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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.
 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. 

Президент і парла-
мент. Взагалі-то, «за стар-
шинством», варто б писати 
— парламент і президент. 
Адже у нас ось уже понад 
5 років знову парламент-
сько-президентська рес-
публіка, що означає біль-
ші повноваження Верхо-
вної Ради, ніж Президен-
та. Втім, після прийняття 
28 червня 1996 року Кон-
ституції України ці «терези 
повноважень» не раз юри-
дично коливалися в той чи 
інший бік. Або у декого з 
Президентів була спокуса 
«перетягувати на себе ков-
дру» повноважень, збіль-
шувати їх, якщо не юридич-
но, то фактично. 

Для запобігання узур-
пації, урівноваження гілок 
влади демократичні кра-
їни створюють певні кон-
ституційні запобіжники. 
Найрадикальніший — пра-
во розпуску парламенту 
президентом або усунення 
президента з посади пар-
ламентом. 

В Україні це передба-
чено. Імпічмент, тобто до-
строкова відставка Пре-
зидента Радою, у нас ще 
не здійснювався. Хоч він 
передбачений Конституці-
єю. Натомість розпуск пар-
ламенту Президентом уже 
застосовувався двічі. 

Після перемоги першо-
го Майдану, Помаранчевої 
революції, новий Прези-
дент Віктор Ющенко всту-
пив на посаду в січні 2005 
року. Відбулося формуван-
ня нової влади. Прем`єром 
Ющенко призначив Юлію 
Тимошенко. Призначив, бо 
тоді у нас була президент-
сько-парламентська фор-
ма правління. В критич-
ній стадії протистояння під 
час Майдану, в грудні 2004 
року, Верховна Рада виве-
ла країну з цієї величезної 
кризи. 8 грудня було досяг-
нуто кардинального комп-
ромісу: одночасно ухвале-
но рішення Ради про по-
вторне голосування друго-
го туру (що назвали третім 
туром), але і про перехід до 
парламентсько-президент-
ського правління, прав-
да, після чергових виборів 
Ради весною 2006 року. 

У переможців Майда-
ну, Блоку «Наша Україна» 
і «Блоку Юлії Тимошенко», 
було більше року для під-

готовки до цих виборів, які 
мали б закріпили перемо-
гу Помаранчевої револю-
ції. Замість цього, вже во-
сени почалися відкрито (бо 
«підкилимно» — ще раніше) 
ганебні чвари між цими по-
літсилами. Наслідок був 
прогнозованим: сили Май-
дану не зуміли набрати 
більшість у Раді.

Вибори парламенту 5 
скликання пройшли 26 бе-
резня 2006 року за пропо-
рційною системою — спис-
ками партій. Їх результати: 
Парія регіонів — 32,14 % і 
189 мандатів; БЮТ— 22,29 
% і 129; «Наша Україна» — 
13, 95 % і 81; Соцпартія — 
5,69 % і 33; Компартія — 
3,66 % і 21.

Для утворення правля-
чої коаліції довелося долу-
чати фракцію Соцпартії на 
чолі з Олександром Моро-
зом. Ця коаліція проіснува-
ла ледь більше року, коли 
Мороз з соціалістами пе-
реметнувся до регіоналів. 

Відтак Президент 
Ющенко, через відсутність 
коаліції, Указом від 5 черв-
ня 2007 року розпустив 
Верховну Раду і призначив 
нові вибори на 30 вересня 
того року. 

Ці позачергові вибо-
ри Ради 6 скликання теж 
пройшли за партійними 
списками. Партіям Майда-
ну вдалося отримати біль-
шість, але всього у 3 ман-
дати. Результати вибо-
рів: БЮТ — 30, 71 % і 156 
мандатів; «Наша Україна 
— Народна Самооборона» 
— 14,15 % і 72 мандати. А 
найбільше набрали очолю-
вані Януковичем регіона-
ли: 34,37 %, 175 мандатів. 
Ще 27 і 20 мандатів здобу-
ли відповідно Компартія і 
Блок Литвина. 

Цей хисткий парламент, 
між тим, проіснував ре-

кордні 5 років, передбачені 
нині каденцією Ради. Втім, 
посеред цього терміну він 
був нахабно «переформа-
тований» Партією регіонів, 
переможцями нових прези-
дентських виборів. 

Річ у тім, що чвари БЮТ 
і «Нашої України» тривали 
й далі. Ця ганьба призве-
ла вже до повного реван-
шу регіоналів, коли прези-
дентські вибори на початку 
2010 року виграв Янукович.

Регіонали тоді мали 
найбільшу фракцію, але 
не коаліційну більшість у 
Раді. Тому було зроблено 
брутальне «ламання» Ради. 
Слухняний Конституційний 
Суд виніс ухвалу, якою де-
путатам парламенту було 
дозволено залишати свої 
фракції і переходити до ін-
ших. Цим самим було гру-
бо спотворено підсум-
ки виборів 2007 року, які 
пройшли за партійними 
списками, і партії набра-
ли мандати пропорційно до 
набраних на виборах голо-
сів. Відтак, було спотворе-
но волевиявлення вибор-
ців, народу. До речі, тодіш-
ні члени Конституційного 
Суду, які благословили таку 
узурпацію, так і не відпо-
віли за це перед народом, 
бодай політично.

Після такого дозволу 
продажні депутати, яких 
влучно назвали «тушками», 
побігли у регіоналівську 
коаліцію.

На третьому році пре-
зидентства Януковича, 28 
жовтня 2012 року, була об-
рана Рада 7-го скликання. 
За змішаною системою: по-
ловина депутатів за пар-
тійними списками, полови-
на по округах. За списка-
ми найбільше мандатів на-
брали регіонали, також в 
Раду пройшли «Батьківщи-
на», УДАР, Компартія, «Сво-

бода».
Після перемоги друго-

го Майдану правляча ре-
гіоналівська коаліція роз-
палася. І Рада була роз-
пущена. Але тут виникла 
вперше в нашому парла-
ментаризмі проблема, яка 
зараз напряму впливає 
на вступ на посаду нового 
Президента Володимира 
Зеленського. 

Вступ новообраного 
Президента на посаду від-
бувається на спеціально-
му урочистому засідання 
Верховної Ради. Цей вступ, 
або як у нас це називають 
іншомовним словом — 
інавгурація, має відбутися 
протягом 30-ти днів після 
оголошення Центрвиборч-
комом підсумків виборів. 
ЦВК оголосила їх 30 квіт-
ня. Час пішов… Втім, дату 
засідання для інавгурації 
призначає сама Верховна 
Рада. І ось у чому нова для 
нас проблема. 

Після другого Майдану, 
революційної зміни влади 
у 2014 році, весною про-
йшли позачергові прези-
дентські вибори. Попере-
дній Президент Янукович в 
момент перемоги Майдану 
втік з країни, відтак фак-
тично перестав виконува-
ти повноваження. Це кон-
статувала Верховна Рада, 
яка й призначила позачер-
гові вибори. На них вес-
ною 2014 року переміг Пе-
тро Порошенко. 

Після Майдану розпа-
лася і правляча коаліція де-
путатських фракцій і протя-
гом місяця не була сформо-
вана нова. Тому згідно Кон-
ституції, статті 90, недавно 
обраний Президент Поро-
шенко Указом від 25 серп-
ня 2014 року розпустив 
Раду і призначив позачер-
гові її вибори 25 жовтня. 
Після визначення їх підсум-
ків нинішня Верховна Рада 
8 скликання почала роботу 
27 листопада 2014 року. 

Отже, між вступом на 
посаду нинішніх Прези-
дента і Верховної Ради 
утворився невеликий 
проміжок — приблизно 
у півроку. Це дуже суттє-
вий момент. Річ у тім, що 
всі останні тижні точаться 
дебати щодо можливості 
розпуску новим Прези-
дентом Зеленським 
цієї Ради.

Президент і парламент
Новий Президент, очевидно, не стане розпускати Верховну Раду

Триває передплата 
на нашу газету на ІІ півріччя 

Ті читачі, у яких передплата на нашу газету «Світ-інфо» 
оформлена лише на І півріччя, можуть уже зараз продовжи-
ти її на друге півріччя.

Також зараз можна оформити передплату з доставкою 
газети на червень і наступні місяці року.

Тільки факти
Нарешті Росію ми потіснили 

з першого місця експорту 
з України: на…друге місце

Дехто вважає, що оскільки йде російська агресія в 
Україну, ми припинили торгівлю з Росією. Навпаки! Росія 
серед країн світу — на першому місці як по експорту туди 
наших товарів, так і по імпорту звідти в Україну. І лише що-
йно, за підсумками першого кварталу, на перше місце по 
експорту з України вийшла Польща.  

За цей період Україна експортувала до Польщі това-
рів на 818 млн доларів, у РФ — на 759 млн. Далі йдуть Єги-
пет — 652 млн, Китай — 640 млн, Туреччина — 638 млн.

В 2013 році наш експорт до Росії складав 15 млрд до-
ларів, за 2018 рік— 3,6 млрд. Імпорт товарів з Росії у 2013 
році становив 23,2 млрд доларів, у 2018 році — 8 млрд. 

В країни Євросоюзу за перший квартал Україна екс-
портувала товарів на 5,7 млрд доларів, на 5% вище, ніж за 
цей період торік. Україна посіла третє місце в списку по-
стачальників агропродовольчої продукції в ЄС.

Порошенко призначив суддів 
Верховного суду 

В останні тижні повноважень Президент Петро Поро-
шенко терміново присвоював державні нагороди, високі 
військові звання і призначав на посади. 

7 травня Порошенко призначив 75 суддів до Верхо-
вного суду України: 25 — у Касаційний адміністративний 
суд, 15 — у Касаційний господарський суд, 13 - у Каса-
ційний кримінальний, 22 — у Касаційний цивільний суд. 
До Верховного суду входять як структурні підрозділи ці 
палати. 
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Бліц-інформ
Аналогове мовлення 
на прикордонні і на 
окуповані території — 
до 31 грудня
Кабінет Міністрів України 8 трав-

ня ухвалив постанову, якою до 31 груд-
ня 2019 року продовжено аналогове (не 
цифрове) мовлення в районах, що межу-
ють із Російською Федерацією, та поши-
рення його на тимчасово окуповані те-
риторії. Також до кінця року мають змогу 
мовити і місцеві телекомпанії, які ще не 
отримали цифрових ліцензій. До перелі-
ку цих територій входить і наша Чернігів-
ська область, яка має понад 180 кіломе-
трів кордону з Росією. 

