпові-
дальної воєнної кампанії. У 1920 році в 
Україні було розміщено в шести арміях 
близько мільйона багнетів і шабель. На 
боротьбу з повстанським рухом, який 
більшовики називали «куркульським 
бандитизмом», Кремль кинув найбоє-
здатніші частини. Використання регу-
лярної армії в боротьбі із селянством 
ставило під знак запитання всі попе-
редні успіхи більшовиків у громадян-
ській війні. Підкорити селянство влада 
не спромоглася. Ось картинка з нату-
ри, відбита в телеграмі Міхаіла Фрунзе 
від 13 лютого 1921-го Льву Троцькому: 
«Основною причиною кризи є повний 
параліч транспорту в Україні. Усі ванта-
жі стоять у дорозі, ні до баз фронту, ні до 
частин майже нічого фактично не над-
ходить. У самому Харкові гарнізон сис-
тематично голодує».

Воєначальник, яким був Фрунзе, 
міг вважати, що коренем кризи був 
транспортний колапс. Однак її обумов-
лював не брак вугілля на залізницях, 
так само як і не брак хліба на шахтах. 
Це були наслідки руїни, що охопила всі 
галузі економіки внаслідок розриву 
ринкових зв’язків між містом і селом. 
Лєнін зрозумів нарешті небезпеку ві-
йни із селянством. У березні 1921 року 
він замінив продрозверстку продо-
вольчим податком. Так почалася нова 
економічна політика (НЕП).

 

Хлібозаготівлі в умовах 
катастрофічної посухи

У 1921-му в основних хлібовироб-
них регіонах — Поволжі, Північному 
Кавказі й південних губерніях України 
— сталася катастрофічна посуха. Її руй-
нівна дія поєдналася з розрухою в сіль-
ському господарстві України внаслідок 
семи років майже безперервних воєн-
них дій. На врожаї України позначило-
ся також зменшення обсягів посівів під 
впливом продрозверстки.

Яким був урожай зернових 1921 
го? Відомості української та російської 
статистики в цьому питанні кардиналь-
но різнилися. ЦСУ РСФРР оцінило вро-
жай у 633 млн пудів, а ЦСУ УСРР — у 277 
млн пудів. На VІІ Всеукраїнському з’їзді 
рад (грудень 1922 року) нарком земель-
них справ Іван Клименко назвав істотно 
меншу цифру — 200 млн пудів.

Суперечку можна було розв’язати 
перевіркою первинної статистики. 
Чому український уряд не потурбував-
ся про таку річ, знаючи, що Москва на-
полягатиме на вивезенні максималь-
ної кількості зерна? 18 травня 1921-
го Владімір Лєнін телеграфував голові 
українського уряду Християну Раков-
ському: «Питання життя і смерті для 
нас — зібрати з України 200–300 млн 
пудів». 

Якраз Раковський потурбувався 
про це напередодні жнив. На його про-
позицію політбюро ЦК КП(б)У 11 черв-
ня ухвалило таку постанову: «Запропо-
нувати губкомам мати нагляд, щоб ор-
гани НКЗ (наркомату земельних справ. 

— Авт.), НКП (наркомату продоволь-
ства. — Авт.) і Статбюро регулярно над-
силали відомості про врожай раз на 
тиждень». Не обмежуючись цим, Раков-
ський затвердив постанову про відря-
дження в неврожайні губернії комісій 
для виявлення дійсного стану сільсько-
го господарства. Однак цю постанову 
за вказівкою з центру було скасовано 
ВУЦВК, як повідомив пізніше Раков-
ський, «із суто політичних міркувань: не 
створювати паніки».

Україні затвердили продподаток 
з урожаю 1921 року обсягом 117 млн 
пудів і зобов’язали республіку погаси-
ти борг за продрозверсткою з урожаю 
1920-го, а всього віддати 171 млн пу-
дів зернових. Зимова продрозверстка 
розгорталася уповільнено. У січні 1921 
року в Російську Федерацію надійшло 
142 тис. пудів зерна, у лютому — 247 
тис. пудів. У березні, коли на село піш-
ли збройні робітничі загони, поставки 
в Росію збільшилися до 1114 тис. пу-
дів, але у квітні знову впали до 132 тис. 
пудів. За допомогою збройної сили в 
травні вдалося відправити 522 тис. пу-
дів. Однак травневий план поставок 
Україна не виконала, і Раковський діс-
тав по партійній лінії догану «за недо-
статньо енергійну профроботу».

У липні на Півдні України почалися 
жнива, а з ними й продподаткова кам-
панія. Селяни затято опиралися заго-
тівельникам, які намагалися вивезти 
мізерний урожай. На початку липня до 
стягнення продподатку долучився Лє-
нін. Він запропонував «мобілізувати 
в Поволжі молодь до армії в кількості 
близько 500 тис. багнетів і розташува-
ти ці півмільйона на Україні, щоб вони 
допомогли посилити продроботу, буду-
чи надто зацікавлені в ній, особливо 
ясно усвідомлюючи та почуваючи не-
справедливість ненажерливості бага-
тих селян на Україні». Реалізувати цей 
підступний задум виявилося технічно 
неможливо через цілковиту дезоргані-
зацію життя в голодуючому регіоні. По-
волзькі селяни самі покидали уражену 
посухою місцевість і прямували пішки 
(залізниці були паралізовані) в інші ре-
гіони. 439 тис. біженців знайшли приту-
лок в Україні. Якраз ними опікувалася 
створена в липні 1921-го Центральна 
комісія допомоги голодуючим (Допгол) 
при ВУЦВК.

Становище на Півдні України було 
не менш трагічним, ніж у Поволжі. У 
21 повіті п’яти губерній (Одеської, Ми-
колаївської, Катеринославської, Запо-
різької та Донецької) селяни не зібра-
ли того, що посіяли. У 10 інших повітах 
п’яти губерній збір хлібів не переви-
щував 5 пудів на душу населення. Цієї 
кількості вистачало тільки на те, щоб не 
померти голодною смертю.

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
доктор історичних наук, головний 

науковий співробітник відділу історії 
України 20—30 років ХХ століття 

Інституту історії України Національної 
академії наук України

Закінчення в наступному номері

Переддень Голодомору
Що запозичив Сталін із лєнінського досвіду 

придушення антирадянських виступів 1921 року



№145   21 лютого 2019 року№145   21 лютого 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо 1111      Cвіт історії

КороткоКороткоУкраїнський Донбас: 
ОУН-УПА, дисиденти, виступи 

шахтарів проти радянської влади 

Вінницький архів 
виставив у відкритий 

доступ документи 
Директорії УНР

Державний архів Вінницької 
області представив оцифровані 
копії архівних документів, які ві-
дображають державотворчу ді-
яльність Директорії УНР у Вінни-
ці.

У матеріалах — адреси мі-
ністерств та відомств, які діяли 
в місті, перелік законів, цирку-
лярів та розпоряджень Директо-
рії, ухвалених у Вінниці, зокре-
ма «Про місцеві конгреси», «Про 
землю», «Про реформу судової 
влади», «Про запровадження в 
усіх вищих школах лектури укра-
їнською мовою» тощо.

У фондах закладу представ-
лені документи з підписами твор-
ців української державності: Ви-
нниченка, Петлюри, Огієнка, 
Остапенка, Марковича, автобіо-
графія колишнього голови Ради 
Народних Міністрів УНР Чехів-
ського.

Є особові справи вінничан, 
які були при високих посадах. 
Наприклад Юхима Щириці, який 
при уряді Директорії керував 
освітою. Він сам родом з Черка-
щини, але викладав у Вінниць-
кій учительському інституті. Піс-
ля революції Щирицю арештува-
ло місцеве ЧК,  розстріляли  його 
в Києві. Така ж доля чекала біль-
шість вінницьких інтелігентів, які 
вірили у незалежність України.

Директорія перебувала у Ві-
нниці перший раз у грудні 1918 
року, вдруге – з 2 лютого по 6 бе-
резня 1919 року, і останній пері-
од – з 7 травня і до початку черв-
ня 1920 року.

Центральний 
османський архів 

відкрив українським 
історикам 

середньовічні реєстри 
Українські науковці отримали 

змогу працювати у турецьких ар-
хівах, що дає можливість вивчати 
документи, які стосуються україн-
сько-турецьких відносин та історії 
України, з першоджерел.

Говорить філолог-сходнозна-
вець, викладач Стамбульського 
університету Ірина Дрига: «Цен-
тральний османський архів роз-
крив нам середньовічні реєстри 
— «джиз’є», що проливають нове 
світло на історію населення при-
азовських степів. Підготовка та 
отримання Томоса полегшили до-
ступ до фондів Вселенського Па-
тріархату з рідкісними пам’ятками 
лексикографії».

Вона також розповіла, що в 
науковій роботі українцям допо-
магають джерелами та консульта-
ціями інші наукові та освітні осе-
редки, зокрема інститут Тюркі-
ят Стамбульського університету, 
Центр грецької культури при кон-
сульстві Греції та Німецький інсти-
тут в Стамбулі.

Проте, відділенню україн-
ської мови та літератури кафедри 
слов’янських мов та літератур фа-
культету літератури дуже не ви-
стачає історичної бібліотеки, тво-
рів українськї класичної літера-
тури. 

На згаданому відділенні укра-
їнської мови та літератури універ-
ситету навчаються понад 40 сту-
дентів. 

«Донбас ніколи не був україно-
мовним», «На сході завжди схиля-
лися перед радянською владою», 
«Луганщина і Донеччина живуть ро-
сійською ідеологією»… Які ще сте-
реотипні фрази ви чули про східний 
регіон України? Це бачення Донбасу 
нав’язували роками, і не лише іншим 
областям, але й самому регіонові.

В луганських і донецьких школах 
не всім розповідали, що в цих регіо-
нах за незалежність України бороли-
ся ОУН, армія УНР і місцеві партизан-
ські загони, що виступили проти ра-
дянської системи. Що тут були бунти 
проти колективізації, а десятки дон-
баських господарів позбавили май-
на як «куркулів». Радіо Донбас. Реа-
лії зібрало матеріали, які знищують 
стереотипи.

На Донеччині 
страйкували проти 
радянської влади

На Донбасі існувало антирадян-
ське підпілля. Наприклад, одного 
разу на секретному засіданні Доне-
цького обкому партії розглядали за-
ходи обласного КДБ для «припинен-
ня антирадянської діяльності». 1957 
року у Хрестівці (нині окупована, в 
1956–2016 роках називалася Кі-
ровське, бойовики зараз використо-
вують колишню назву) на комсо-
мольському будівництві загинув 
шахтар, і його немитого і в спе-
цівці поховали в труні, що була 
замала. Гроші на поховання адмі-
ністрація шахти пропила, і в міс-
ті відбулося повстання гідності 
робітників; щоб придушити цей 
страйк, до міста стягнули війська.

Батьківщина 
шістдесятників, диси-
дентів і творців УНСО

«Любіть Україну, як сонце лю-
біть…». Вірш про любов до Укра-
їни написав Володимир Сосюра, 
який народився в Дебальцевому. 
Після війни Сосюру за цей твір на-
звали «націоналістом» і «продаж-
ним бандерівцем».

Співзасновник Української 
Гельсінської групи, автор вірша «Без-
смертя нації – у слові» Микола Ру-
денко — родом із Луганщини.