На інших територіях телебачення вже 
перейшло на цифрове мовлення, і при-
йом телепрограм глядачами здійснюєть-
ся через приставку — тюнер. 

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

або коштами на підтримку діяльності Чер-
нігівського  благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, допомагає 
Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

Створюються 
ще дві ОТГ
В області діють 39 об’єднаних терито-

ріальних громад. Ще у шести нових ОТГ 
перші вибори відбудуться 30 червня. Того 
ж дня пройдуть довибори депутатів у іс-
нуючих громадах, які приєднали до себе 
ще ряд сіл. Чекає на призначення вибо-
рів Добрянська селищна ОТГ в Ріпкин-
ському районі, яка завершила процедуру 
об’єднання цьогоріч.

А ще 24 місцеві ради Прилуцького ра-
йону завершують процедуру добровільно-
го об’єднання в ОТГ. Шість сільських рад 
об’єднуються в Яблунівську сільську ОТГ 
з центром у селі Яблунівка. Ще 19 місце-
вих рад об’єднуються в Сухополов’янську 
сільську ОТГ з центром у селі Сухополова.

Вшанували загиблих 
у роки окупації 
У Чернігові урочисті заходи в День Пе-

ремоги розпочалися з покладання квітів 
біля меморіального обеліску в урочищі 
Кривулівщина. Керівники міста і райо-
нів у місті, інші чернігівці вшанували за-
гиблих мирних жителів Чернігова та вій-
ськовослужбовців. У 1941-1943 роках тут 
під час нацистської окупації були розстрі-
ляні, закатовані і скинуті в яри понад 20 
тисяч чернігівців, серед яких були й жін-
ки і діти. 11 братських могил знаходяться 
в урочищі. За останін 5 років за ініціативи 
і сприяння міської влади територію впо-
рядкували. 

Донедавна в урочищі Маліїв яр у Чер-
нігові, неподалік від нафтобази, на вули-
ці Кропивницького стояв пам’ятний знак 
на місці страти 1303 чернігівців у квітні 
1942 року. Він був встановлений після ві-
йни. Цього року за ініціативи колективу 
Чернігівської ТЕЦ пам’ятник реконструю-
вали та провели благоустрій навколиш-
ньої території.

До Дня перемоги над нацизмом пра-
цівники ТЕЦ разом з учнями вшанували 
пам’ять мирних жителів.

Місця страти нацистами чернігівців 
розташовані на нинішніх околицях міста. 
Зокрема, починаючи з квітня 1942 року, 
окупанти розстрілювали в’язнів тюрми, 
де тримали військовополонених. А зага-
лом в роки окупації нацистами знищено в 
місті більше 52 тисяч наших людей.

30 квітня у місті вперше відбувся форум 
«Туристичні практики 2019». Взяли участь фа-
хівці туристичної галузі з Києва, Одеси, Рівно-
го, Сум, Запоріжжя, Дніпра. В тому числі прези-
дент Національної туристичної організації Іван 
Ліптуга. Були також відомі чернігівські підпри-
ємці, екскурсоводи, ресторатори, представни-
ки готелів. 

Зараз у світі все більше людей подо-
рожують. Зокрема, Україну торік відвідали 
14,5 мільйона іноземних туристів. Туризм – 
це розвиток території, посилення економі-
ки, створення робочих місць, збереження 
середовища, культурної спадщини, фактор 
миру.

В містах України розбудовують туристич-
ну інфраструктуру і створюють власні брен-
ди. Наприклад, наше місто розробило концеп-

цію «Чернігів – місто легенд». Для збільшен-
ня туристичного потенціалу Чернігова створе-
но спеціальний проморолик. Незабаром його 
крутитимуть в аеропортах Києва – Борисполі 
та Жулянах. 

Цього ж дня туристичний сезон в Черніго-
ві розпочався з урочистого відкриття онов-
леного Комунального підприємства міської 
ради — «Туристичного інформаційного цен-
тру», який в самому центрі міста, по вулиці 
Шевченка, 9.

Затишне приміщення наповнене атрибу-
тикою нашого древнього міста. Центр працює 
без вихідних, також можна отримати інформа-
цію по телефону та на його сайті. Працівників 
центру троє, двоє з них володіють англійською. 
Вони мають допомагати туристам із плануван-
ням відпочинку у місті.

Є у центрі спеціальне електронне табло, 
яке містить базову інформацію для туристів. 
За бажанням туриста йому покажуть місця па-
ломництва, архітектурні споруди. Для кожного 
культурного об’єкта є своя довідка. 

Чернігів — місто туризму 

«Десна» 
в чемпіонаті

Чемпіонат України з футболу. 
Прем'єр-ліга. 27 тур. 5 травня, Черні-
гів. «Десна» — «Чорноморець» (Одеса) 
— 2:4.

Друга поразка поспіль, чергова вдо-
ма, де «Десна» грає чомусь гірше, ніж на 
виїзді. Хоч варто б радувати своїх вбо-
лівальників, які доволі дружно ходять 
на матчі в Чернігові. І знову наші бага-
то пропустили. При тому, що за попере-
дні 26 турів лише один раз пропустили 4 
м`ячі. Це було ще в першому колі, в гос-
тях, проти гранда нашого футболу «Дина-
мо», А тут друга поразка поспіль від аут-
сайдера. І дуже прикро. що деснянці вко-
тре провалили кінцівку матчу. 

А починалося гарно. Вже на 14 хви-
лині капітан «Десни» Денис Фаворов від-
рив рахунок. Це був 6 його м`яч в чемпі-
онаті. 

Але вже за кілька хвилин гості віді-
гралися: гол забив легіонер з Ісландії 
Арні Вільямсон. Дуже швидко наші ви-
йшли вперед: м’яч забив захисник Ан-
дрій Гітченко.

Цей рахунок тримався аж до 86 хви-
лини. І тут господарі пропустили атаку 
гостей, і той таки Вільямсон зрівнює ра-
хунок. Не випадково ця маленька країна 
Ісландія гучно заявила про себе у футбо-
лі в останні роки на рівні збірної.

Та це було ще не все. На останній 90 
хвилині гості вийшли вперед, а у ті кілька 
хвилин компенсованого часу забили чет-
вертий м’яч. 

28 тур. 12 травня,Чернігів. «Десна» 
— «Олімпік» (Донецьк) — 2:1. Нарешті 
перемога! І приємно, що вдома, на ра-
дість глядачам. Тур був шостим у турні-
рі другої групи, тобто в цьому короткому 
змаганні в групі почалося друге коло. В 
цих останніх 5-ти турах, попри лідерство 
«Десни» в групі не можна розслаблятися. 
І наша команда провела матч з великою 
перевагою. В стартовому складі вийшли 
перевірені бійці: воротар Євген Паст, за-
хисники — Денис Фаворов, Андрій Гіт-
ченко, Максим Імреков, Андрій Мосто-
вий, опорні півзахисники — Владислав 
Огіря, Андрій Богданов, атакуючі півза-
хисники — Артем Фаворов, Єгор Карту-
шов, Олександр Волков, центрфорвард 
Олександр Філіпов.

Знову рахунок відмінним ударом від-
крив Денис Фаворов, і цей гол став у ньо-
го 7-м у чемпіонаті. Зараз він знову кра-
щий бомбардир команди. Між іншим, у 
попередньому чемпіонаті, ще в першій 
лізі, саме Денис став кращим бомбарди-
ром клубу — 14 м'ячів. 

На початку другого тайму рахунок по-
двоїв Філіпов. У нього це вже 6-й м’яч в 
турнірі, як і у Артема Фаворова. 5 м`ячів 
має Денис Безбородько, який в другому 
таймі вийшов на заміну. 

Гості швидко відіграли один м’яч. Але 
цього разу наша команда впевнено до-
вела матч до перемоги, мала ще чимало 
нагод збільшити рахунок. 

«Десна», набравши вже 38 очок, і 
далі є лідером другої групи. 

В наступному турі в суботу 18 трав-
ня «Десна» грає у Львові з «Карпатами». 
А у вівторок 21 травня вдома в Чернігові 
приймає полтавську «Ворсклу».

У сферу енергозбереження 
Чернігів за трохи більше ніж три 
роки вклав близько 173 млн грн 
своїх коштів і 23 млн залучених. 
Зрозуміло, що найкращий до-
свід із цього мають європейські 
країни, які вже пішли вперед, 
запроваджують ці технології ба-
гато років.

 — У них і потрібно вчитися, 
тому одним із перших наших прі-
оритетів була співпраця з євро-
пейськими структурами. Одна із 
них – організація з українсько-
німецького технічного співро-
бітництва GIZ, з якою наше місто 
почало працювати одним із пер-
ших в Україні. Вдалося чимало: і 
залучені грантові кошти, і бага-
то програм обміну, в яких бра-
ли участь наші спеціалісти, і за-
лучення їх фахівців до проектів 
у Чернігові, — проінформував 
Олександр Ломако представни-
ків проекту «Впровадження Єв-
ропейської енергетичної відзна-
ки в Україні».

ЄЕВ - це європейська систе-
ма, яка спонукає місцеві орга-
ни влади до ефективних заходів 
енергетичної та кліматичної по-
літики. 

Утримання будівель бю-
джетної сфери Чернігова, які 
дісталися у спадок ще з радян-
ських часів, є зараз для міста 
однією з головних статей бю-
джетних витрат. Ці будівлі не є 
енергоефективними й економіч-
ними в плані витрачення коштів. 
Тому місто готове інвестувати 
кошти в енергоощадні техноло-
гії і буде в межах можливостей 
це робити.

Зрозуміло, що інвестиції 
тільки в заміну технологій не да-

дуть максимального результату 
без правильно організованого 
енергоменеджменту. У бюджет-
ній сфері Чернігова щоденний 
енергомоніторинг за споживан-
ням енергоносіїв здійснюється 
з 2015 року. Програма дозво-
ляє охопити всі 190 бюджетних 
будівель. Передача і аналіз да-
них відбуваються автоматично 
через онлайн-сервіс. Програма 
враховує всі технічні характе-
ристики кожної будівлі, дозво-
ляє визначити клас її енергое-
фективності тощо. Також вона 
дозволяє негайно бачити не-
стандартні, нештатні ситуації, 
виявлення яких раніше потребу-
вало значного часу.

Моніторинг дозволяє вимі-
ряти й економічний ефект енер-
гоефективних заходів. Накри-
клад, у корпусі ІІІ поліклінічного 
відділення міської лікарні №1, 
у якій за бюджетні кошти міста 
встановлений індивідуальний 
тепловий пункт та проводить-
ся утеплення, за результатами 
енергоспоживання за березень 
економія вже становила 35%.