Дисидент Анатолій Лупиніс ди-
тячі роки провів на Донеччині. Саме 
він був ініціатором заснування «Ме-
моріалу» та Української міжпартійної 
асамблеї (УМА), яка з часом перетво-
рилася на Українську національну 
асамблею (УНА) і Українську народ-
ну самооборону (УНСО) (пізніше з них 
постала низка сучасних організацій, 
що користуються назвами УНА, УНСО 
чи УНА-УНСО – КР).

Василь Стус, який більшість сво-
го життя прожив у Донецьку, відмо-
вився від громадянства СРСР, бо не 
хотів «бути рабом».

Сучасний «синьо-жовтий Донбас» 
знайшов своє місце і в поезії. Саме 
зі східного регіону — Сергій Жадан, 
Олексій Чупа і Любов Якимчук.

Не носили російські 
сарафани і кокошники

На окупованій частині Донба-
су нині намагаються нав’язати дум-
ку, нібито регіон є російським — на-
віть через історію народного вбран-
ня. Мовляв, на Луганщині і Донеччині 
вдягали кокошники і сарафани. 

Ні: головними уборами на Донба-
сі були очіпки, віночки й різні варіанти 
в’язання хусток; традиційним одягом 
була, звичайно, вишиванка, хоча і зі 

своїм унікальним орнаментом. Вона 
зафіксована на фото початку століт-
тя і навіть у радянському кіно 1930-х.

Багатійка Алчевська 
вчила українській мові 

жінок, попри заборону царя
Жінка має в домі господарювати, 

а освіта їй не потрібна — такий сте-
реотип існував дуже довго, і Христи-
на Алчевська стала однією з перших, 

хто кинув виклик цій системі в Росій-
ській імперії.1862 року вона заснува-
ла в Харкові першу безкоштовну не-
дільну жіночу школу, якої не було до 
цього часу в імперії. Тут вивчали пра-
вознавство, фізику, хімію, географію, 
історію України, письмо, математику, 
а також відвідували театри. За своє 
життя Христина Алчевська виховала 
понад 17 тисяч жінок Східної України.

Армія УНР звільнила 
Донбас від російсько-

більшовицького війська
Сто років тому Донбас один із 

перших прийняв удар більшовиків. 
Окупація території УНР велася разом 
із шаленою агітацією серед робітни-
чого середовища, яке з часом при-
єдналося до більшовицьких загонів. 
Проте були окремі формування, які 
вели партизанську війну і допомо-
гли армії УНР визволити Донбас. Вій-
ська УНР, на відміну від більшовиць-
кої влади, не намагалися захопити 
більший «шматок» території. Вони бо-
ролися за ті землі, на яких етногра-
фічно жили українці, а саме — Кате-
ринославську і Харківську губернії.

ОУН на Донбасі
Протягом багатьох років жите-

лям сходу України розповідали бага-

то міфів про те, що Організація укра-
їнських націоналістів і Українська 
повстанська армія не мають ніяко-
го стосунку до Донбасу. Насправді 
тут була потужна мережа проукраїн-
ського руху з 1940-х років.

Народна пісня Луганщини 
та Донеччини: 

як степ широка
Канадсько-український проект 

Balaklava Blues поєднує електронну 
музику і народну пісню і таким чином 
відтворює ті звуки, які щодня чують 
люди в зоні конфлікту. У своїх ком-
позиціях гурт використовує народні 
пісні, які почув у селах Луганщини та 
Донеччини, підкреслюючи, що в цих 
текстах ви не почуєте суміш суржи-
ків, а лише українську літературну 
мову. Пісні зі степової України за ме-
лодійністю звучать «ширше», склад 
розспівується довше, на відміну від 
композицій Західної України, у яких 
ти відчуватимеш кожен горбочок 
Карпат, кажуть музиканти.

Режисер Биков, який 
співав українські пісні

Леонід Биков народився і виріс у 
Краматорську. Легендарний Маестро, 
халамидник Максим Перепелиця, ро-
мантик Альошка, мотивований Зай-
чик і сміливий Сват — його герої спі-
вають українські пісні, розповідають 
про українські традиції і рідну землю.

Маестро, якого він зіграв у філь-
мі «У бій ідуть лише «старі», показав, 
наскільки для Бикова була важли-
ва Україна. «Тут небо голубее и тра-
ва зеленее»… Титаренко співає улю-
блену пісню самого Бикова — «Ой, у 
лузі червона калина», а дочка відо-
мого режисера Мар’яна розповіда-
ла, що батько хотів зняти «У бій ідуть 
лише «старі» у кольорі, щоб показати 
всю красу рідної України.

Словник української 
мови уклав учитель 

із Луганщини
Борис Грінченко вчителював на 

Луганщині на запрошення Христини 
Алчевської і за цей час створив абет-
ку і книжку-читанку для школярів 
східного регіону, щоб вони вивчали 
українську. Він упорядковує чотири-
томний словник на 68 тисяч слів. На 
початок 20-го століття це був найпо-
вніший і лексично найдосконаліший 
український словник.

Літературі Луганщини 
дивуються на заході
Студенти Луганського національ-

ного університету імені Тараса Шев-
ченка, що переїхав до Старобільська, 
розробили інтерактивний проект «Лі-
тературна мапа Луганщини». Вони 
розповідають про творчість письмен-
ників східного регіону, відштовхую-

чись від менш відомих про них фактів. 
Так, наприклад, журналіст «Киевских 
ведомостей» Петро Шевченко писав 
вірші під псевдонімом Петро Біливода, 
про що не знали навіть його друзі. Про-
ект уже показали в Луцьку і у Львові, 
після чого студенти із Західної України 
назвали «мапу» лекцією-струсом.

Відродження, яке 
починається зі сходу
Як розповідає волонтерка і співач-

ка Анжеліка Рудницька, вже зараз на 
території Донбасу, яка залишались під 
контролем Києва, з’являється вели-
чезна кількість нових проектів, діють 
театри, люди займаються народними 
мистецтвами, відбуваються виставки, 
концерти і музичні фестивалі. Співач-
ка каже: «За моїми відчуттями — схід 
патріотичніший, ніж решта України, бо 
вони кров’ю і потом, болем і сльоза-
ми відчувають все, що з нами відбува-
ється. А ще мені здається, що тотальна 
українізація почнеться зі сходу».

Українські пісні в 
окупованому Донецьку

Вечірка української музики — 
«Один в каное», «СКАЙ», «Друга ріка» — 
та кавери «Океану Ельзи»… Донецьк 
навіть під контролем російських гі-
бридних сил співає — українською!

Донбас. Реалії
Сайт «Аргумент», 03.01.2019

Національне вбрання Донеччини. 
Єнакієве, 1924 рік.

Словник Бориса Грінченка.

Родина Алчевських: у центрі — Олексій 
Алчевський (1835 — 1901), Христина 

Алчевська (1841 — 1920); зліва направо — 
Іван (сидить), Ганна, Григорій, Дмитро, 

Микола; на колінах — наймолодша дочка 
Христя. Фото 1880-х років

Вступ 1-го Запорізького пішого полку імені гетьмана Дорошенка 
до Бахмута, квітень 1918 року.

Учасники патріотичної ходи з 
нагоди третьої річниці визволення 

Краматорська від російських
гібридних сил. Краматорськ, 

5 липня 2017 року.
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Фортеця 
села 
Слабин

Село Слабин, що 
за 30 км на південь 
від Чернігова, відо-
ме з 1527 р. На по-
чатку ХVI ст. тут було 
20 дворів. Вірогідно, 
в цей час тут були відсутні укріплення. Однак, ще з 
давньоруських часів на території поселення Слабин 
існувало городище, яке неодноразово обстежува-
лося археологами у ХХ ст. Також городище неодно-
разово потрапляло до документів початку 17 ст. 

У 1624 р. слободу Слабин отримав від польсько-
го короля у приватне володіння боярин Б. Грязний. 
У документах 1620-х років Слабин названо «слобо-
дою», тобто тоді поселення також не мало укріплень, 
окрім старого городища. 

Географічне розташування Слабина в цей час 
мало стратегічний характер, оскільки тут була одна 
з двох переправ з лівого берега Десни на правий. 
Контроль за цим перевозом був вкрай важливий, 
що і зумовило виникнення Слабинської фортеці. 

Під час Смоленської війни наприкінці серпня — 
на початку вересня 1633 р. переправа була знище-
на московським військом, яке в цей час взяло в об-
логу Чернігів, оскільки саме через неї до міста мало 
підійти підкріплення.

За даними 1638 р. Слабин уже названий «містеч-
ком» із 70 дворами. Після того, як Слабин став цен-
тром однойменної волості, тут і були зведені укрі-
плення на місці фортифікацій давньоруського часу. 

Слабинське городище складалося з двох укрі-
плених майданчиків розмірами 200 х 90 м і 30 х 
50 м. Від тераси городище відокремлював рів, за-
вширшки 6–8 м. Вірогідно, що за часів, коли Слабин 
був сотенним містечком, окрім замку були відновле-
ні й містечкові укріплення. 

Також Слабин позначено на карті України Г. де 
Боплана 1646 —1648 рр. разом із Черніговом і Пе-
рекопом. 

Докладний опис залишків Слабинських укрі-
плень залишив О. Шафонський: «Лежит оно на пра-
вом берегу Десны, при большом заливе, из Десны 
вышедшем, на ровном месте. В нем главное вла-
дение колежскаго советника Селецкого, а за Поль-
ской державы было ловчего Новгородскаго Бориса 
Грязнаго. Находится в оном селе еще разваливший-
ся земляной вал, в самом селе, в огородах еще ви-
димой. Сверх сего все селение с трех сторон окру-
жающего древняго вала, стоит еще на Десне, под 
самым селом, на высоком месте, небольшой замо-
чек земляной, в котором церковь стоит. Сей замок, 
видно, от Польського прежняго владельца от Татар-
ских набегов построен». 

У середині ХVIІ ст. Слабин став сотенним містеч-
ком Чернігівського полку, його укріплення посилю-
ються. У 1666 р. під фортецею перебували татарські 
війська, які збиралися йти вглиб країни і на Моско-
вію, але дані про те, чи взяли татари Слабин у 1666 
р., відсутні. 

Вже з другої половини ХVIІ ст. укріплення Слаби-
на, як і більшості невеликих сотенних містечок пол-
ку, поступово занепали і до кінця ХVIІ ст., мабуть, 
припинили існування, оскільки надалі згадки про 
них відсутні. В другій половині ХVIІІ ст. на їхньому 
місці зафіксовані лише поруйновані залишки.

Формування поселення Слабина початку ХVIІ 
ст. розпочалося із заселення надзаплавної тераси 
Десни, висота якої місцями сягає 10 —12 м. Укрі-
плена частина містечка розташовувалася на витяг-
нутому в бік заплави трикутному мису. Саме в пів-
денній частині на вершині цього трикутника зна-
ходився замок часів Б. Грязного, відділений від 
основного мису ровом. Інша частина укріплень роз-
ташовувалася також на цьому мисі за замковими 
укріпленнями і теж відокремлювалася ровом і ва-
лом від терасового плато. 

Імовірно, перше поселення початку ХVIІ ст. роз-
ташовувалося на мису, де знаходилися давньорусь-
кі укріплення. Згодом у 1630-х рр. на краю мису ви-
ник замок. Саме він став формуючим ядром посе-
лення у ХVIІ ст. 