 У Чернігові розроблений 
план дій сталого енергетичного 
розвитку, який охоплює понад 
70 великих інвестиційних про-
позицій. Ці заходи забезпечать 
максимальний ефект. Вони реа-
лізуються як за міські кошти, так 
і при підтримці міжнародних ор-
ганізацій. Зокрема, проводить-
ся встановлення індивідуаль-
них теплопунктів, заміна вікон 
на енергоефективні, утеплення 
стін, модернізація внутрішнього 
та вуличного освітлення.

Прес-служба Чернігівської 
міської ради

Мешканці селища Олишівка Чернігівського 
району 10 травня стали учасниками  теплої зустрі-
чі з редакцією газети «Порадниця» та відомим ак-
тором, режисером, народним артистом України 
Володимиром Талашком. Зустріч була приурочена 
25-річчю газети та Дню матері. 

В будинку культури дві години промайнули, 

як одна мить, у щирому спілкуванні з колекти-
вом газети та Володимиром Дмитровичем, на-
шим популярним кіноактором. Багатодітні сім'ї 
отримали подарунки від головного редактора 
газети Тетяни Власюк. Учасники заходу мали 
змогу передплатити газету за пільговою ці-
ною. Школа і бібліотеки одержали набори книг. 

А усі разом ми отримали гарний заряд 
позитиву! 

Надія ГЕРАСИМОВА

Від редакції. Володимр Талашко осо-
бливо відомий своєю роллю льотчика 
Скворцова у легендарному фільмі Леоні-
да Бикова «В бій ідуть одні старі». Фільм 
знімався неподалік Чернігова. То ж актор 
частий гість у наших краях, охоче зустріча-
ється з глядачами. Також одну з головних 
ролей Талашко зіграв у багатосерійному 
фільмі «Капітан Немо». Знявся і ще в ба-
гатьох фільмах. Митець також працює ви-
кладачем, він професор Київського націо-
нального університету театру, кіно і теле-
бачення ім. І. Карпенка-Карого.

Бережіть 
тюльпани 

та інші квіти 
Щорічно у Чернігові ви-

саджують близько 65 тисяч 
тюльпанів, крокусів та нарци-
сів, що створює неймовірну 
красу. Чернігів в Інтернеті вже 
називають українською Гол-
ландією. Та й цибулини для ви-
рощування тюльпанів закупа-
ли саме там.

Але треба берегти цю кра-
су. На жаль, лише з 25 квітня 
по 10 травня в місті на клум-
бах знищено 633 тюльпани, 9 
троянд і 13 декоративних ку-
щів.

Говорить головний інже-
нер комунального підприєм-
ства «Зеленбуд» Василь Ко-
шельник: «Багато квітів було 
просто витоптано людьми, 
які хочуть сфотографуватися 
чомусь у клумбі. А також ма-
ленькими дітьми, які йдуть у 
клумбу, бо їм цікаво, і зрива-
ють тюльпани. Перед 9 травня 
були просто знищені клумби 
на Болдиній горі.»

Працівники «Зеленбуду» 
направили до поліції вже 4 за-
яви щодо нищенні квітів. За та-
кий вандалізм передбачено 
штраф у 360 гривень. Питання, 
щоб правоохоронці виявляли і 
карали порушників. 

Недавно поліцейські вста-
новлено особу, яка зірвала з 
клумби 13 тюльпанів. Це був 
місцевий житель. Громадянин 
пояснив поліції, що квіти він 
зірвав «для своєї жінки». Див-
ні подарунки за рахунок кра-
си міста. 

Чернігівці обурені поді-
бними витівками і пропонують 
підвищити штрафи за подібний 
вандалізм.

В гостях — Володимир Талашко 

Володимир Талашко і Тетяна Власюк (з короваєм) 
серед гостинних олишівців. 

За три роки Чернігів вклав 
у енергозбереження майже 

двісті мільйонів
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Бліц-інформ
Реконструкція 
нижньої частини Валу
Це частина, яка прилягає до вулиці Преоб-

раженської, починаючи від входу на Вал з боку 
центру міста, і до кооперативного технікуму. Її 
ще називають — Парк імені Коцюбинського. 

За проектом у парку замінять освітлен-
ня, лави та урни, викладуть бруківкою доріж-
ки, вирівняють ландшафт, встановлять дві ве-
лопарковки, відремонтують круглий фонтан, 
зведуть дерев’яні сходи від колегіуму до пішо-
хідної доріжки, змонтують новий дитячий май-
данчик.

Завершити капітальний ремонт нижньої 
частини Валу міськрада планує до 1 вересня 
2020 року. Цьогоріч у міському бюджеті на це 
заклали половину потрібної суми – 30 мільйо-
нів гривень. Підготовчі роботи вже почалися. 

Перед основною реконструкцією в цій час-
тині Валу мають провести археологічні дослі-
дження. 

Відлуння Другої 
світової війни
2 травня піротехніки Аварійно-рятувально-

го загону спецпризначення Управління Держ-
служби з надзвичайних ситуацій у Чернігів-
ській області знищили 35 вибухонебезпечних 
предметів часів Другої світової війни.

Це, зокрема, артилерійський снаряд калі-
бром 76 мм, виявлений напередодні на ґрунто-
вій дорозі в лісовому масиві біля села Високе 
Корюківського району. Також два такі снаряди 
у селі Дмитровка Бахмацького району. 

Того ж дня, о 17. 20 піротехніки знищили ці-
лий арсенал, виявлений при обстеженні тери-
торії біля с. Світанок Ніжинського району. Це 
12 реактивних снарядів калібром 82 мм, 16 
авіаційних бомб та 4 підривники.

* * * 
8 травня в лісовому масиві біля с. Дібрівне 

Городнянського району місцеві мешканці на-
трапили на небезпечний предмет, про що від-
разу повідомили рятувальників. До їх прибуття 
місце охороняла поліція. 

Другого дня піротехніки вилучили тут із 
землі 100-кілограмову авіаційну бомбу. Під 
час обстеження території сапери виявили ще 
26 авіаційних бомб та 4 підривники. Всі боє-
припаси негайно спецавтомобілем були виве-
зені у безпечне місце та знищені. 

Рятувальники нагадують громадянам про 
заходи безпеки у разі виявлення вибухонебез-
печних та схожих на боєприпаси предметів. Ні 
в якому разі не торкайтеся їх. Про небезпечну 
знахідку слід негайно повідомити рятувальни-
ків за телефоном номер 101 або правоохорон-
ців за номером 102.

СБУ припинила діяльність 
нарколабораторії
Співробітники Служби безпеки України 

припинили у Чернігові діяльність нарколабо-
раторії з виготовлення особливо небезпечних 
наркотичних та психотропних речовин. 

Оперативники спецслужби встановили, 
що двоє мешканців обласного центру органі-
зували нарколабораторію в одному з приват-
них гаражних приміщень. За інформацією СБ 
України, щомісяця наркоділки виготовляли по-
над два кілограми психотропів, «прибуток» від 
реалізації яких становив близько трьохсот ти-
сяч гривень. Зловмисники збували «товар» че-
рез розгалужену мережу дилерів, наркотики 
також можна було замовити на одному з веб-
ресурсів у мережі Інтернет.

Співробітники СБУ затримали двох орга-
нізаторів наркобізнесу під час підготовки до 
реалізації чергової партії психотропів. На-
магаючись знищити докази своєї протиправ-
ної діяльності, зловмисники здійснили підпал 
приміщення, де відбувалось виготовлення 
наркотиків.

Під час проведення санкціонованих обшу-
ків правоохоронці вилучили майже кілограм 
амфетаміну, а також хімічні сполуки та облад-
нання для його виготовлення. 

У межах відкритого кримінального прова-
дження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу 
України тривають подальші слідчо-оперативні 
дії. 

Операція з викриття зловмисників прово-
дилась спільно з Національною поліцією під 
процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

Мистецька панорама

День народження місто відзна-
чає на початку травня, вшановую-
чи пам'ять Святого Юрія Змієборця, 
який є покровителем Ніжина.

З нагоди свята 5 травня до Ніжи-
на завітали почесні гості, серед яких 
делегації з Італії, Греції та Латвії. 
Представники іноземних делегацій 
долучитися до символічного дійства 
— висівання огірків, адже цей овоч 
здавна є візитівкою Ніжина.

На площі відбувся театралізова-
ний парад ніжинських знаменитос-
тей — від Миколи Гоголя до Марії 
Заньковецької. В центрі міста були 

виставка народних майстрів, фо-
тозона «Хроніки ніжинського мину-
лого», «Родом з Ніжина», «Вулицями 
старого міста». Діяли майстер-класи, 
дитяча зона розваг, виступили вихо-
ванці дитячої музичної школи. Упер-
ше пройшов фестиваль близнюків, 
був міський танцювальний конкурс. 
У кіно-зоні демонструвались фільми 
про Ніжин.

Ніжинцям та гостям міста запро-
понували екскурсійні маршрути «Ні-
жин містичний: там де ходив Гоголь», 
«Ніжин - місто творців», «Ніжин – міс-
то козацької слави». 

«За двома зайцями»: 
нове прочитання 
У Чернігівському Молодіжному те-

атрі відбулася прем’єра за п’єсою Ми-
хайла Старицького «За двома зайця-
ми». Вперше її поставив у 1993 році 
засновник і беззмінний художній ке-
рівник театру Геннадій Касьянов, який 
торік пішов з життя. Вистава довго не 
сходила зі сцени. Але час плинув, і сам 
режисер зняв її з репертуару. І ось те-
атр вирішив її відновити. 

Постановку здійснив заслуже-
ний артист України Володимир Банюк, 
який також грає роль Сірка. Він зазна-
чив:

— Сюжет п'єси знають усі. Наша 
нова вистава — не просто комедія. 
Справа в тому, що всі ми йдемо, лізе-
мо, повземо, дряпаємося по сходах 
життя. Кожен за своїми «зайцями». Всі 
ми — суспільство — породжуємо Голо-
хвостих, але нам не хочеться брати на 
себе відповідальність за «голохвостів-
щину».

Над виставою також працювали 
балетмейстр Олександр Коваленко, 
художник по костюмах Олена Солов-
йова

У головних ролях: Проня Прокопів-
на — Руслана Остапко, Свирид Петро-
вич Голохвостий — Володимир Сурай, 
Секлета Лимериха — Інна Атрощенко. 
Також грають Юлія Матросова, Кате-
рина Широкорад, Розалія Кучерова, 
Тетяна Салдецька, Ірина Єрмакова, 
Ірина Грабова, Алла Пушкіна, Окса-
на Приходчук, Олександр Коваленко, 
Дмитро Грищенко, Борис Седякін, Ми-
кола Пономаренко, Руслан Бугай.