Якщо глянути на карту ХІХ ст.,то на місці біля 
укріпленої частина містечка можна побачити най-
більшу концентрацію провулків між двома вулиця-
ми, що ведуть до замку із західного і східного боків 
мису тераси. Ці другорядні вулиці та провулки збе-
рігають свою структуру і сьогодні. Всі вони сходять-
ся в одній точці, через яку йде дорога на територію 
укріплень. Можна припустити, що саме тут знахо-
дилися ворота містечкових укріплень. Також саме 
сюди виводить дорога із заплави на гору тераси, 
вона проходить через узвіз, що має досить старе 
походження.

Олександр БОНДАР

Громадська організація «Київське 
військово-історичне товариство» та Чер-
нігівський Культурно-мистецький центр 
«Інтермеццо» провели презентацію книги 
Чудновця О. М. та Латишева Р. М. «Моні-
тор «Смоленськ» («Krakow»): три долі», іс-
торія корабля, бойовий шлях та сьогоден-
ня, 1923 —1941— 2018 рр. 

Чи може у корабля бути три долі, три 
життя? Час показав, що так! Приклад 
тому — історія героїчного бойового річ-
кового корабля — монітора «Смоленськ».

Його доля розділилася на три періоди. 

Перший був з початку будівництва, потім 
становлення, як бойового корабля під 
назвою «Краків», у складі військово-мор-
ського флоту Польщі до затоплення (фак-
тично загибелі) 21 вересня 1939 року. 
Другий період — найбільш героїчний, піс-
ля підйому і відновлення з жовтня 1939 
року в складі Дніпровської військової 

флотилії, а з червня 1940 року в 
складі радянської Пінської флоти-
лії до другої своєї загибелі 12 ве-
ресня 1941 року. Третій період — 
це життя після загибелі корабля 
до нашого часу. 

Залишки монітора «Смо-
ленськ» інині знаходяться на місці 
останнього бою корабля («остан-
нього параду», як кажуть моряки) 
— в Ладинській затоці річки Дес-
на за 30 км від Чернігова. Збе-
регти для нащадків все, що за-
лишилось від колись грізного бо-
йового корабля, який є символом 
боротьби з нацизмом у роки Дру-
гої світової війни, — завдння ни-

нішнього покоління. 
Що являв собою легендарний монітор 

«Смоленськ» («Краків»), чому він є симво-
лом нескореності, мужності і героїзму 
екіпажів? Хто воював на ньому і боронив 
свою землю від ворога? Як зберегти його 
залишки від вандалів і байдужості, щоб 
зайняли гідне місце в музеях в ролі екс-

понатів? Пре це ми спро-
бували викласти у своїй 
книзі.

По закінченю презен-
тації за активну життєву 
позицію, вірність тради-
ціям українського народу, 
вагомий особистий вне-
сок в справу відродження 
духовності України черні-
гівські громадські активіс-
ти, добровольці і волонте-
ри Ясенчук Олександр, 
Аскеров Юніс, Терейков-

ський Володимир, Хасенко Олег, Іванов 
Костянтин, Курач Віталій, Демиденко 
Олександр, Красногор Олександр і ки-
ївський видавець книги та громадський 
активіст Філюк О. В. отримали пам’ятні 
медалі «1030 років Хрещення Київської 
Русі». Почесні знаки «За пошукову робо-
ту» були вручені гостям — київським по-
шуковцям Головачу Е. О., Кущенко Ю.А. та 
Снігирю Г.В.

Перед представленням книги на цен-
тральній площі Чернігова було піднято 
Військово-Морський прапор України. Та-
ким чином Чернігів приєднався до між-
народної акції «Звільнимо українських 
військових моряків». Ініціаторами акції 
стали актив Чернігівського осередку «Са-
мооборона Майдану», громадські органі-
зації «Київське військово-історичне то-
вариство» та «Асоціація ветеранів ВМС 
України», за сприяння управління культу-
ри Чернігівської міської ради.

Олександр ЧУДНОВЕЦЬ

У Чернігівському обласно-
му державному архіві збері-
гається документ «Про підго-
товку і проведення збройного 
повстання у с. Варва Варвин-
ського району Чернігівської 
області 26 лютого 1943 року». 
Він підписаний Іваном Рома-
новичем Кисляком, Михайлом 
Яковичем Приходою, Іваном 
Михейовичем Холодом, Григо-
рієм Яковичем Фурсою та Ма-
рією Федорівною Фурсою. Ось 
його початок:

«12 вересня 1941 року фа-
шистські літаки вперше ски-
нули бомби на Варву. Після 
цього почалося систематичне 
бомбардування Варви і райо-
ну. Припинили роботу школи і 
установи. Відчувалася паніка 
серед районного керівництва. 
Перший секретар райкому 
партії Яременко не зумів ство-
рити непохитне ядро для бо-
ротьби з окупантами і належну 
конспірацію. Оголошено було 
тимчасовий розпуск винищу-
вального батальйому. Призна-
чено було збір... учасників ви-
нищувального батальйому по 
сигналу, але сигналу так ніхто 
і не подавав. Перший секретар 
РК КПУ Яременко у жовтні мі-
сяці 1941 року залишив Вар-
винський район, а другий се-
кретар Ященко втік... Голова 
РВК (районний виконавчий ко-
мітет – авт.) Крикливий перед 
вступом німців покінчив жит-
тя самогубством. 17 вересня в 
район вступили німці».

Незважаючи на те, що да-
ний документ створювався у 
часи колишнього Радянського 
Союзу, коли так званою «керів-
ною і спрямовуючою» вважа-
лася комуністична партія, чле-
нами якої, до речі, були майже 
всі з названих авторів доку-
менту, вони об’єктивно відтво-
рили картину перших місяців 

війни між нацистською Німеч-
чиною і Радянським Союзом.

Сьогодні ми можемо вго-
лос говорити про ту війну і про 
причини її виникнення, роби-
ти закиди керівництву держав 

– у нерішучості, підступнос-
ті, недалекоглядності, стра-
ху, сп’янінню одних від успіхів, 
розгубленості інших – від сер-
йозних невдач. Що вже каза-
ти про окремих людей. Хтось 
був переляканий, хтось очіку-
вав на позитивні зміни у сво-
їй долі чи й долі країни, хтось 
мародерствував. Але були й ті, 
які спершу не дуже впевнено, 
а далі все рішучіше готувалися 
до боротьби.

Не можу стверджувати ка-
тегорично, але висловлю дум-
ку, що своєрідними спускови-
ми гачками антинацистських 
дій стали жорстокі розправи 
окупантів над мирним насе-
ленням. 

За кілька днів перед по-
встанням у Варві, як сказано 
в присвяченому Чернігівській 
області томі «Історії міст і сіл 
Української РСР», у сусідньо-
му райцентрі Срібне «було за-
катовано й спалено живцем 
682 чоловіки». Ще раніше, як 
сказано в згаданій довідці, в 
місті Прилуки знищено близь-
ко двох тисяч громадян. 23 лю-

того 1943 почалися арешти у 
Варві. Страта арештованих, як 
довідалися підпільники, намі-
чалася на на 27 лютого. За до-
помогою підпільників, серед 
яких були й працівники окупа-

ційних установ та поліції, було 
попереджено в’язнів, що їх 
звільнять і озброять. В ніч на 
27 лютого заарештували на-
чальника поліції, порушили те-
лефонний зв’язок між поліцією 
і жандармерією...

Чергову річницю повстан-
ня відзначали у Варві 1967 
року. Авторові цих рядків випа-
ло взяти участь у тому вечорі-
пам’яті. Тоді ще було багато жи-
вих учасників знакової події. 
Вони й згадували про штурм 
жандармерії, сільгоспінспек-
ції. Згадали Павла Борща, який 
був конюхом у жандармерії і 
вбив начальника цієї окупацій-
ної установи на прізвище Трап-
пе. Знищили також кількох офі-
церів-есесівців. Зазнали втрат 
і підпільники. Загинули Павло 
Нагнойний і Дмитро Гапон. 

Кілька днів народні мес-
ники були повними господа-
рями у Варві і навколишніх се-
лах, а потім організовано піш-
ли в ліси. Так виник партизан-
ський загін, який дещо згодом 
очолив досвідчений командир 
Соколовський. А в райцентрі 

Варва до 6 березня німець-
ких установ не було. Окупан-
ти ж, не маючи змоги розби-
ти партизанів, знущалися над 
мирним населенням — у самій 
Варві та в селі Озеряни. 

Сумно, звичайно, що жерт-
вами під час війни без правил 
(так її вели нацисти, подібне 
роблять сьогодні на Донбасі 
російські окупанти) часто ги-
нуть найбеззахисніші, — діти, 
жінки, літні чоловіки. Але без 
жертв не буває перемоги. А її 
здобували і бійці на фронтах, 
і партизани на окупованих те-
риторіях. У тому ж 1943-ому 
народні месники знищили двох 
гітлерівських офіцерів, які їха-
ли легковою автівкою із Озе-
рян до Варви. А біля села Маку-
шиха за неповний десяток кі-
лометрів від Озерян німецький 
винищувач, який зробив ви-
мушену посадку, був спалений 
партизанами. Вони через вес-
няне бездоріжжя залишилися 
в південних районах Чернігів-
ської і Сумської та на півночі 
Полтавської областей, на тери-
торіях яких час від часу контр-
олювали біля десятка районів.

Згадували про події 1943-
го і учасники зустрічі парти-
занів, яка відбулася 1 серп-
ня 1971-го в лісі біля селища 
Михайло-Коцюбинське Чер-
нігівського району. Саме тоді 
й була зроблена світлина, яка 
публікується. На ній сім колиш-
ніх партизанів із Варвинського 
району сфотографувалися на 
згадку із автором цих рядків та 
комсомольським працівником 
із Чернігова Юрієм Трачем. 
Перший і третій зліва на цій 
світлині Михайло Прихода та 
Іван Кисляк – двоє з п’яти ав-
торів документа про повстання 
у Варві, два активні учасники 
того повстання. 

Олександр ОЛІЙНИК

Морський десант у Чернігові

Душу й тіло — за свободу
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Батурин — гетьманська столиця Нове видання 
про Голодомор 
на Чернігівщині

Голодомор-геноцид в 
Україні — величезний зло-
чин у світовій історії. Він всі-
ляко приховувався комуніс-
тичною владою СРСР, доку-
менти про нього безжально 
знищувалися. Три неповних 
десятиліття досліджень — 
занадто малий термін для 
розкриття всіх механізмів і 
наслідків злочину. 

До всього, покоління, яке 
пережило Голодомор, довгі 
десятиліття змушене було 
мовчати про цей комуніс-
тичний злочин, а їхні діти й 
онуки не отримали відповід-
ну інформацію у родинному 
колі, що призвело до розри-
ву пам’яті поколінь. Як наслі-
док, сьогодні пост-геноцидне 
суспільство не завжди го-
тове сприймати правду про 
трагедію 1932 — 1933 рр.

Автори книги «Усвідом-
лення Голодомору 1932 — 
1933 рр.: Чернігівщина», 
щойно виданої у Чернігові, 
— історики, співробітники 
Українського інституту наці-
ональної пам’яті Сергій Го-
робець та Сергій Бутко. На 
прикладі Чернігівської об-
ласті вони розглядають різ-
ні аспекти недостатньої сус-
пільної пам’яті про один з 
найбільших злочинів в історії 
людства.

Ще не так давно головні 
зусилля істориків були спря-
мовані передусім на те, аби 
довести сам факт Голодомо-
ру, донести правду про тра-
гедію до світової спільноти. 
Сьогодні ж на порядку денно-
му стають й інші питання. Не 
тільки — «Чому це сталося?», 
«Хто винен?», але й питання 
суспільної пам’яті про Голо-
домор. 

Багато хто не може 
сприйняти правди, не дові-
ряє документам, сумніваєть-
ся у цифрах, що наводяться. 
Тому попереду на дослідни-
ків чекає серйозна і систем-
на просвітницька робота. 
Тим більше, в Чернігові досі 
відсутній пам’ятний знак або 
монумент жертвам Голодо-
мору-геноциду 1932 — 1933 
рр. 

Коли в Україні вперше 
заговорили про Голодомор, 
підміна понять голодування і 
Голодомору, сутність тогочас-
них адміністративно-терито-
ріальних реформ, розкол се-
лянства, селекція компар-
тійного активу, жорстокість 
виконавців злочину, чи голо-
дувала тодішня «еліта», про-
довження голоду взимку і на-
весні 1934 року — ці та інші 
питання піднімають автори 
на сторінках книги.

Олександр МАЙШЕВ,
член Національної спілки 

журналістів України
 Чернігів

Наша газета «Світ-інфо» 
у двох попередніх номерах 

почала публікацію глав цієї 
книги. Вона триватиме далі. 

В усі часи палац К. Розумовського був овіяний 
легендами та таємницями. Ще починаючи з часу 
його побудови, 1803 року. Адже довгі роки велись 
суперечки щодо його авторства, приписуючи його то 
А. Рінальді, то Менеласу. Лише коли в архіві князя 
Рєпніна було віднайдено креслення палацу, власно-
руч підписані видатним шотландцем Чарльзом Ка-
мероном, затихли суперечки.

Відома і сумна доля цього палацу після смерті 
його власника К. Розумовського. До цього часу ве-
деться дискусія щодо того, чи був добудований весь 
чудовий ансамбль до 1803 року? І знову постає пи-
тання, чи справді Ч. Камерон завершив роботи з бу-
дівництва палацу в Батурині? Адже відомо, що Ка-
мерон від’їздить з Батурина в 1800 році. 

З листа Олексія Григоровича Розумовського до М. 
В. Гудовича, який майже постійно проживав у Батури-
ні з К. Розумовським, стає зрозумілим, що в Батурині 
в 1800 році керував роботами по будівництву палацу 
інший відомий російський архітектор Микола Львов: 
«12 марта 1800 года в Батурин был послан архитектор 
Львов, за отсутствие их архитектора, отлучившегося 
на родину в Англию» (йдеться про Ч. Камерона — Л. К.).

Камерон до Батурина більше не повертається, 
бо в серпні 1800 року знову був зарахований на 
державну службу, йому було довірено вести роботи 

по будівництву у Павловську. 
Микола Львов будував будинок для Олексія Ки-

риловича в Москві, за проектом Львова в Диканьці 
був побудований будинок для В. П. Кочубея, який був 
одружений на онуці К. Розумовського Марії Василь-
чиковій. В 1794 році на замовлення Віктора Павло-
вича архітектором у Диканьці була збудована цегля-
на Миколаївська церква. Саме тому Кочубеї могли 
порекомендувати К. Розумовському запросити саме 
М. Львова для продовження робіт у Батурині. Зго-
дом за проектом Миколи Львова була вибудована 
незвична за формами Троїцька церква та дзвіниця 
в садибі Яготин Кирила Григоровича Розумовського.

Микола Львов (1753 — 1804) був одним з освіче-
них людей свого часу, займався архітектурою, архе-
ологією, хімією, геологією, механікою, збирав народ-
ні пісні, був талановитим гравером. Хоча академіч-
ної освіти в нього не було, він сам займався своєю 
освітою і досяг великих успіхів у багатьох напрямках 
наук. В 1783 році Львов був обраний в Російську Ака-
демію, з 1785 року був почесним членом Академії 
мистецтв. Саме він був автором проектів зірки і зна-
ків ордена Володимира, нових знаків ордена Анни. 
Миколі Львову належить авторство майже 90 архі-
тектурних проекті, найбільш відомі — Пріоратський 
палац в Гатчині та Поштамт в Санкт-Петербурзі.

В архітектурній творчості він був прихильником 
античної класики й італійського архітектора XVI ст. 
А. Палладіо. В 1779 році до Росії приїздять відомі ар-
хітектори Джакомо Кваренгі та шотландець Чарльз 
Камерон, що підсилює інтерес М. Львова до архі-
тектури, згодом М. Львов товаришує з Д. Кваренгі. 
Дослідники творчості архітектора стверджують, що 
Львов брав участь у будівництві Царськосільсько-
го Софіївського собору, головним архітектором яко-
го був Ч. Камерон. Згодом Львов використовує еле-
менти Камерона з «Египетської піраміди» (1783 р.) 
в будівництві споруд в подальшому. Піраміди зі схо-
жими пропорціями Львов пізніше побудував у Твер-
ській губернії — у своєму маєтку Нікольське-Черен-
чиці та в маєтку свого родича Ф. І. Глібова-Стрешнє-

ва в селі Мітіне. І згодом шляхи двох зодчих знову 
перетнулись, але вже на Україні, в Батурині. 

Також можливо, що Львов був автором опалю-
вальних систем, кахляних печей в палаці, про які хо-
дять легенди до цього часу. Система була технічно 
продумана, палива, яке поміщалося в печі, вистача-
ло на весь опалювальний сезон, паливу не давали 
горіти, воно тліло. 

Відомо, що М. Львов займався удосконаленням 
вентиляційно-опалювальних систем в будівлях і опу-
блікував книгу в двох частинах «Російська піроста-
тика», про використання випробуваних уже повітря-
них печей і камінів. 

Львов обладнав Муринську церкву, що була по-
будована ним у маєтку графа А. Р. Воронцова під Пе-
тербургом, «повітряними», або «духовими», печами 
своєї конструкції. Такі печі, завдяки оригінальним 
ходам, прокладеним у стінах для повітряного потоку 
з вулиці, не тільки обігрівали приміщення, але і про-
вітрювали його.

Захоплений удосконалюванням пічного опален-
ня, Львов у своїй двотомній праці «Російська пірос-
татика» докладно описав «повітряні» печі, розрахо-
вуючи, що вони можуть бути з користю застосовані 
в будь-якому будинку, а особливо там, де збирається 
багато людей, — у лікарнях, церквах, виховних бу-
динках, богодільнях.

Можна зробити ще одне припущення, що таки-
ми повітряними ходами було обладнано Воскресін-
ську церкву — усипальницю К. Розумовського, яка 
будувалась в один і той же період, що і палац К. Ро-
зумовського (1799 — 1803 роки), адже під час рес-
таврації церкви в 2008 році під підлогою археолога-
ми було виявлено викладені з цегли повітряні ходи 
часу її побудови.

Любов КІЯШКО

Матеріали підготували наукові співробітники 
Національного заповідника 

«Гетьманська столиця»

22 січня відзначив ювілей Музей 
археології Батурина. Розмістився він 
на Цитаделі, в архітектурній пам’ятці — 
Воскресенській церковно-парафіяль-
ній школі, збудованій поруч з Воскре-
сенською церквою — усипальницею 
гетьмана Кирила Розумовського.

Вивчення Батурина археологами 
розпочалося у 1995 році. Відтоді над 
дослідженнями таємниць гетьманської 
столиці працювали фахівці Чернігів-
ського державного педагогічного ін-
ституту ім. Т. Шевченка та Інституту ар-
хеології НАН України. Вже перші роз-
копки принесли цікаві відкриття. Під 
час досліджень, що тривають донині, 
археологи змогли виявити значну кіль-
кість пам’яток — від перших насельни-
ків батуринських теренів до доби Геть-
манщини. 

В рамках Комплексної програми 
збереження пам’яток Національного 
заповідника «Гетьманська столиця» з 
травня 2005 по лютий 2008 року три-
вали ремонтно-реставраційні роботи 
Воскресенської церковно-парафіяль-
ної школи (1904 р.), в приміщенні якої 
і було запроектовано нову експозицію.

Над створенням експозиції пра-
цювали науковці заповідника. Вагомі 
наукові консультації під час створення 
музею надавав керівник Батуринської 
археологічної експедиції Володимир 
Петрович Коваленко (1954–2016 рр.). 
Основою експозиції стали археологічні 
надбання з Батурина та його околиць 
та експонати, зібрані співробітниками 
заповідника з усієї України.

Благодійну допомогу у створен-
ні Музею археології Батурина нада-
ли: Безсмертний Роман (Київ), Даллас 
Євгенія ( Лос-Анджелес, США), Косин-
ський Михайло (Миколаїв), Кочерга 
Микола (Чикаго, США), Мезенцев Во-
лодимир (Торонто, Канада), Шевчен-
ко Олександр (Київ), Бабенко Петро 
(ТОВ «Фірма «Ерідан», Київ), Шеремет 
Володимир (Чернігів), Жан Робер Жуе 
(Кривий Ріг). До створення експози-
ції долучились Національний заповід-

ник «Хортиця», Рівненський обласний 
краєзнавчий музей, Чернігівський іс-
торичний музей імені В. Тарновського. 

Музей було створено за підтримки 
Державної служби з питань національ-
ної культурної спадщини Міністерства 
культури України. Художнє оформлен-
ня закладу виконав український ди-
зайнер Олександр Антонець.

Урочисте відкриття Музею відбуло-
ся 22 січня 2009 р., в День Соборності 
Президентом України Віктором Ющен-
ком. 

Музей археології Батурина став 
невід’ємною частиною НІКЗ «Гетьман-
ська столиця», окрасою центру міста, 
він роками не втрачає популярності 
серед шанувальників історії. 

В Музеї представлені оригінальні 
експонати, які дозволяють зануритися 
в сиву давнину і переглянути тернистий 
шлях історії нашого міста. Вони хвилю-
ють своєю унікальністю. Це пам’ятки 
від періоду палеоліту і до трагічної дати 
— знищення гетьманської столиці Ба-
турина у 1708 році. На жаль, ця траге-
дія «стерла» з лиця землі не лише стра-
тегічно-важливий об’єкт — Батурин-
ську фортецю, не лише знищила роз-
кішну столицю Івана Мазепи разом 
з жителями міста та козаками, але й 
на багато десятиліть було зруйновано 

пам’ять українського народу, усвідом-
лення Української держави. У полум’ї 
трагедії згоріли і оселі мирних жителів, 
і розкішні кам’яниці представників ко-
зацької старшини, і адміністративні бу-
дівлі. Лише археологи майже через три 
століття за допомогою віднайдених іс-
торичних артефактів змогли відроди-
ти із забуття спалений Батурин та пре-
зентувати його світові.