Фестиваль-конкурс 
«Свято танцю» 

у Прилуках
4 травня Прилуцький міський Бу-

динок культури зібрав танцювальні 
колективи та солістів у рамках Всеу-
країнського відкритого хореографіч-
ного фестивалю-конкурсу «Свято тан-
цю».

Наймолодшими учасниками були 
діти 4—6 років. Конкурс пройшов за 
номінаціями: народний, сучасний, сти-
лізований, естрадний танець та оригі-
нальний жанр. 

Лауреатами стали колекти-
ви з Прилук «Мармеладка», «ДАНС 
КЛАС», «Пролісок», «Акцент», «Канон», 
«Апломб», «Браво», «Прилучаночка», 
«Елегія», «Маріам», колективи з Варви, 
Срібного, Ічні, с. Дроздівка Куликів-
ського району, а також циркова студія 
«Удай» (Прилуки). 

Ніжин відсвяткував День міста

У філармонійному центрі

У Борисоглібському соборі 
великодній концерт

Концерт «Стародавня пасха» влаштував Ака-
демічний камерний хор ім. Дмитра Бортнянського 
філармонійного центру (художній керівник та голо-
вний диригент Іван Богданов) разом зі своїми ви-
хованцями — Концертним хором хлопчиків і юна-
ків (диригент Світлана Корма, хормейстер Тетяна 
Клюйко). Концерт пройшов у рамках проекту «Ста-
ровинна музика в старовинному місті». 

Артисти представили мистецтво православно-
го християнства, яке сягає в сиву давнину. Репер-
туар був за схемою Великоднього служіння. Твори 
коментував доктор богословських наук, священик 
Юрій Лобанов.

Романтичні сторінки музики 
Чайковського 

Їх перегорнули разом з глядачами відомий 
бас Олександр Харламов та піаністка Інеса Поро-
шина. Таку програма вони представили на сцені 
філармонійного центру 5 травня.

Олександр Харламов — лауреат всеукраїн-
ських та міжнародних конкурсів, соліст Київсько-
го академічного театру опери і балету для дітей 
та юнацтва, виконує басові партії, зокрема в 
операх «Черевички», «Іоланта», «Євгеній Онєгін» 
Чайковського, «Синьйор Брускіно» Россіні, «Фа-
уст» Гуно. 

Інеса Порошина відома виконанням у супро-
воді оркестрів фортепіанних концертів Моцарта, 
Гріга, Бетховена, значна частина її творчості — 
виступи з солістами. 

Дует подарував глядачам концерт з творів 
Чайковського, зокрема пісні і романси, фортепі-
анний цикл «Пори року», арії з опер.

Квартет зі Львова 
«Tenors BEL’CANTO»

На сцені філармонійного центру у супроводі на-
шого Академічного симфонічного оркестру «Філар-
монія» під керівництвом Миколи Сукача виступив 
квартет зі Львова «Tenors BEL’CANTO», що працює в 
поєднанні класичної опери і сучасної музики. У скла-
ді квартету тенори Василь Понайда, Тарас Глова, 
Олег Лановий та баритон Роман Антонюк. 

Прозвучали шедеври класичної музики «Зако-
ханий солдат» Канніо, романс з опери «Любовний 
напій» Доніцетті, арія з опери «Чарівна флейта» Мо-
царта, пісенька Герцога з «Ріголетто» Верді, сучасні 
твори, які вже стали класикою, — «Пам’яті Карузо» 
Далла, «Бесаме мучо» Консуело Веласкес, українські 
пісні «Два кольори» Білаша, «Ой ти, дівчино, з горіха 
зерня» Кос-Анатольського, «Я піду в далекі гори» Іва-
сюка. 

Роман Антонюк зазначив: «Філармонія» — пре-
красний оркестр, у Чернігові – прекрасні глядачі.»

Понад 500 музикантів у 
обласному конкурсі 

дитячих духових оркестрів 
Вони виступили на сцені філармонійного 

центру в Чернігові. Конкурс започаткували 
у 2012 році, тоді участь взяли 9 колективів, 
цього року — 22. 

Леонід Смоляк, член журі, зазначив: «По-
ставили мету, щоб у кожному райцентрі був 
дитячий оркестр. Конкурс проходить по шес-
ти номінаціях, бо різні умови роботи. 5 колек-
тивів з сільської місцевості, є колективи рай-
центрів, міст Ніжин, Прилуки, там умови кра-
ще. Ми їх по-різному оцінюємо. Журі зверта-
ють увагу на кількість учасників колективу та 
костюми. Але головне — рівень виконання. І 
важливо, щоб був сольний виступ соліста чи 
вокаліста з оркестром».

Обласний художній 
музей ім. Галагана 

запрошує на «Ніч музеїв»
Субота, 18 травня. 
15.00 — Відкриття музейного проекту 

«Птах у квітах» (до 110-річчя з дня народження 
Марії Приймаченко). 

15.00 — Ярмарок майстрів, швидкий пор-
трет, лотерея, відеопокази, кава та ще бага-
то різного. 

15.30 — Відкриття виставки до Міжна-
родного дня лялькаря. 

16.00 — Лекція-екскурсія англійською 
мовою залою західноєвропейського мисте-
цтва. 

16.00 — Виставка «Франція у творах О. 
Савченка-Більського». 

16.00 — Вистава обласного театру ля-
льок ім. Довженка. 

16.00–18.00 — Майстер-класи лялькарів 
та з декоративного розпису. 

17.00 — Концерт капели бандуристів ім. 
Остапа Вересая. 

18.00 — Концерт піаніста Дмитра Крас-
ноухова та лекція «Ідеал жіночої краси». 

19.30 — Чайна церемонія.
20.00 — Інтерактив «Традиції ворожіння». 
20.44 — Театралізоване мистецько-міс-

тичне дійство за мотивами біографії Григорія 
Ґалаґана «Карнавал».

Адреса музею: Чернігів, вул. Музейна 6 
(на Валу).

Тел.: 67-67-15 і 61-08-03.

Стартує «Зелена сцена» 
Вона повертається на звичну для чернігів-

ців локацію – центральну алею міста, назвімо 
її — Катерининська, адже з’єднує центральну 
площу Чернігова і Катерининську церкву. 

8-й рік поспіль працюватиме цей творчий 
простір, наповнений музикою, кіно, виставка-
ми, літературними вечорами. Формат — один 
раз на місяць, з травня по вересень включно, 
протягом 3 днів – у п’ятницю, суботу і неділю.

Стартує «Зелена сцена» 17 травня під 
джазові композиції у виконанні вже відомої 
містянам Аніко Долідзе. У день відкриття буде 
також спілкування з відомим чернігівським 
мандрівником Олександром Волощуком, який 
розповість про свої подорожі Південною Аме-
рикою. А кінопоказ відкриватиме французька 
класика «Шербурзькі парасольки». У неділю 
тут виступлять письменники Юрій Строкань і 
Катерина Бабкіна. «Зелену сцену» також на-
повнюватимуть виставками. 



№151   16 травня 2019 року№151   16 травня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо4  Світ Чернігівщини

Кримінальна хроніка

Бліц-інформ Історія Сіверського краю

Чи варто вкладати 
у реконструкції вже 
не мільйони, а мільярди?
Архітектурно-містобудівна рада місь-

кради Чернігова розглянула передпроек-
тне рішення по проекту «Реконструкція те-
риторії від вулиці Шевченка до міського 
пляжу «Золотий берег» (територія Централь-
ного парку культури і відпочинку та части-
на лісопарку «Кордівка»). Представили кон-
цепцію архітектори харківської фірми «СІ-
ТІ-Дизайн», яка проектувала парк ім. Горь-
кого в Харкові. Той парк дійсно став дуже 
гарним. 

Однак, Чернігів — не майже мільйон-
ний Харків, і для нашого міста проблематич-
ною буде така дорожезна реконструкція. Її 
проектна вартість — майже 2 мільярди гри-
вень. 1 мільярд 949 мільйонів: таку попере-
дню вартість реконструкції назвала фірма-
проектант «СІТІ дизайн».

На честь Софії Русової
За ініціативи обласної бібліотеки для 

юнацтва та Чернігівського Благодійного 
фонду ім. Софії Русової 3 травня у чернігів-
ській школі № 2 відбувся урок національ-
ної пам`яті «Майдан Софії Русової: історія 
без міфів». Учні та педагоги дізналися про 
життєвий і творчий шлях видатного педаго-
га-просвітительки, державної діячки Украї-
ни, переглянули унікальні фотографії з осо-
бистих архівів бібліотекаря Володимира 
Єрмака та краєзнавця Станіслава Журав-
ля. Вони розповідають про історію повер-
нення імені Софії Русової на Чернігівщину. 
Президент Благодійного фонду ім. Софії Ру-
сової, меценат Іван Чаус ознайомив при-
сутніх з діяльністю фонду,подарував учас-
никам заходу книги про Софію Русову та її 
нащадків.

Урок був присвячений пам`яті артист-
ки обласної філармонії, засновниці черні-
гівського відділу Союзу Українок Раїси Ре-
шетнюк, яка багато зробила для увічнення 
в області пам`яті Русової.

Музей імені 
Тарновського запрошує 
на «Ніч у музеї»
Традиційно 18 травня проводиться Єв-

ропейська «Ніч музеїв». З вечора того дня і 
вночі музеї відкриті і приймають відвідува-
чів безкоштовно. В останні роки цю тради-
цію підтримують і музеї нашої області. 

Чернігівський історичний музей іме-
ні Василя Тарновського запрошує на акцію 
«Ніч у музеї» 18 травня.

17. 30 — Урочисте відкриття. Музичне 
вітання від Театру пісні «Забава».

18. 00 — Виставки з фондів музею.
18. 00 — Дитячий майданчик, археоло-

гічна школа для дітей (подвір'я закладу). 
18. 30 — Лекція «Німецька політична ка-

рикатура часів Другої світової війни».
20. 00 — Прем'єрний показ короткоме-

тражного фільму «Повернення» і зустріч зі 
знімальною групою.

21. 00 — Музичний виступ «Sax Quartet 
«Premier» (подвір'я).

Штраф перевізнику за 
водія, який за кермом 
користувався телефоном 
170 гривень штрафу і припис. Так управ-

ління транспорту Чернігівської міськради 
покарало перевізника одного з автобусних 
маршрутів, водій якого відволікався на те-
лефон, їдучи по маршруту. 