За 10 років існування музей відві-
дало більше 100 тисяч туристів, у його 
стінах було проведено біля 5 тисяч екс-
курсій. Відвідувачами його є гості з 
України і всього світу. Їх вражає почу-
те й побачене, свідчення того — відгу-
ки про Музей. Наприклад, шануваль-
ник історії О. Кузнєцов у травні 2016 
р. під враженням від екскурсії музе-
єм залишив відгук: «Кожен українець 
повинен відвідати цей музей. Знаючи 
своє минуле, зможемо уникнути поми-
лок у майбутньому». Неперевершеним 
та унікальним його неодноразово на-
зивали відвідувачі з Литви, Італії, Ка-
нади, Польщі, Білорусії , США. Особли-
во їх вражають речі, пов’язані з трагіч-
ною подією 1708 р. До вподоби відвід-
увачам закладу і такі цінні експонати, 
як кістяне навершя молота VІ-ІІІ тис. 
до н.е., фібула-застібка доби давніх 
слов’ян, накладки на пояс давньорусь-

кого воїна Х-XIII cт, швейцарський сріб-
ний талер 1622 р., козацькі речі: кре-
сало, пістолі, шаблі, люльки кінця ХVІІ – 
початку ХVІІІ ст. та багато іншого.

З 2015 року на базі Музею діє іс-
торичний гурток «Батуринський курінь» 
для учнівської молоді, де юні патріоти 
пізнають таємниці археології та історії. 
Багато разів учні гуртка ставали ще й 
учасниками археологічних досліджень, 
мали можливість «відкривати таємни-
ці» рідного міста власними руками. 

Музейний заклад є постійним учас-
ником різних заходів у місті. Також ба-
туринські старожитності можна по-
бачити і на позамузейних виставках 
НІКЗ «Гетьманська столиця». Експона-
ти з цього музею у 2010 році здійсни-
ли мандрівку за океан: брали участь у 
виставці «Україна — Швеція: на пере-
хрестях історії (XVII — XVIII століття)» 
в Українському Музеї у Нью-Йорку. З 
2012 р. в Музеї до Дня археолога (15 
серпня) відкривається щорічна тим-
часова виставка «Історія, збережена 
землею», яка знайомить відвідувачів 
з новими археологічними знахідками 
Батуринської археологічної експедиції. 

За останні кілька років місто Ба-
турин суттєво змінилося і продовжує 
відроджуватися, а разом з ним зміню-
ється і оновлюється Музей археології 
Батурина. За цей період археологам 
вдалося зібрати значну колекцію но-
вих речей, виявити нові об’єкти. Най-
ближчим часом планується здійснити 
оновлення експозиції у двох залах му-
зейного закладу: будуть представлені 
нові зразки козацької зброї, розкри-
то повсякденне життя батуринської ро-
дини у XVII-ХVIII ст., доповнено новими 
знахідками життя гетьманської столиці 
у часи Дем’яна Ігнатовича, Івана Само-
йловича та Івана Мазепи. 

Тому запрошуємо до Батурина і Му-
зею археології всіх, хто цікавиться сво-
єю історією!

Наталія СУШКО, 
Каріна СОЛДАТОВА

Музею археології — 10 років

Архітектор Микола Львов
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Понад 200 років минуло з часу 
франко-російської війни 1812–1813 
років, більше відомої як Вітчизняна ві-
йна 1812 р. Певний інтерес становить 
доля військовополонених Великої ар-
мії французького імператора Наполе-
она І Бонапарта. Серед тих, хто опи-
нився на чужині, був і француз Домінік 
П’єр де ля Фліз, доля якого навіки пе-
реплелася з Україною. 

Він народився 18 грудня 1787 р. у 
м. Мец на північному сході Франції, де 
розташувався військовий шпиталь. 
Тут Домінік продовжив справу батька і 
дядька, котрі обрали професію лікаря. 
Навчався у королівському медичному 
коледжі, де викладав його батько. Зго-
дом узяв участь у поході наполеонів-
ської армії на Балкани, служив у Гол-
ландії, Бельгії, Прусії. 

У складі Великої армії, обіймаючи 
посаду помічника головного хірурга 
імператорської гвардії, маючи звання 
капітана 2-го гренадерського полку, 
він потрапив до Росії. Фліз став свід-
ком слави та безслав’я Наполеона, 
пізнав усю гіркоту відступу його армії з 
Москви. У бою під Смоленськом отри-
мав поранення й потрапив у полон. То-
варишами по нещастю Фліза стали мо-
лодий полковий лікар Біскуп, майор 
Ландрен, кірасирський ротмістр Ба-
ратьє і підполковник Бретон, ад’ютант 
маршала Нея. Бретон був найстаршим 
серед них і за чином, і за віком, нама-
гався підбадьорити товаришів. 

Через сильні морози наприкінці 
листопада 1812 р. багато військово-
полонених померли, частина з них зна-
ходилися у вкрай тяжкому стані, тому їх 
залишали у селах на шляху прямуван-
ня. Сумна доля чекала поранених, які 
вмирали без їжі та допомоги. Узагалі 
з тієї партії, що складалася з 326 вій-
ськовополонених, до Мглина (Брянщи-
на) добралося лише 130. 

Нарешті 3 грудня 1812 р. прибули 
до Мглина, але розташували військо-
вополонених у с. Вергин. 

Наступного дня офіцер, який супро-
воджував партію військовополонених, 
звернувся до Фліза з проханням огля-
нути козаків, які заразилися тифом 
від полонених. Фліз наказав ізолюва-
ти хворих і дістати необхідні ліки, вино 
й оцет. Лікарю вдалося вилікувати біль-
шість козаків на чолі з унтер-офіцером, 
а також кількох французьких солдат, що 
принесло полоненому повагу з боку ко-
заків — у якості подяки йому подару-
вали нову шинель. Невдовзі офіцерам 
привезли кожухи та сюртуки з товсто-
го сукна та казенні гроші на утримання. 

Зміни в житті Фліза настали 1813 
р., коли 10 січня він отримав записку 
від предводителя дворянства Мглин-
ського повіту Олександра Павловича 
Скорупи з проханням приїхати до міс-
та для надання допомоги його братові. 
Приїхавши до Мглина й оглянувши хво-

рого, лікар продовжив знайомство з 
господарем: розповів на його прохан-
ня про Наполеона, відступ французь-
кої армії від Москви. Врешті предводи-
тель дворянства запропонував лікаре-
ві залишитися в його будинку. 

Через кілька тижнів до Скорупи 
приїхав чиновник з особливих дору-
чень від російського імператора Олек-
сандра І. В залі були зібрані військово-
полонені, які перебували в Мглині, і чи-
новник зачитав указ від 3 січня 1813 
р., згідно з яким керуючому воєнним 
міністерством доручалося направля-
ти полонених із «природных францу-
зов, итальянцев и голландцев» за їхнім 
бажанням у Орел для формування ле-
гіонів за штатами піхотних полків ро-
сійської армії. Але ніхто не відізвав-
ся, і за всіх відповів найстарший за 
чином — полковник: «Много чести 
оказывает нам его величество, считая 
нас достойными служить ему. Но честь 
воспрещает нам нарушать присягу, 
данную императору Наполеону…». За-
значимо, що ця спроба залучити поло-
нених до служби в російській армії й 
надалі успіху не мала — масового за-
пису до легіону не відбулося. 

Наприкінці березня 1813 р. брат 
О. П. Скорупи, який після одужання по-
вернувся до свого маєтку в с. Молод-
кове, сповістив про розповсюдження 
серед селян тифу. Скорупа дозволив 
Флізу відправитися в село для лікуван-
ня хворих. І протягом двох наступних 
тижнів французу вдалося подолати цю 
епідемію! 

Під час перебування в родині Ско-
руп Фліз відвідав маєтки Скляревичів 
у с. Костеничі, графа Завадовського в 
с. Ляличі, Шираїв у с. Гордіївка, де по-
знайомився з господарями. З родиною 
Шираїв Фліз вперше потрапив до Чер-
нігова, звідки невдовзі знову повер-
нувся до будинку предводителя дво-
рянства у Мглин. 

18 травня 1813 року Фліз за пого-
дженням предводителя направився до 
графа Василя Васильовича Гудовича. 
Як писав Фліз, він «не мог нарадовать-
ся счастью жить под одной кровлей с 
такими прекрасными людьми», як граф 
та його донька. Наприкінці травня В. В. 
Гудович отримав листа від О. П. Скору-
пи з приписом направити француза в 
Мглин, звідки полонених мали відпра-
вити до Житомира. Гудович став кло-
потатися перед чернігівським цивіль-
ним губернатором про залишення лі-
каря при ньому. Через кілька днів на-
дійшла відповідь, якою французькому 
лікарю було дозволено залишитися 
при Гудовичі. 

2 квітня 1814 р. у зверненні до Се-
нату Франції російський імператор 
Олександр І, зокрема, зазначав: «Я — 
друг французского народа … И чтобы 
доказать этот длительный союз с вашей 
нацией, я возвращаю ей всех француз-
ских пленных, находящихся в России». У 
травні 1814 р. розпочався процес ре-
патріації полонених. 30 травня 1814 р. 
разом із Бретоном розпочав підготовку 
до від’їзду й Фліз. Граф Гудович повідо-
мив, що імператор Олександр І розпо-
рядився видати кожному французько-
му офіцеру 300 руб., які офіцери отри-
мали в Мглині. 5 червня 1814 р. вони 
повернулися до Мглина, де мали отри-
мати паспорти. Але в останню мить 
Фліз відмовився повертатися на бать-
ківщину. Одна з причин (і чи не найго-
ловніша) — кохання до небоги Гудови-
ча Софії Володимирівни Маркевич. Він 
повернувся до маєтку графа й 18 серп-
ня подав прохання про прийняття його 
в російське підданство.

Через роки Домінік П’єр де ля 
Фліз зізнавався, що розрив із Фран-

цією його пригнічував, але в Україні 
він знайшов другу батьківщину. Фран-
цузький лікар невдовзі одружився з 
С. В. Маркевич, котра отримала у по-
саг маєток на Київщині, де подружжя 
й оселилося. Фліз, якого відтепер ста-
ли йменувати на російський кшталт 
Дем’яном Петровичем Деляфлізом, за-
вдяки протекції графа Гудовича всту-
пив на державну службу — старшим лі-
карем Палати державних маєтностей. 

Поїздки сприяли тому, що колишній 
офіцер зацікавився національними 
особливостями українського народу, 
пройнявся глибокою повагою до його 
історії, звичаїв, традицій, став актив-
но збирати етнографічні, топографічні 
та статистичні матеріали, записувати й 
досліджувати народну медицину Над-
дніпрянської України. Як іноземець він 
помічав такі деталі народного життя, 
на які вітчизняні дослідники часом не 
звертали уваги. 

За десятиріччя перебування в 
Україні Дем’ян Петрович вивчив росій-
ську й українську мови, навіть склав 
«малоросско-русский словарь», аби 
полегшити спілкування з місцевими 
жителями. 

На новій батьківщині він став про-
фесором Імператорської Московської 
медико-хірургічної академії, членом 
Імператорського Академічного медич-
ного, Віленського та Київського това-
риств, дійсним членом комісії при Ім-
ператорському університеті св. Воло-
димира в Києві. Поступово за програ-
мами Комісії з описування губерній 
Київського навчального округу та Ро-
сійського географічного товариства 
протягом 1848 — 1857 років Д. П. Де-
ляфлізом створюються рукописні ілю-
стровані альбоми про різні аспекти 
культури та побуту українських селян, 
вміщено відомості про їхнє житло, одяг, 
звичаї, пам’ятки старовини, наведено 
народні перекази, пісні, прислів’я. 

У 1858 р. Д. П. Деляфліз у чині на-
двірного радника вийшов у відставку 
й переїхав до сина Миколи, нагляда-
ча повітового училища в Ніжині (на той 
час Дем’ян Петрович був самотнім — 
дружина померла в 1843 р.), де й по-
мер у 1861 р.