У міському управлінні транспорту зазна-
чили: «Згідно договору, ми можемо наклас-
ти на підприємця-перевізника штраф за те, 
що його водій користувався під час руху мо-
більним телефоном: 10 неоподаткованих 
мінімумів, тобто 170 гривень.»

В обласному архіві 
— про Другу 
світову війну 

У Державному архіві облас-
ті відкрито фотодокументальну 
виставку. Демонструється май-
же 90 документів та фотографій 
періоду 1935 — 1948 років. В 
експозиції тематичні блоки «Чер-
нігів напередодні війни», «Втор-
гнення», «Нацистський «новий 
порядок», «Корюківська траге-
дія», «Злочин проти людяності», 
«Доля остарбайтерів», «Зруйно-
ваний Чернігів», «Відбудова».

На виставці також докумен-
ти про масове знищення євре-
їв у період нацистської окупа-
ції в Чернігові, Щорсі (ниніш-
ній Сновськ), Коропі, Корюківці, 
Новгороді-Сіверському. Також 
матеріали розповідають про 
Праведників світу – людей, які, 
ризикуючи життям, надавали до-
помогу переслідуваним євреям.

Є фото з особистих справ та 
листи додому з Німеччини від жи-
телів області, яких вивезли туди 
у 1941—1942 роках. Говорить 
Наталія Лобанова, заступник ди-
ректора архіву: «Вони були виве-
зені на роботи у господарів на 
полях, фермах, також на фабри-
ках, заводах. Є і документи про 
осіб, які були у концентраційних 
таборах».

В архіві близько 40 тисяч та-
ких справ. Є й документи справ, 
які були заведені на людей, коли 
вони повернулися з чужини до-
дому.

Красну площу в Чернігові укладатимуть 
тільки клінкером, без граніту

В попередньому номері нашої газети вміщено публікацію 
«Не можна отак роботи реконструкцію центральної площі Чер-
нігова». Це була заява громадської ради при обласній адміні-
страції з критикою того проекту, за яким почалася реконструк-
ція центральної площі міста. Ця та інші публікації ЗМІ сприяли 
тому, що міська влада прислухалася до голосу громадськості. 

На засіданні міської архітектурно-містобудівної ради 8 
травня ухвалено рішення внести корективи у проект. Мета — 
максимально зберегти автентичність площі, адже вона єдина в 
Україні, вкрита клінкерною цеглою.

Вирішено всю полощу перестелити клінкером, тобто не 
вкривати її зовнішню частину гранітом. При тому, клінкер на 
всій площі буде нового виготовлення. Зняту цеглу використа-
ють для мощення на інших історичних майданчиках Чернігова. 

Поховання сім’ї Ушинських впорядкували 
у Новгороді-Сіверському 

Поховання на Покровському кладовищі впорядковували 
працівники музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім». Тут по-
ховані батько і мати засновника вітчизняної наукової педагогі-
ки Костянтина Ушинського та його сестра з чоловіком. 

Дат народження та смерті батьків — Дмитра та Любові 
Ушинських на пам’ятнику немає, бо достеменно вони невідомі. 
За свідченнями краєзнавця Терлецького, приблизна дата наро-
дження батька — між 1785 і 1787 роками. Дата смерті — 1862 
чи 1863 рік. Мати померла, коли Костянтину було 11 років, це 
1835 рік. Поруч — могили сестри Костянтина Софії та її чоло-
віка. 

Місце поховання родини Ушинських у 1970-х роках відро-
див місцевий краєзнавець Іван Коломієць. Після смерті кра-
єзнавця могилами ніхто не опікувався. Тепер за цю справу бе-
руться музейники. 

Родинне поховання – частина туристичного маршруту 
«Стежками Костянтина Ушинського». Ці екскурсії проводять му-
зейники. Однак, вздовж стежки, що веде до могил, місцеві меш-
канці викидають сміття із цвинтаря. Тому цю територію треба 
теж впорядкувати. 

Сам Костянтин Ушинський похований у Києві, на території 
Видубицького монастиря. 

Фото Чернігова періоду 
окупації на виставці 

у бібліотеці 
ім. Коцюбинського 

32 фотографії Чернігова періоду 
окупації під час Другої світової війни на 
виставці, що відкрилася у центральній 
міській бібліотеці ім. Коцюбинського. Це 
німецькі та угорські фото 1941-1943-го 
років із колекції чернігівського дослід-
ника Дмитра Сіліча. Першу фотографію, 
зруйнованого кінотеатру імені Щорса, 
він придбав на військово-історичному 
форумі у серпні 2011 року. Зараз має 
понад чотири сотні знімків окупованого 
міста. Дослідник коментує ці фото. 

 «Під час бомбардувань і боїв повніс-
тю було знищено готель, пошкоджено кі-
нотеатр імені Щорса, будівлю облвикон-
кому, де зараз обласна державна адмі-
ністрація. 

В нинішньому обласному педагогіч-
ному ліцеї для обдарованої сільської мо-
лоді, в момент, коли була зроблена ось 
ця світлина у серпні 1943 року, знахо-
дився штаб військової розвідки угор-
ської частини. В будівлі, де зараз облас-
на бібліотека імені Короленка, спочатку 
був банк, потім музей, обласний комітет 
комуністичної партії. Під час війни спер-
шу будівля була порожня, а потім тут роз-
міщувався штаб 105-ої дивізії угорських 
військ.

Це житловий триповерховий будинок 
на вулиці Князя Чорного, 14. У період на-
цистської окупації тут було відділен-
ня поліції охорони правопорядку та вій-
ськово-поліційної організації СС. У ньо-
му ж проживали офіцери цих відомств.»

Виставка працюватиме у міській бі-
бліотеці до кінця травня. 

«Жарти» із «замінуванням» 
можуть довести до в'язниці

8 травня на лінію «102» поліції області надійшло пові-
домлення невідомого чоловіка про замінування обласної 
дитячої лікарні. На місце негайно виїхала слідчо-опера-
тивна група, вибухотехніки та кінолог зі службовою соба-
кою. Поліцейські перевірили будівлю закладу та прилеглу 
територію, але підозрілих та вибухонебезпечних предме-
тів не виявили.

Досвідчені оперативники швидко встановили особу 
зловмисника, що повіідомив про «замінування», та затри-
мали його. Ним виявився раніше судимий непрацюючий 
мешканець Борзнянського району. «Горе-мінер» у скоєно-
му зізнався та надав свідчення.

Статистика свідчить, що саме любителі оковитої час-
то займаються телефонним тероризмом, а потім відпові-
дають перед законом. Чоловік затриманий в рамках статті 
208 Кримінального процесуального кодексу України. Три-
ває досудове розслідування.

Попри великі штрафи, 
знову за кермом п'яні водії 

Поліцейські всього за один тиждень задокументува-
ли на дорогах області 1054 порушень Правил дорожнього 
руху, з яких 67 — керування транспортом у стані алкоголь-
ного сп’яніння.

На нетверезих правопорушників складено адміністра-
тивні протоколи за статтею 130 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення.

За цей час на дорогах області сталося 15 дорожньо-
транспортних пригод, в яких травмовано 20 осіб, одна лю-
дина загинула.

У Прилуках оперативники криміналь-
ної поліції викрили колишнього військово-
го, який набив повен гараж ручних гранат 
і набоїв до автоматичної зброї. 

За отриманою інформацією про не-
законне зберігання боєприпасів у вели-
ких обсягах, 3 травня поліцейські провели 
санкціонований обшук у гаражі відстав-
ного офіцера. Тут, посеред одного з місь-
ких автокооперативів, поліцейські разом 
з вибухотехніками та кінологами поліції 
виявили рекордний арсенал. Самих лише 
ручних гранат Ф-1 та запалів до них тут 
було майже дві сотні, а кількість запакова-

них у цинки автоматних набоїв перевищи-
ла 30 тисяч штук. Всі боєприпаси поліція 
вилучила.

Власника гаражного арсеналу затри-
мано. Поліція з’ясовує, чим керувався вій-
ськовий пенсіонер при накопиченні вибу-
хонебезпечного майна — прагненням на-
живи чи іншими кримінальними мотивами.

Триває досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні, відкритому за 
ч.1 статті 263 Кримінального кодексу 
України (незаконне поводження зі збро-
єю, боєприпасами та вибуховими речови-
нами).

Арсенал боєприпасів у гаражі

Інспектора слідчого 
ізолятора засуджено 

за збут наркотиків 
За матеріалами Служби безпе-

ки України засуджено інспектора 
слідчого ізолятора Чернігова за збут 
наркотиків засудженим.

Правоохоронці встановили, що 
інспектор відділу режиму і охорони 
СІЗО систематично збував наркотики 
та психотропні речовини ув’язненим. 
Гроші за «товар» зловмисник отриму-
вав від родичів затриманих нарко-
залежних готівкою та на банківську 
картку.

Оперативники СБ України затри-
мали ділка у липні 2018 року під час 
чергової спроби занесення на тери-
торію виправної установи «переда-
чі» з метадоном, амфетаміном, опієм 
ацетильованим та канабісом.

Деснянський районний суд Чер-
нігова визнав зловмисника винним у 
скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 307 Кримінального кодексу Укра-
їни, та призначив йому покарання у 
вигляді трьох років позбавлення волі 
з конфіскацією майна. Вирок набув 
законної сили.

Прес-група управління СБ України 
в Чернігівській області

Півтора роки 
позбавлення волі 

за шахрайство щодо 
неповнолітніх

Новозаводським районним су-
дом Чернігова винесено вирок у кри-
мінальному провадженні стосовно 
місцевого мешканця, який обвину-
вачувався у заволодінні чужим май-
ном шляхом обману.

Судом встановлено, що обви-
нувачений 20. 06. 2018 р., близько 
18. 00, у дворі біля будинку № 61 по 
вул. П’ятницькій в Чернігові шляхом 
обману знайомого неповнолітнього, 
під приводом необхідності зайти в 
мережу інтернет, заволодів мобіль-
ним телефоном вартістю 2000 грн.

Таку ж аферу обвинувачений 
провернув це двічі 19. 08. 2018 р. — 
на літній терасі кафе та біля одного з 
будинків у Чернігові. У такий спосіб 
неповнолітні зазнали матеріальної 
шкоди у розмірі 3500 грн. та 3139 
грн. відповідно.

Також обвинувачений, маючи 
вирок Деснянського райсуду Чер-
нігова, ухилявся від відбування по-
карання у вигляді 70 годин громад-
ських робіт.

Суд засудив обвинуваченого до 1 
року 6 місяців позбавлення волі.
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Вперше — анлійські 
фінали єврокубків
У фінал обох клубних футбольних турнірів 

континенту — Ліги чемпіонів і Ліги Європи — ви-
йшли лише команди Англії. Досі був англійський 
фінал Ліги чемпіонів: у 2008 році «Манчестер 
Юнайтед» переміг лондонську команду «Челсі».

Отже, припинена кількарічна гегемонія у єв-
ротурнірах клубів Іспанії. Всі попередні 5 розі-
грашів Ліги чемпіонів вигравали саме вони. Ма-
дридський «Реал» — три останні турніри, а пе-
ред цим — у 2014 році, загалом же має рекордні 
13 перемог. У 2015 році турнір виграла «Барсе-
лона», і це була четверта перемога за 9 років, а 
загалом їх 5. Були два іспанські фінали: у 2014 
і 2016 роках «Реалу» програли їх земляки з Ма-
дриду «Атлетико», до речі, переможець останньої 
Ліги Європи. В останні роки кілька разів Лігу Єв-
ропи вигравала «Севілья». І ось тріумф винахід-
ників футболу.

Ліга чемпіонів: 
«Ліверпуль» — «Тоттенхем»
Найбільша сенсація нинішньої Ліги — пере-

мога у півфіналі «Ліверпуля» після його великої 
поразки. За сумою двох матчів англійці перегра-
ли знамениту «Барселону», в складі якої — кра-
щий гравець планети аргентинець Ліонель Мес-
сі. Перший матч вдома «Барселона» впевнено ви-
грала — 3:0, два чудові м'ячі забив Мессі. Але лі-
верпульці на своєму полі зробили, здавалося б, 
неможливе — перемогли 4:0. По 2 м`ячі забили 
Орігі і Вейндаум. Відмінно зіграв у переможців і 
воротар команди та збірної Бразилії Аліссон.

Отже, «Ліверпуль» вдруге поспіль виходить у 
фінал головного клубного турніру Європи.Торік 
програв «Реалу», 

Не менш драматичним було і друге протисто-
яння: «Тоттенхем» (Лондон) — «Аякс» (Амстер-
дам). Знаменитий клуб Нідерландів у 70-ті роки 
був кращим у Європі, кілька разів вигравав Ку-
бок чемпіонів, як тоді називалася Ліга. Правда, 
це вже славна історія. Але і у нинішньому турнірі 
голландці у одній восьмій фіналу здолали діючо-
го чемпіона Європи «Реал». У чвертьфіналі про-
йшли не менш амбітний італійський «Ювентус», 
куди перебрався зірковий португалець Роналду. 
Клуб з Турину у 2015 і 2017 роках грав у фіналі 
Ліги, але тут «нарвався» на гонорових голландців. 

У півфіналі в першому матчі «Аякс» переміг 
«Тотенхем», причому в гостях, у Лондоні, 1:0. Але 
англійці проявили характер і теж перемогли в 
гостях — 3:2. Причому, всі три м`ячі у перемож-
ців забив гравець збірної Бразилії Лукас Мауро. 
За сумою двох матчів рахунок 4:4, але лондон-
ці більше забили в гостях і за цим правилом ви-
йшли у фінал. 

Фінал Ліги пройде 1 червня у столиці Іспа-
нії Мадриді.

Клуб «Ліверпуль» заснований у 1892 році. 
18-разовий чемпіон Англії, правда в останнє аж у 
1990-му. Це 2 місце за титулом після «МЮ», у яко-
го 20 перемог. 5 разів «Ліверпуль» вигравав Ку-
бок чемпіонів, востаннє у 2005 році. Це команда-
зірка, і все ж, найбільш відомий — форвард збір-
ної Єгипту Салах, котрий попускав другий півфі-
нал через травму, але напевно зіграє у фіналі. 

«Тоттенхем» заснований у 1882 році. 2 рази 
вигравав чемпіонат Англії, тричі — євротурніри: 
Кубок володарів кубків і Кубок УЄФА. Зірка клу-
бу і його капітан — воротар Уго Льоріс, він також 
воротар і капітан збірної Франції, діючий чемпіон 
світу, переможець торішнього мундіалю. 

Ліга Європи: 
«Арсенал» — «Челсі»

В другому за рангом євротурнірі грають при-
зери сильніших національних чемпіонатів та пе-
реможці і призери слабших.

У півфіналі «Челсі» (Англія) — «Айнтрахт» (Ні-
меччина) обидва матчі завершилися вічию 1:1. В 
серії пенальті переміг «Челсі».

Лондонський «Арсенал» впевнено переміг 
у обох матчах іспанську «Валенсію», сумарно — 
7:3. 

Фінал Ліги пройде 29 травня в столиці 
Азербайджану Баку. 

Обидва фіналісти — багаторазові чемпіони 
Англії. «Челсі» виграв Лігу чемпіонів у 2012 році. 
«Арсенал» грав лише у фіналі: в 2006 році про-
грав «Барселоні». 

Вибори закінчилися поразкою Поро-
шенка, а деяка антиукраїнська наволоч 
сприйняла це як власну перемогу і вже пла-
нує повноцінний реванш. Дивно. Бо лічені 
тижні тому ця сама наволоч обмінювалася 
з Порошенком публічними компліментами і 
гарантувала йому результат на виборах.

Мер Харкова Геннадій Кернес до Май-
дану серйозно вкладався в «Оплот». Під 
час Майдану з ним вже готувався до про-
голошення ХНР. Плани провалилися. Тому 
мімікрував під нову владу і публічно під-
тримав Порошенка. Перед виборами про-
гарантував йому результат. Чинний прези-
дент разом зі своїм кумом Генпрокурором 
заплющили очі на антидержавну діяль-
ність Кернеса і прогарантували йому полі-
тичну недоторканність. Тепер харківський 
голова, який ще в 2014-му мав всерйоз і 

надовго сісти в тюрму, повертає місту ват-
не обличчя. 

Найбільш побєдобісне 9 травня відбу-
лося в Харкові. Цього року хіба що в Москві 
градус ватного біснування був вищим. Але 
Кернесу цього виявилося замало: він ого-
лосив про повернення проспекту Жукова. У 
2016-му він перейменований на проспект 
генерала Григоренка. Не Бандери, не Шу-
хевича, не Жадана. Генерал Григоренко, 
як і Жуков, – учасник війни. Але на відміну 
від Жукова, він не наказував своїм підле-
глим вести на вірну смерть українців, щоб 
менше в Сибір висилати. Він не завалював 
фронти солдатським м'ясом. Після війни 
був репресований як противник сталінізму. 
Українофоб Кернес хоче репресувати Гри-
горенка на карті Харкова і повернути про-
спекту ім'я українофоба Жукова. 

Всі ми розуміємо, що це історія не про 
вулиці і не про Другу світову. Це історія про 
пригрітих режимом Порошенка реальних 
сепаратистів, які підняли голови.

Товариші сепаратисти. Ми розуміємо, 
що ви порозумієтеся з будь-якою владою, 
хто б не прийшов. Але не забувайте, що 
влади змінюються, а ми – ні. Хто б вам за-
раз не гарантував безпеку і комфорт, краї-
на не дозволить ні ХНР, ні повернення в рус-
скій мір. Ми знаємо, що робити з такими, як 
ви. Ні Порошенко, ні Зеленський вам не до-
поможе.

Реваншу не буде!
Андрій БІЛЕЦЬКИЙ, 

лідер партії «Національний Корпус», 
засновник полку «Азов», 

народний депутат України
10.05.2019

Статки найбагатших бізнесме-
нів України за даними авторитетно-
го журналу «Форбс» (у доларах). 

2014 рік: 
Рінат Ахметов — 2 млрд 300 млн 
Ігор Коломойський — 1 млрд 

300 млн 
Геннадій Боголюбов — 1 млрд 

300 млн
Віктор Пінчук — 1 млрд 200 млн 
Юрій Косюк — 1 млрд 
Петро Порошенко — 858 млн 

Олексій Вадатурський — 840 млн
Разом: 8 млрд 798 млн. 

2019 рік:
Рінат Ахметов — 6 млрд
Костянтин Жеваго — 1 млрд 

600 млн
Юрій Косюк — 1 млрд 400 млн
Віктор Пінчук — 1 млрд 400 млн
Геннадій Боголюбов — 1 млрд 200 млн
Ігор Коломойський — 1млрд 100 млн
Вадим Новинський — 1 млрд 100 млн
Разом: 13 млрд 800 млн. 

Українська громада в південно-за-
хідній Флориді (США) вшанувала пам’ять 
жертв Чорнобильської аварії панахи-
дою в церкві Входу в Храм Пресвятої Бо-
городиці в Норт Порті. Панахиду відпра-
вив настоятель храму о. Василь Петрів.

Свічки під час панахиди тримали 
члени Громадського Комітету Віра Бод-
нарук, др. Богдан Боднарук, Неля Лех-
ман (Товариство Української Мови), Єв-
ген Томашоскі (Українські Американські 
Ветерани), Дарія Томашоска і Одарка 
Горбачевська (Український Американ-
ський Клуб), Леся Попель і Рома Гуран 
(Союз Українок Америки), Лариса Шпон 
(парафія Пресвятої Богородиці).

Віра БОДНАРУК,
Громадський Комітет, професор, 

голова ТУМ (США) 
Фото Анни Марії Сусли

Про Чорнобильську трагедію нагадали українці Флориди

Безвізом з ЄС за 2 роки скористалися 
більше 2 млн громадян України

Громадяни України здійснили більше 33 мільйонів 
поїздок до країн Євросоюзу. Про це повідомило Пред-
ставництво України при ЄС.

11 травня 2017 року Рада ЄС ухвалила рішення про 
скасування віз для короткострокових поїздок для гро-
мадян України при відвідуванні 30-ти країн ЄС і Шенген-
ської зони (за виключенням Сполученого Королівства та 
Ірландії). 11 червня, «безвіз» запрацював.

Він відкрив для українських громадян нові можливості 
для подорожей, отримання нових знань, встановлення но-
вих контактів. Через своїх громадян Україна почала реаль-
ну інтеграцію в простір Євросоюзу, зазначили у відомстві.

Чи «збідніли» наші олігархи за 5 років?