 У Ніжині він продовжував займа-
тися етнографічними дослідження-
ми, написав спогади про свою участь 
у російській кампанії Наполеона 1812 
року, уклав «Словарь большинства 
особ, которых я видел и знал в Европе 
в этом столетии», де вміщено інформа-
цію про майже 3 тис. осіб. На сьогодні 
відома більше етнографічна спадщина 
Д. П. де ля Фліза (Деляфліза), яка відо-
бражена в альбомах, виданих у 1996 
та 1999 роках. Переважна ж більшість 
його праць поки залишається не вида-
ними. Доля розкидала альбоми цього 
українського етнографа по різних збір-
ках, і вони нині знаходяться в архівах 
Києва, Чернігова, Санкт-Петербурга. 
Водночас відомо, що далеко не все з 
його творчого доробку дійшло до на-
шого часу. 

Альбоми Д. П. де ля Фліза (Деляф-
ліза) свого часу використовували у 
власних наукових студіях академіки 
М. Грушевський, М. Біляшевський, ві-
домий славіст М. Алексєєв, професор 
Ф. Вовк й інші. Якби не подвижниць-
ка діяльність українського француза 
Дем’яна Петровича Деляфліза, світо-
ва етнографічна та географічна наука 
не збагатилася б величезним і вельми 
цінним пластом етнографічного мате-
ріалу. 

 
Анна МОРОЗОВА, 

головний спеціаліст 
Держархіву Чернігівської області

Національний заповідник 
«Чернігів стародавній» відзначає 

950-річчя Антонієвих печер
У 1069 році на Болди-

них горах Чернігова пре-
подобним Антонієм було 
засновано унікальний під-
земний монастирський 
комплекс — Антонієві пе-
чери. З нагоди цієї дати 
Національний архітектур-
но-історичний заповід-
ник «Чернігів стародавній» 
проводить різноманітні 
заходи.

Зокрема, планується видати науково-популярну книгу, 
робота над нею вже йде. У рамках публічних лекцій, які по-
чалися в лютому, наукові співробітники заповідника розка-
зують слухачам про створення та розвиток Антонієвих пе-
чер, Болдиногорського Богородичного монастиря і Троїць-
ко-Іллінського монастиря, про археологічні дослідження на 
території комплексу.

Головні заходи будуть проведені у Чернігові у жовтні 
2019 року. Зокрема, 10-11 жовтня буде організована нау-
кова конференція «Дослідження пам’яток культурної спад-
щини Придніпров’я», відкриття археологічної виставки та ін.

Намічено також створення циклу теле- і радіопередач у 
співпраці з всеукраїнськими та місцевими засобами масо-
вої інформації.

У австрійському місті Ін-
сбрук силами посольства 
України і місцевої грома-
ди українців було відновле-
но і фактично врятовано від 
знищення могилу міністра 
уряду УНР Миколи Ковалев-
ського. 

В Австрії землю під по-
ховання надають в оренду 
(як правило, на 10 років), 
а зв'язок із родиною Кова-
левських втрачено, і за мо-
гилою ніхто не доглядав. 

У 2008 році посол Укра-
їни в Австрії Євген Чорно-
бривко з власних коштів 
оплатив оренду, вартість 
якої на 10 років становить  
431,20. То ж договір оренди 
місця поховання Ковалев-
ського продовжили до 2018 
року. 

Тепер посольство Укра-
їни в Австрії подало в Київ 
запит на кошти для продо-
вження оренди і надгроб-
ний пам'ятник. Українською 
громадою було встановле-
но тимчасовий хрест і виро-
блено оформлення могили. 

Микола Ковалевський 
(03. 09. 1892 — 18.08.1957) 
— український політичний і 
державний діяч, економіст, 
публіцист. Народився на ху-
торі Іванівка Сосницького 
повіту у дворянській роди-
ні. Навчався в Чернігівській 
гімназії. 1912 року закінчив 
гімназію в місті Радом (нині 
Польща). Навчався на істо-
рико-філологічному факуль-
теті Московського універ-
ситету, Київському комер-
ційному інституту (не закін-

чив). Активіст українських 
студентських громад.

Від кінця 1914 працю-
вав у кооперації на Полтав-
щині. 

 Діяльний учасник уста-
новчого з'їзду есерів — 
Української партії соціаліс-
тів- революціонерів, з липня 
1917 року — голова УПСР.

Під час роботи Всеукра-
їнського національного кон-
гресу 1917 р. обраний чле-
ном Української Централь-
ної Ради та членом Малої 
Ради. 10 —16 червня 1917 
брав активну участь у про-
веденні Першого Всеукра-
їнського селянського з'їзду 
де був обраний у ЦК ново-
утвореної Української се-
лянської спілки. Очолював 
редколегію газети «Народ-
на воля» — спільного органу 
Української селянської спіл-
ки і УПСР. 

У листопаді 1917— квіт-
ні 1918 рр. — генераль-
ний секретар продовольчих 
справ і міністр продоволь-
чих справ Української На-
родної Республіки. За Ди-
ректорії УНР — міністр зе-
мельних справ.

Від 1920 — на емігра-
ції. Спершу жив у Відні, очо-
лював одну з груп УПСР. 
Від 1927 мешкав у Варша-
ві, співробітничав з україн-
ськими і польськими часо-
писами. 

У роки Другої світової ві-
йни — у Румунії, був співре-
дактором. журналу «Наше 
життя» (Бухарест). Після 
Другої світової війни меш-
кав у Австрії, від 1950 — ре-
дактор агентства «Express-
Pressedienst» (Інсбрук), го-
лова Українського допомо-
гового комітету, брав участь 
у підготовці «Енциклопедії 
українознавства», співро-
бітничав з Інститутом з ви-
вчення СРСР у Мюнхені (Ні-
меччина).

Помер у місті Інсбрук, 
де й похований на Східному 
кладовищі.

Український лікар та етнограф 
Домінік П’єр де ля Фліз

В Австрії врятували могилу 
уродженця Сосниччини 
Миколи Ковалевського
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Ким працювали 
відомі 

письменники?
Історії письменників, які спро-

бували себе в інших професіях і ві-
добразили це у своїй творчості.

Чарльз Діккенс
Працівник на фабриці взуттє-

вого крему. Великий майстер ан-
глійського реалістичного роману 
Чарльз Діккенс (1812 — 1870) на-
родився в сім'ї заможного чиновни-
ка і дитинство провів у достатку.

Однак, коли маленькому Чар-
лі ледь виповнилося 11 років, його 
батько розорився, і майбутньому 
письменникові довелося влашту-
ватися на фабрику з виробництва 
вакси, щоб допомогти родині так-
сяк зводити кінці з кінцями. У його 
обов'язки входило наклеювати ети-
кетки на коробочки зі взуттєвим 
кремом, сидячи в брудному, холод-
ному підвалі.

Цей досвід наклав на творчість 
і життя Діккенса величезний відби-
ток. З одного боку, згодом він одним 
з перших у Британії публічно підняв 
проблему експлуатації дитячої пра-
ці та присвятив їй роман «Пригоди 
Олівера Твіста».

З іншого, роки злиднів перетво-
рили Діккенса в літературного тру-
доголіка: вирвавшись з фабрики, 
він поклявся більше ніколи не опус-
катися до глибин соціального дна. 
Одержимий ідеєю матеріального 
благополуччя, письменник працю-
вав днями і ночами, і його смерть 
стала в тому числі й результатом ко-
лосальної перевтоми.

 

Микола Гоголь
Чиновник державних Депар-

таментів. Приїхавши в кінці 1820-х 
років до Санкт-Петербурга, Микола 
Гоголь (1809 — 1852) насамперед 
вирішив податися в актори, хоч на 
сучасників справляв враження лю-
дини сором'язливої і навіть нелюди-
мої.

Проте, ще будучи учнем Ніжин-
ської гімназії, він став душею місце-
вого самодіяльного театру і майже 
не сумнівався в тому, що успіх за-
безпечений йому і в столиці. 

На жаль, Гоголя чекало жорсто-
ке розчарування: в Імператорсько-
му театрі йому відмовили, послав-
шись на те, що у нього немає талан-
ту навіть до комедійних ролей, не 
кажучи вже про трагічні.

Вирішивши на деякий час по-
прощатися з театральними підмост-
ками, юнак вступив на державну 
службу: спочатку — у Департамент 
державного господарства і публіч-
них будівель Міністерства внутріш-
ніх справ, пізніше — в Департамент 
наділів.

Ставши дрібним чиновником, 
Гоголь займався в основному одно-
манітною паперовою роботою. Не-
забаром він зненавидів бюрокра-
тичний апарат і перейнявся жаліс-
тю до непоказних держслужбовців 
із забрудненими чорнилом пальця-
ми. Немарно ж письменник у своїх 
петербурзьких повістях підніме про-
блему «маленької людини»: в моло-
дості він і сам побував на місці Ака-
кія Акакійовича Башмачкіна.

Марія ІВАНОВА,
кандидат філологічних наук, 
викладач, музичний критик

Сайт «Аргумент», 11.07.2015

Загал знає його як автора про-
грамного вірша «Партія веде» й од-
ного з багаторiчних ідеологів біль-
шовицько-комуністичної влади в 
Україні. За радянських часів ніко-
ли не афішували, що пов’язаний 
був рід Тичин iз Чернігівщини з ро-
дом гетьмана Павла Полуботка; а 
прапрапрадідом Павла — найвідо-
мішого з синів дяка з села Піски — 
був 18-річний Гнат Тичина, що слу-
жив полковим старшиною у війську 
Богдана Хмельницького. Спочатку 
молодий поет творив надзвичайно 
ліричні й правдиві вірші, активно 
долучався до творення Української 
незалежної держави.

Безжальний вирок
«Останніми роками чомусь 

сором’язливо замовчують про те, 
що весь цвіт письменників і поетів 
УРСР у роки громадянської війни 
бився під українськими прапорами 
зі зброєю в руках проти більшови-
ків, — пише сучасний історик Ярос-
лав Тинченко. — Петлюрівськими 
офіцерами були Петро Панч та Ан-
дрій Головко, вiдважними юнака-
ми (юнкерами) — Володимир Сосю-
ра і Борис Антоненко-Давидович, 
добровольцями-кавалеристами 
— Олександр Копиленко та навіть 
16-річний Юрій Яновський, держ-
чиновниками УНР — Павло Губенко 
(Остап Вишня), Павло Тичина, Юрій 
Смолич... Частина з них на початку 
1920 року опинилася в лавах бо-
ротьбистів і разом з ними перейшли 
до більшовиків».

Павло Тичина за радянських 
часів стане академіком АН УРСР 
(1929), директором Інституту літе-
ратури (1936–1939, 1941–1943), 
народним комісаром (міністром) 
освіти УРСР (1943–1948), головою 
Верховної Ради УРСР двох скли-
кань (1953–1959), депутатом Вер-
ховної Ради УРСР з першого до сьо-
мого скликань. У 1941-му йому при-
своять звання лауреата Сталінської 
премії, а в 1962-му — Шевченків-
ської. 