Реваншу не буде

Спершу — 
юридичний бік 

справи. Тут чимало ту-
ману, як і загалом у нашо-

му законодавстві. Перше — 
щодо причини розпуску. Го-
ловною, як і при двох попе-
редніх розпусках, може бути 
відсутність правлячої парла-
ментської коаліції. Вона утво-
рюється фракціями Ради, а 
також позафракційними де-
путатами, які влилися до неї. 
Є вона зараз чи нема, толком 
ніхто не знає. Скоріше, нема. 
В Окружний адміністративний 
суд столиці уже подано позов 
з вимогою визнати відсут-
ність такої коаліції. Суд у бе-
резні зажадав від Верховної 
Ради документального під-
твердження існування коалі-
ції. Якщо відповідні докумен-
ти так і не будуть надані, у суду 
буде привід винести ухвалу, 
що коаліція відсутня як міні-
мум з 28 лютого 2019 року. 
А отже 30 днів, відведених на 
формування нової, закінчи-
лися наприкінці березня. Це 
буде підставою для розпуску 
Ради.

Однак, Президент може 

розпустити парламент не піз-
ніше, як за півроку до завер-
шення повноважень Ради. І 
отут юридичні нетрі. Консти-
туція гласить, що повнова-
ження парламенту — 5 років. 
Здавалося б, є дата початку 
каденції нинішньої Ради — 27 
листопада 2014 року. Відтак. 
27 листопада цього року тер-
мін повноважень Ради спли-
ває. Але водночас, за зако-
ном, старий парламент діє 
по момент початку роботи 
нового. 

Нові парламентські ви-
бори цього року — 27 жов-
тня. Далі у ЦВК є час для ви-
значення їх підсумків. Це 
може затягтися, наприклад, 
через судові позови. Тобто 
нова Рада може запрацюва-
ти й пізніше. То коли ж завер-
шуються повноваження цієї 
Ради? 

Недавно на спільній на-
раді в парламенті Володимир 
Зеленський запропонував 
дату інавгурації — 19 трав-
ня. Від ряду парламентарів 
запропоновано 28 травня. 
Тобто, якраз через день після 
того, як спливе термін, у який 

глава держави міг би розпус-
тити парламент. Хоч можлива 
і якась компромісна дата між 
19 і 28 травня. 

Дату інавгурації парла-
мент може визначити на пле-
нарному засіданні у вівторок 
14 травня. Що теж не факт. На 
жаль, графік виходу нашої й 
багатьох інших обласних і ра-
йонних газет такий, що вони 
мають бути підготовлені до 
друку якраз у вівторок. Тому 
ця стаття пишеться за кілька 
днів до 14-го. Можливо, ми 
ще встигнемо повідомити, 
яке рішення ухвалила Рада у 
вівторок. 

А тепер політичний бік 
справи. Навіть якщо інав-
гурація Володимира Зелен-
ського відбудеться днями, 
новий Президент навряд чи 
стане розпускати парламент. 
Адже йому треба невідкладно 
провести через Раду ряд важ-
ливих законів, уже анонсо-
ваних ним. Це про імпічмент 
Президенту, зняття недотор-
каності з Президента, депута-
тів, суддів, ряд важливих со-
ціальних законів. Плюс інші 
наболілі проблеми, які новий 

Президент має вирішувати 
спільно з парламентом.

В разі ж розпуску Ради 
нас чекають нові вибори, а це 
доволі тривала виборча кам-
панія і не такий швидкий по-
чаток роботи нової Ради. 

Звичайно, навіть в разі 
розпуску цієї Ради новим 
Президентом, вона працю-
ватиме до обрання нової. І 
законопроекти Президента 
цілком може розглянути й ця 
Рада, особливо якщо буде на-
лаштована на конструктивну 
співпрацю. Тим паче, з огляду 
на те, що навіть без дочасно-
го розпуску, за календарем, 
восени мають бути нові пар-
ламентські вибори. І треба 
хоч на фініші цієї Ради пока-
зати, що депутати працюють 
для народу. 

Петро АНТОНЕНКО
У вівторок Верховна Рада 

взагалі не розглядала питання 
при призначення дати інавгу-
рації нового Президента. Пере-
несла це на четвер. Ви, шанов-
ні читачі, сьогодні, в четвер, уже 
знаєте рішення Ради: чи при-
значила вона цю дату і на який  
саме день. 

Президент і парламент
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Бліц-інформ
У Полтаві провели 
Мстиславську толоку 
Мрія першого Патріарха Київського і всієї 

Руси-України Мстислава (Степана Скрипника) 
про об’єднання Української Церкви здійсни-
лася. Хата-музей Святішого Мстислава, що на 
цей час перебуває у власності та оренді Свя-
то-Михайлівської парафії Полтави Харківсько-
Полтавської єпархії Православної Церкви 
України, потребує негайної реконструкції. Наш 
обов’язок – зберегти родинне гніздо великого 
полтавця першого Предстоятеля Української 
незалежної Православної Церкви, племінни-
ка Симона Петлюри. 

Нещодавно громадські активісти зібрали-
ся на Мстиславську толоку. На звернення про-
тоієрея Олександра Горая відгукнулися Центр 
соціальної адаптації учасників та інвалідів 
АТО, міське православне сестринство святої 
княгині Ольги, обласне відділення Міжнарод-
ної організації «Жіноча громада», Волонтер-
ський центр «Акорд» природничого факультету 
Полтавського національного педуніверситету 
імені В. Короленка, ГО «Доброволець» та «Єв-
ропейська Україна». 

Дівчата й жінки упорядковували обійстя, 
хлопці й чоловіки виконували зварювальні й 
вантажні роботи, встановили навколо будівлі 
металевий паркан на місці знесеного, полаго-
дили вхід до хати, прибрали біля неї та вивез-
ли непотріб. А під вікнами посаджено квітник. 

Злагоджена праця дає надію на близьке 
відновлення родинного будинку Скрипників-
Петлюр, у якому минули дитячі і юнацькі роки 
Першоієрарха Української Церкви Мстислава 
— Степана Скрипника. 

Валентина ШЕМЧУК,
заслужений працівник культури України

З Евересту 
вивезли тонни сміття
Десятиліття сходжень альпіністів на Еве-

рест перетворили найвищу вершину світу на 
сміттєзвалище. Команда волонтерів виріши-
ла провести на горі генеральне прибирання. 
14 осіб планують зібрати 10 тонн сміття за 
45 днів. Сміття включає порожні банки, пляш-
ки, пластик і спорядження для скелелазіння. 
У прибиранні залучено армійський вертоліт. 
Волонтери працюють на підходах до вершини, 
але мають намір піднятися ще вище. 

Чиновники повідомили про виявлення чо-
тирьох тіл загиблих альпіністів. 

Уряд Непалу і місцеві громади вже давно 
борються з проблемою сміття на горі, оскільки 
альпіністи зі всього світу щороку приїжджають 
на Еверест. З 2011 року регулярно проводить-
ся збір сміття. У 2014 році влада ввела гро-
шовий збір для альпіністів, який повертаєть-
ся, якщо вони принесуть з гори по 8 кілогра-
мів сміття. 

У лютому Китай заборонив тим, хто не є 
професійним альпіністом, здійснювати схо-
дження зі свого боку гори, щоб знизити вплив 
на навколишнє середовище.

В Африці найбільш 
багатодітна мати світу 
народила 38 дітей
39-річна Маріам Набатанзі з Уганди пер-

ших близнюків народила у віці 13-ти років. По 
кілька разів вона народжувала двійнят, трій-
нят і навіть по четверо дітей одночасно. Лікарі 
пояснюють це тим, що у жінки рідкісна особли-
вість організму. В Африці дійсно висока наро-
джуваність, жінки мають, як правило, від чоти-
рьох до шести дітей. Але тут уже рекорд. 

Мати зі своїми дітьми живе в чотирьох ма-
леньких будиночках з цементних блоків по-
близу кавових плантацій. Діти старшого віку 
допомагають доглядати за маленькими, та-
кож вони допомагають по дому. За один день 
сім'ї необхідно близько 25-ти кілограмів куку-
рудзяного борошна. Риба або м'ясо — рідкісні 
ласощі.

Маріам дуже важко утримувати дітей. Чо-
ловік її кинув, а більше ніякої допомоги немає. 
Але жінка намагається одягнути, прогодувати 
своїх дітей. Вона не впадає у відчай, пишаєть-
ся своїми дітьми і сподівається на краще.

У Таїланді — 
коронація 

Рами X
Три дні святкували коро-

націю Короля Маха Вачіра-
лонгкорна, відомого як Рама 
Х, який пройшов офіційний 
обряд коронації 4 травня. 
Членам королівської роди-
ни також присвоїли титули і 
ранги.

Рама X став королем у 
2016 році після смерті свого 
батька, але коронацію про-
вели лише зараз, через тра-
ур за померлим монархом. 
Востаннє коронацію в краї-
ні проводили 69 років тому, 
коли на престол сходив бать-
ко нового короля.

За два дні до коронації 
король одружився з главою 
своєї охорони — генералом 
Сутхіде Вачіралонгкорн, яка 
стала його четвертою дружи-
ною і тепер матиме титул ко-
ролеви.

Таїланд є конституцій-
ною монархією,тобто влада 
короля регламентована кон-
ституцією держави. Але тай-
ці шанують королівську ро-
дину і наділяють її значною 
владою. Країна також має 
закони, які забороняють 
критику монархії.

30 квітня у віці 90 років 
у Києві помер скульптор Бо-
рис Довгань, автор числен-
них пам’ятників і меморіальних 
знаків. Останню його роботу 
– пам’ятник українцю, кияни-
ну співаку Олександру Вертин-
ському відкрили 21 березня 
цього року на Андріївському 
узвозі в Києві.

Борис Довгань народився 4 
серпня 1928 року в київському 
передмісті Пріорці. Рятуючись 
від Голодомору, родина переї-
хала в Могилів (Білорусь), коли 
Борису було 4 роки. Далі Довга-
ні жили в Новосибірську (Росія) 
та Фрунзе (нині Бішкек, Киргиз-
стан). Батько Степан Довгань 
у 1937—1938 роках безпід-
ставно перебував під арештом 

НКВД. Під час Другої світової ві-
йни юний Борис працював ро-
бітником, шофером.

1945-го родина поверну-
лася до Києва. Довгань закін-
чив школу, Київське училище 
прикладних мистецтв за фахом 
(1950) і Київський художній ін-
ститут (1956).

Далі займався творчіс-
тю (станкова, монументальна 
і монументально-декоратив-
на скульптура), брав участь у 
всеукраїнських мистецьких ви-
ставках і паралельно викладав 
у Київській художній школі ім. Т. 
Шевченка (1957—1962).