А на початку 70-х одним із свід-
чень нібито злочинної діяльності 
Василя Стуса для радянського су-
дилища стане його літературна роз-
відка про Павла Тичину «Феномен 
доби (Сходження на Голгофу слави)» 
з безжальним, а тому відправле-
ним на два десятиліття в засекре-
чені архіви КДБ — висновком: «В іс-
торії світової літератури, мабуть, не 
знайдеться іншого такого прикладу, 
коли б поет віддав половину свого 
життя високій поезії, а половину — 
нещадній боротьбі зі своїм геніаль-
ним обдаруванням».

Радянська влада не могла до-
пустити, щоб люди мали змогу чи-
тати Стусове: «Геніальний Тичина 
вмер. Лишився жити чиновник літе-
ратурної канцелярії, довічно хворий 
на манію переслідування, жалюгід-
ний пігмей із великим ім’ям Тичини. 
Творчість Тичини 30-х років — це 
тільки маніпуляції над небіжчиком, 
спроби використати мерця. Як не 
моторошно це казати, але наступна 
творчість Тичини — це майже ірре-
альні спроби примусити усміхатися 
голий череп. Вірші поета перестали 
бути актом індивідуальної творчос-
ті: ці бездарні версифікаційні впра-
ви уже писав хтось, але мертвою 

поетовою рукою. Кажуть, не одну 
ніч Тичина лягав спати не роздяга-
ючись: він чекав арешту...»

Творче благословення 
від Коцюбинського 

і Грушевського
Замріяність та глибоке почут-

тя поет описує в одному з найкра-
щих віршів раннього періоду «Ви 
знаєте, як липа шелестить?». Одно-
часно просто й милозвучно: «Коха-
на спить, кохана спить, //Піди збу-
ди, цілуй їй очі...» Цю поезію у 1912 
році надрукували в першому но-
мері журналу «Літературно-науко-
вий вістник» з подачі Михайла Гру-
шевського, якому зошит з віршами 
20-річного Павла Тичини передав 
Михайло Коцюбинський.

Однією з перлин інтимної лірики 
Павла Тичини є поезія, назва якої 
така ж, як перші слова: «О панно 
Інно, панно Інно!// Я сам. Вікно. Сні-
ги...//Сестру я Вашу так любив —//
Дитинно, злотоцінно». Загалом у мо-
лодого Тичини «горять світи, біжать 
світи музичною рікою»; «Дзвін гуде 
— іздалеку. //Думки пряде над ни-
вами.//Над нивами-приливами,// 
купаючи мене, мов ластівку» або 
«День біжить, дзве-нить-сміється, 
перегулюється».

У творах раннього періоду «Не 
знаю і сам я, за що так люблю...», 
«Україно моя, моя люба Вкраїно», 
«Не бував ти у наших краях» Павло 
Тичина зображає одухотворений 
образ рідної землі, Україна для по-
ета — «втіха одна». 

Київським студентам і гімназис-
там, що поклали голови у нерівному 
бою під Крутами, захищаючи свою 
державу від навали чужинців, Ти-
чина присвятив вірш «Пам’яті трид-
цяти» — про перепоховання на Ас-
кольдовій могилі в Києві загиблих 
юнаків. Ця поезія вперше була опу-
блікована у газеті «Нова Рада» у бе-
резені 1918-го.

Літературна творчість Павла Ти-
чини починалася з того, що Михай-
ло Коцюбинський на одній iз літера-
турних молодіжних вечірок у своє-
му домі в Чернігові, представляючи 
його, сказав: «Серед нас є справ-
жній поет!» І прочитав вірш Тичини 
«Розкажи, розкажи мені, поле». У 
ньому молодий автор у дусі народ-
ницької традиції подав узагальнену 
картину селянської недолі. Але ви-
користав яскраві поетичні образи: 
вітри женуться за хмарами з кри-
ком «Ей ви, кралі!», а поле кукіль та 
волошки буде родити...

Молодий Павло Тичина працю-
вав завідувачем відділу хроніки га-
зети «Нова Рада» у 1917-му і відділу 
поезії «Літературно-наукового ві-
стника» у наступних 1918–1919 ро-
ках, був головою української сек-
ції Всеукраїнського видавництва у 
1919-му. Поет одночасно керував 
хором, підтримував новаторські 
сценічні пошуки Леся Курбаса, до-
лучався до масових дійств, які про-
водилися на площах Києва. Перепо-
відали, що під час розгулу денікін-
ської контрреволюції Павло Тичи-
на переховувався у старих склепах 
Байкового кладовища. 

У вересні — жовтні 1920 року 
він разом iз капелою Кирила Сте-
ценка гастролював по Правобе-
режній Україні: відвідали Білу Церк-
ву, Черкаси, Златопіль, Бобринець, 
Єлисаветград, Вознесенськ, Одесу, 
Тульчин. Про все це поет розповів 
у повісті-щоденнику «Подорож з ка-
пелою К. Г. Стеценка». Тоді відвіда-
ли й композитора Миколу Леонто-
вича у батьківському селі Марків-
ка ( тепер Теплицького району на Ві-
нниччині).

На Павла Тичину справила ве-
личезне враження смерть Мико-
ли Леонтовича у 1921 році від кулі 

невідомого (ймовірно, проукраїн-
ськи налаштовані активісти розу-
міли, що це справа рук ЧК). В обох 
було спільним те, що походили із ро-
дин служителів церкви, закінчили 
духовні навчальні заклади, пропа-
гували хоровий спів, займали поса-
ди в установах УНР. Перед тим заги-
нули поет Василь Чумак, письмен-
ник Гнат Михайличенко, художник 
Олександр Мурашко, інші, хто хотів 
незалежної України і докладав зу-
силля для її створення. Зберігся що-
денниковий запис Павла Тичини від 
27.04.1922 р.: «Днів зо два перед 
тим, як Леонтовича вбито... я, йду-
чи на Кузнечній, навіть удень бояв-
ся чогось: оглянись, та оглянись же! 
От-от хтось дожене і ножа у спину 
всадить».

«І ти продався їм, 
Тичино...»

У 1923-му Павло Тичина пере-
їжджає до Харкова, працює в ре-
дакції журналу «Червоний шлях», 
видає збірку «Вітер з України» 
(1924). Замість поезії в автора вже 
з’явилися плакатні політичні агітки. 
У 1927-му він входить до організа-
ції літераторів ВАПЛІТЕ, що під про-
водом Миколи Хвильового намага-
лась протистояти великодержав-
ному шовінізмові ЦК ВКП(б). За на-
лежність до цього об’єднання і твір 
«Чистила мати картоплю» Павла Ти-
чину більшовики критикували, об-
винувачуючи в «буржуазному націо-
налізмі». Тим часом у 1928-му Олек-
сандр Олесь написав вірш-докір «І 
ти продався їм, Тичино...». Уже на-
ступного року — за досягнення в 
розвитку національної культури в 
радянській Україні — запроданця, 
яким він став для раніше однодум-
ців, обирають дійсним членом рес-
публіканської Академії наук.

Павло Тичина адекватно усві-
домлює всі загрози більшовизму не 
лише як тактик, а й як стратег. «Ще 
на початку 20-х (...) поет писав (олів-
чиком!) поему-феєрію «Прометей», у 
якій задовго — за чверть століття — 
до англійця Джорджа Орвелла, ав-
тора роману-антиутопії «1984», пе-
редбачив, яке насправді оте світле 
майбутнє, до якого силоміць пхають 
більшовики», — читаємо у книзі «Та-
ємниці письменницьких шухляд» до-
слідників Станіслава Цалика і Пили-
па Селігея. — За Тичиною, люди не 
мають прізвищ, існують під номера-
ми і для них головне «цифра, число 
і ритм». Свій край вони називають 
«N+B», відкинувши давню, традицій-
ну назву. При цьому казарменному 
ладі «правда є порожній звук», а го-
ловним ворогом є той, «хто мислить 
у куточку». Один iз героїв зізнаєть-
ся Прометею: Щасливі ми,// це так, 
але те щастя в нас казенне// і по-
вне рабства. Скільки. Скільки мук! 
(...)// Панує сила в нас і деспотизм! 
Керує тим суспільством Тиран — 
жорстокий і хитрий...»

Безперечно, дії й вибір Пав-
ла Тичини не могли не залежа-
ти від ставлення до родичів. Ідеть-
ся, зокрема, про взаємини з мен-
шим братом Євгеном — п’ятим си-
ном і дев’ятою дитиною в родині 
Тичин (усіх дітей було тринадцяте-
ро, але четверо померли малень-
кими). Услід за старшими — Михай-
лом, Іваном та Павлом — батьки 
віддали Євгена співати в архієрей-
ський хор у Чернігові. Там за дору-
ченням регента хору Павло Тичи-
на навчав свого брата нотної гра-
моти. Одночасно Євген навчався в 
Чернігівському духовному учили-
щі. Потім навчався в Києві в Укра-
їнському народному університеті, 
був вільним слухачем історико-фі-
лологічного факультету Кам’янець-
Подільського державного укра-
їнського університету. У 1919-му 

Павло Тичина присвятив брато-
ві вірш «Плуг», яким відкривалася 
однойменна збірка, видана наступ-
ного року. Тоді Євген Тичина працю-
вав у Київській губнаросвіті.

На початку 1920-х років Євген 
Тичина займався диригентською ді-
яльністю. 1923 року музичне това-
риство імені Миколи Леонтовича 
видало Євгенові Тичині мандат на 
право організації хору імені вбито-
го українського композитора, чия 
слава з «Щедриком» поширювала-
ся за кордоном, — у містечку Нова 
Басань на Чернігівщині (нині село 
Бобровицького району). Крім того, 
Євген був благовісником-організа-
тором всеукраїнської православ-
ної церковної ради, яка ставила за 
мету поширення Христового вчен-
ня українською мовою, і регентом 
Новобасанівської автокефальної 
церкви. А вже у квітні Євгена Ти-
чину заарештували. Він проходив 
у «Справі про організацію банди з 
метою підриву Радянської влади». У 
звинуваченні зазначали, що Євген 
Тичина брав участь в українізації 
церкви — така робота вважалася 
політичним згуртовуванням. Серед 
вилучених у Євгена паперів були і 
вірші Павла Тичини «Розкривши Го-
мера» та «До кого говорить?». 

Павлові Тичині вдалося вряту-
вати брата і не потрапити під слід-
ство самому, напевно, навзамін за 
подальшу відмову від своїх прин-
ципів. (Євген Тичина згодом викла-
дав українську мову та літературу в 
одній із середніх шкіл Харкова. На-
прикінці грудня 1941 року в Полтаві 
керував церковним хором. Після ві-
йни працював у Харківському педа-
гогічному інституті іноземних мов).

Жертва сталінізації
Із «Таємниць письменниць-

ких шухляд» витягуємо історію про 
власне програмний вірш «Партія 
веде». Павло Тичина писав своєрід-
ний текст для «піонерчиків» — вико-
нав врешті-решт за рік замовлення 
харківської дитячої газети. А до ньо-
го у 1933-му приїхав посланець від 
газети «Правда» — там у рік, коли в 
Україні продовжували гинути люди 
від цілеспрямовано зорганізова-
ного голоду, вирішили випустити 
спеціальний номер про прекрасне 
українське життя. Гість попросив 
поета дати щось із неопубліковано-
го, що б могло стати прикрасою ви-
пуску. У Тичини була лише пісенька 
для «піонерчиків». Станіслав Цалик і 
Пилип Селігей у виданій 2010 року 
книзі пишуть: «Як нещодавно вия-
вилося, «Партія веде» насправді є... 
своєрідним римейком твору 13-річ-
ної давнини і протилежного спряму-
вання. Ще в травні 1920-го на Со-
фійському майдані Павло Григоро-
вич палко вітав українсько-поль-
ське військо, яке витурило з Києва 
більшовиків. Переповідають, що ту 
промову він завершив так: «А чер-
вону гидь // будем, будем бить!»

А Василь Стус писав: «Як би там 
не було, Тичина — така ж жертва 
сталінізації нашого суспільства, як 
Косинка, Куліш, Хвильовий, Скрип-
ник, Зеров чи Курбас. З однією різ-
ницею: їхня фізична смерть не озна-
чала смерті духовної. Тичина, фізич-
но живий, помер духовно, але був 
приневолений до існування як духо-
вний мрець, до існування по той бік 
самого себе. Тичина піддався роз-
тлінню, завдавши цим такої шкоди 
своєму талантові, якої йому не мо-
гла завдати жодна у світі сила. По-
чиналася смуга подальшої деграда-
ції поета, причому деградував по-
кійний поет так само геніально, як 
колись писав вірші»

Валентина САМЧЕНКО
«Україна молода», 26. 01. 2016

Партія довела
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У світі цікавого

Щоб печені яблука не потріскалися, тре-
ба їх наколоти у кількох місцях виделкою, а у 
форму для запікання налити трохи води. Кислі 

яблука не можна довго запікати  — вони дуже швидко пе-
ретворяться в кашку.

Яблука, почищені і нарізані для салату, не потемні-
ють, якщо їх покласти у ледь підсолену воду.

Огірки можна довго зберігати свіжими, якщо три-
мати їх опущеними на 3/4 у воду хвостиками донизу. Воду 
при цьому слід міняти щодня, а краще  —  двічі на день.

Якщо червонокачанну капусту ошпарити кип’ятком, 
вона стане м’якшою та ніжнішою.

Якщо білокачанна капуста має гіркуватий присмак 
(а це свідчить про незрілість плоду), її треба на 2-3 хвили-
ни залити окропом.

Щоб видалити зайву гіркоту з цибулі, її після нарі-
зання, треба на кілька хвилин залити холодною водою.

Зелень можна кілька місяців зберігати у морозиль-
ній камері, щільно загорнувши у фольгу. При цьому вона 
не втратить ні кольору, ні аромату, ні смакових якостей.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Люди бувають дуже 
вдячні,коли їх критикують, 
не називаючи прізвищ.

 Найкращий апетит 
приходить без їжі. 

 Коли туалет зачине-
ний, за користування ним 
хочеться платити. 

 Найкраще у неволі 
розмножуються люди.

 На поворотах історії 
фланги змінюються. 

Було колись...
Менделєєв був не 

тільки чудовим хіміком, а 
ще й писав енциклопедич-
ні статті. У знаменитому 
словнику Брокгауза і Еф-
рона є три статті, які нале-
жать його перу: «варени-
ки», «варення» і «компот». 

Геніальний німецький 
вчений Ейнштейн за на-
ціональністю був євре-
єм. У 1952 р., коли Ізраїль 
тільки-но почав формува-
тися в повноцінну держа-
ву, вченому запропонува-
ли стати її  президентом. 
Він навідріз відмовився, 
пославшись на те, що він 
вчений, і для управління 
країною йому не вистачає 
досвіду.

Одна журналістка за-
питала дружину Ейнштей-
на, що вона думає про 
свого видатного чоловіка.

 — О, мій чоловік 
справжній геній,  —  від-
повідала дружина, — він 
уміє робити абсолютно 
все, крім грошей! 

Куточок 
гумору

У нашому місті про-
йшла акція «День без ма-
тюків!» Її наслідки були 
такі. Було повністю пара-
лізовано  роботу всіх ав-
тосервісів. Застопори-
лися всі вантажно-роз-
вантажувальні роботи. 
Футболісти не зрозумі-
ли тренера на установ-
ці перед матчем. Звичай-
ні мешканці не знали що 
відповісти на елементар-
не запитання «Де?»

☺ ☺ ☺
Дорогі жінки, якщо чо-

ловік нічого вам не дарує, 
розкидає всюди шкарпет-
ки і сидить перед телеві-
зором з пляшкою пива, 
значить, ви та єдина, з 
якою йому дійсно добре!

☺ ☺ ☺
— Дорогий! У тебе 

там у кишені лежать  500 
доларів, можна я їх вже 
взяла?

☺ ☺ ☺
Наречений виносить 

наречену після реєстра-
ції шлюбу на руках. Вона 
йому на вухо:

— Любий, адже ми 
вже одружені? Дай на 
шию пересяду.

 Найдавніший в Україні міст знаходиться у 
місті Феодосія в Криму. Він споруджений генуезця-
ми ще у ХІІІ столітті, має довжину10 метрів і діє й зараз. 
Давній і так званий «Турецький міст» на річці Смотрич біля 
фортеці у місті Кам`янець-Подільський,  побудований  у 
ХVІ столітті.

 Араби прагнуть ніколи не насвистувати мелодій. І  
не через те, що свистіти непристойно: просто свист вва-
жається в ісламських країнах «музикою диявола».

 Перша «Фанера»  з’явилася ще в кінці ХІХ століття: 
один італійський композитор возив із собою на виступи 
фонограф, на якому була записана фортепіанна партія 
його творів.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

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

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

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

диться у ууууууу
й

Корисні порадиКорисні поради

Зимовий Чернігів.

Рано чи пізно, але кожен приходить до 
того, що гроші потрібно економити, витра-
чати раціонально. 

Наступним кроком має стати аналіз сво-
їх витрат і доходів. Не варто бездумно еко-
номити на всьому, адже від цього стражда-
тиме якість життя. Але резерви є і чималі. 
Ось найбільш поширені і прості. 

Слід відмовитися від купівлі всяких 
дрібниць, які не роблять наше життя кра-
щим, а просто витягають гроші. До таких 
дрібниць можна віднести різну шкідливу їжу, 
якою не наїдаються і купують просто так, 
тому що вона стоїть на видному місці в ма-
газині (горішки, сухарики, батончики, чипси 
та інші). Також мова й про різні дрібнички, 
на які звикли витрачати гроші, насамперед, 
жінки: дзеркальця, непотрібна косметика, 
сто перший ремінець та інше. Що стосується 
дітей, то часто батьки їх з дитинства привча-
ють купувати всякі шкідливі солодощі та не 
потрібні дрібнички, якими вони не граються. 
Тому від них краще відмовитися, що прине-
се користь не тільки бюджету, а й вихован-
ню дітей.

Перераховані речі хоч і не коштують 
дуже дорого, але витягують досить багато 

грошей з місячного сімейного бюджету, а 
відмова від них не позначиться на якості ва-
шого життя. 

Оплата комунальних послуг. Економія 
тут зовсім не означає, що потрібно пере-
стати митися або включати світло. Потрібно 
просто поставити лічильники на всі ресурси: 
воду, світло, газ, опалення. 

Оплата мобільного зв'язку. Якщо мо-
більний зв'язок «з'їдає» досить велику суму, 
потрібно задуматися про зміну тарифу або 
оператора. Також користуватися мобільним 
інтернетом не дуже вигідно, особливо коли 
зараз багато закладів обладнано безко-
штовним Wi-Fi.

Харчові продукти. У великих супермар-
кетах ціна на товари нижче, але брати їх по-
трібно партіями. Тому варто здійснювати по-
купки в таких магазинах на місяць або два 
вперед, щоб заощадити істотну суму гро-
шей.

Розваги та дозвілля. Замість банально-
го сидіння в кафе і вживання спиртних напо-
їв, можна організувати спільну велосипедну 
прогулянку по міських визначних пам'ятках, 
інший цікавий відпочинок. Економія може 
стати відмінним хобі. 

Антирадянський фольклор, у тому числі 
анекдоти, тобто всю цю усну народну твор-
чість, доволі небезпечно було розказувати в 
комуністичні часи. Але, тим не менше, це на-
було величезної популярності. Бо настільки 
брехливою, викривленою була тодішня ра-
дянська дійсність, яка й породжувала ці до-
шкульні, дотепні твори. Ось деякі зразки. 

Конюха Івана обрали делегатом з’їзду 
Компартії. Повертається з Москви, сусіди за-
питують: «Ну, як там, на з’їзді партії?» 

— Цікаво. Особливо коли казали із трибу-
ни: «Усе для людини, на благо людини». Я навіть 
знаю прізвище цієї людини. 

☺  ☺
Починаються колгоспні збори. Голова кол-

госпу оголошує:
—Товариші колгоспники. На порядку ден-

ному двоє питань. Перше — ремонт свинарни-
ка. Друге — будівництво комунізму. По першо-
му питанню — на ремонт свинарника дощок 
і гвіздків нема, цементу теж, словом, нічого 
нема. Тому пропоную одразу перейти до друго-
го питання.

☺  ☺
Фіделю Кастро влаштували теплу зустріч 

у Москві. Залишившись з Хрущовим наодинці, 
він зриває перуку, відклеює бороду, стомлено 
сідає на стілець і каже:

— Все, Микито Сергійовичу, не можу біль-
ше так служити.

Хрущов у відповідь:
— Треба, Федя, треба!

☺  ☺
Прийнято нову Конституцію СРСР. Чоловік 

заходить до юридичної консультації і говорить 
юристові:

— Я оце почитав нашу нову Конституцію і 
хочу з'ясувати, чи маю я право…

— Маєте, — каже юрист. 
— Ні, так Ви ж вислухайте, — каже дядько, 

— чи маю я, наприклад, право…
— Маєте.
— А от, наприклад,…
— Теж маєте.
— А ось…
— Теж маєте. 
—Ага, — каже дядько, — значить, я тепер 

можу…
— Ні, — каже юрист. — Ось цього Ви не мо-

жете.
☺  ☺

Чоловік стоїть у центрі Москви, на Красній 
площі й голосно вигукує:

— А я знаю, хто в уряді дурень!
До нього підходять двоє в цивільному і 

ввічливо запрошують пройти, куди належить. 
Приводять чоловіка в КДБ і запитують: 

— Так скажіть і нам, хто в уряді дурень?
— Президент США Рейган,— відповідає 

чоловік. 
— Точно? Так Ви про нього говорили? Ну, 

тоді йдіть.
Чоловік дійшов до дверей, повернувся і го-

ворить:
— А я знаю, про кого ви подумали.

☺  ☺
Домашня трагедія. День перший: вмикаю 

телевізор — там Ленін. День другий: вмикаю 
радіо — Ленін. День третій: відкриваю газету 
— Ленін. День четвертий: боюся відкрити бан-
ку консервів.  

☺  ☺
— Бабусю, а Ленін був хороший?
— Хороший, внучок, хороший.
— А Сталін був поганий?
— Поганий.
— А Хрущев який?
— Коли помре, тоді й дізнаємося.

Ðàäÿíñüêà àíòèðàäÿíñüêà ñàòèðà

Як заощадити, 
не знижуючи якості життя

Неправильно Правильно

3.5 відсотків 3,5 відсотка

Двомісний номер Номер на двох

Денна виручка Денний виторг

Триматися в стороні Бути осторонь

Дивитися  на обставини Зважати на обставини

Диву даєшся Дивом дивуєшся

Втрачене посвідчення учасника бойових дій на ім'я 
Цвір Андрія Олександровича, №115405, 

вважати недійсним.