У 1968 році він підписав 
«Лист 139-ти», адресований 
Генеральному секретарю ЦК 
КПРС Леоніду Брежнєву, Голові 
Ради Міністрів Олексію Косигіну 
та Голові Верховної Ради СРСР 
Миколі Підгорному, з протес-
том проти арештів інтелігенції 
в Україні та в Москві. Протягом 
1960-х – 1980-х років створив 

скульптурні портрети видатних 
українців Василя Стуса, Алли 
Горської, Івана Світличного, Ле-
оніда Грабовського, Миколи Зе-
рова, Григорія Сковороди та ін. 
Через політичні переконання 
скульптора його роботи часто 
не брали на виставки.

У 1981 році Довгань був 
одним із тих, хто відновив 
пам’ятник Тарасові Шевченку в 
Ромнах (Сумська обл.), створе-
ний Іваном Кавалерідзе в 1918 
році.

Найвідоміші роботи митця : 
пам’ятник художникам—жерт-
вам репресій «Скорботна муза» 
(1996, Академія мистецтв у Ки-
єві), «Архіпелаг ГУЛАГ», «Поет і 
кат», пам’ятник Папі Римсько-
му Івану-Павлу ІІ (2002, Посоль-
ство Ватикану), рельєфи на На-
ціональній науково-технічній бі-
бліотеці, пам’ятник Олександру 
Пушкіну і фонтан «Перше кохан-
ня» в Гурзуфі, Крим (1987), ме-
моріальні дошки письменнику 

Борису Антоненку-Давидовичу 
(1991), авторові слів Національ-
ного гімну України Павлові Чу-
бинському (1993), псиьменни-
ку Натану Рибаку, меморіальні 
пам’ятники художнику і розвід-
нику Миколі Глущенку (1986), 
композиторові Ігорю Шамо 
(1986), театральному режисе-
ру Сергію Данченку, діячці Анти-
більшовицького блоку народів 
та Голові Проводу ОУН(б) Славі 
Стецько (2007).

Борис Довгань був лауре-
атом літературно-мистецької 
премії ім. В. Стуса (1992), чле-
ном Національної спілки ху-
дожників України та почесним 
членом Національної академії 
мистецтв України, заслуженим 
діячем мистецтв України. Робо-
ти майстра зберігаються в На-
ціональному художньому музеї, 
Національному музеї літерату-
ри, Київському національному 
музеї російського мистецтва, 
інших зібраннях.

Помер скульптор і правозахисник 
Борис Довгань

5 травня 1949 року була заснована 
Рада Європи.

Ідея створення організації належить 
Вінстону Черчіллю, котрий 19 вересня 1946 
року в університеті Цюриху виступив з про-
мовою, в якій закликав до створення «спо-
лучених держав Європи». 7-11 травня 1948 
року на Конгресі Європи у Гаазі 750 учасни-
ків з 17 європейських країн та спостерігачі 
зі США та Канади розглянули питання євро-
пейської інтеграції.

А 5 травня 1949 року у Лондоні Бель-
гія, Велика Британія, Данія, Ірландія, Італія, 
Люксембург, Нідерланди, Норвегія та Шве-
ція підписали Лондонську Угоду,відому як 
Статут Ради Європи.

Перше засідання Консультативної 
асамблеї Ради відкрилося 10 серпня 
1949 року в Страсбурзі і тривало майже 
місяць. 100 парламентарів з дванадцяти 
європейських країн обговорили питання 

відбудови повоєнної Європи, започатку-
вали концепцію транснаціонального суду 
для захисту основних прав людини кож-
ного європейського громадянина і зроби-
ли перші кроки до об'єднання в Європей-
ський Союз.

Нині до Ради Європи входять 47 держав-
членів. У роботі організації також беруть 
участь країни зі статусом «спеціально за-
прошеного гостя у Парламентській асамб-
леї Ради Європи», «спостерігача в ПАРЄ» та 
«спостерігача в Комітеті міністрів Ради Єв-
ропи». 

Основною умовою для вступу країн до 
організації є визнання державою-канди-
датом принципу верховенства права, її 
зобов’язання забезпечити права та осно-
вні свободи людини, ефективно співпрацю-
вати з іншими державами. 

Головними статутними органами Ради 
Європи є Комітет міністрів та Парламент-

ська ассамблея РЄ, яка налічує 318 парла-
ментаріїв. Асамблея обирає Генерального 
секретаря, Уповноваженого з прав людини 
та суддів Європейського суду з прав люди-
ни, забезпечує демократичний форум для 
обговорення та спостереження за вибора-
ми, тощо. Штаб-квартира РЄ знаходиться у 
Страсбурзі (Франція).

Україна стала членом Ради Європи 9 
листопада 1995 року. Це свідчило про ви-
знання суверенності нашої держави, її де-
мократичний вибір та залучення України до 
активного формування спільної європей-
ської політики.

Рада Європи: 70 років

Відкрилася найбільша 
мечеть Туреччини
Президент Реджеп Тайіп Ердоган взяв 

участь в церемонії відкриття стамбуль-
ської мечеті Чамлиджа, що стала найбіль-
шою в Туреччині. Комплекс, будівництво 
якого тривало з 2013 року, може прийняти 
63000 віруючих.

Будівля, розташована на пагорбі на 
азіатській стороні міста, покликана стати 
новим символом Стамбула.

У мечеті шість мінаретів, висота чоти-
рьох з них - 107,1 метра. Вони покликані 
нагадати, що в 1071 році відбулася битва, 
коли турки-сельджуки розгромили христи-
янську армію і взяли в полон візантійсько-
го імператора Романа IV. Перемога дала 
туркам контроль над східною частиною 
Малої Азії.

Купол мечеті має у висоту 72 метри. 
Як стверджується, саме стільки народнос-
тей проживає в Стамбулі. Його діаметр — 
34 метри, число 34 закріплено за стам-
бульськими автомобільними номерами. 
На внутрішній частині купола написані 16 
імен Аллаха.

У Перу розслідують 
корупцію чотирьох 

попередніх президентів 
Суд в столиці країни Лімі призначив колишньому прези-

денту Перу 80-річному Пабло Кучинському три роки попере-
днього ув'язнення в рамках розслідування справи бразиль-
ської будівельної компанії Odebrecht. Кучинський підозрю-
ють у відмиванні грошей, отриманих від Odebrecht в якості 
хабарів. Він на початку 2000-х двічі займав пост міністра фі-
нансів і економіки, після чого став прем'єр-міністром. У 2016 
році його обрали президентом країни. За версією звинува-
чення, президент Перу витратив ці гроші на особисті потре-
би, в тому числі на покупку особняка в елітному районі Ліми. 
Через скандал з Odebrecht Кучинський подав у відставку в 
березні 2018 року. Odebrecht - будівельний гігант з Бразилії. 
Компанія брала участь у великих інфраструктурних проектах 
в Південній Америці, в тому числі будувала метро в Каракасі 
і об'єкти для Олімпійських ігор 2016 року і чемпіонату світу з 
футболу 2014 року в Бразилії. 

У 2015 році в рамках розслідування справи про коруп-
цію бразильські правоохоронні органи заарештували главу і 
ряд топ-менеджерів компанії. Вони уклали угоду зі слідством 
і дали свідчення. Було встановлено, що Odebrecht з 2001 по 
2016 році сплатила у якості хабарів 788 мільйонів доларів в 
12 країнах Латинської Америки. Одержувачами грошей ви-
ступали політичні діячі, які допомагали Odebrecht з отриман-
ням вигідних контрактів. 

 У Перу компанія заплатила хабарів на 29 мільйонів дола-
рів. В отриманні грошей від будівельного гіганта запідозри-
ли відразу чотирьох колишніх президентів країни. Крім Пабло 
Кучинського, це Алехандро Толедо (очолював Перу в 2001-
2006 роках), Ольянта Умала (був президентом в 2011-2016 
роках) і Алан Гарсія, який займав президентську посаду двічі 
- з 1985 по 1990 рік і з 2006 по 2011 рік. 17 квітня Гарсія на-
клав на себе руки, коли поліція прийшла взяти його під арешт 
у справі Odebrecht.
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Закордонне українство Український 
телеканал UATV 

вийшов 
на телеринок 

Туреччини
Тепер телеканал доступний 

абонентам супутникових і кабель-
них платформ однієї з провідних 
компаній регіону Turksat, яка на-
дає послуги на території Європи 
та Азії. 

— Підвищення обізнаності про 
Україну та доведення правдивої ін-
формації до громадян Туреччини є 
одним із найголовніших пріорите-
тів, особливо в умовах російської 
агресії на Донбасі та окупації Кри-
му Росією, — зазначив посол Укра-
їни в Туреччині Андрій Сибіга. — З 
іншого боку, українці, які відвід-
ують Туреччину або проживають 
тут, матимуть додаткове джерело 
інформації про події в Україні. 

Влада Шотландії 
хоче провести 

новий референдум 
про незалежність

 Референдум має бути прове-
дений до закінчення повноважень 
чинного шотландського уряду в 
2021 році.

Попереднє голосування про 
незалежність у Шотландії відбуло-
ся у вересні 2014 року. Тоді близь-
ко 55% шотландців вважали за 
краще залишитися у складі Вели-
кобританії. Але ситуація змінила-
ся після проведення у Великобри-
танії референдуму за вихід з Євро-
союзу. Тоді загалом більшість, хоч 
і невелика, громадян країни про-
голосували за це. Однак, більшість 
шотландців проголосували за те, 
щоб залишитися у ЄС.

Картини Ван Гога, 
викрадені понад 16 

років тому, повернуто 
До музею видатного голланд-

ського художника Вінсента Ван 
Гога в Амстердамі повернули дві 
картини митця, які викрали 17 ро-
ків тому.

Це картини «Вихід із протес-
тантської церкви в Нюенені» (на 
фото) та «Вид на море біля Схеве-
нінгена».

Роботи викрали 7 грудня 2002 
року. Спочатку їх збиралися прода-
ти кримінальному авторитету, але 
його вбили в день угоди. У 2003 
році картини купив один мафіозі. 
Він віддав за них 350 тисяч євро.

У 2016 році поліція знайшла 
картини в будинку одного з місце-
вих мафіозі. За звинуваченням у 
викраденні шедеврів мистецтва 
засудили двох злочинців. 

Три наступні роки знадобили-
ся спеціалістам, щоб реставрувати 
картини та виготовити для них нові 
рами. Старі не збереглися.

Українському 
ансамблю в Іспанії — 

десять років
Танцювальний ансамбль «Кричевчанка» 

нещодавно відсвяткував десяту річницю. З цієї 
нагоди в іспанському місті Алкала-де-Енарес 
відбувся святковий концерт, у якому взяли 
участь творчі колективи з різних куточків реґіо-
ну Мадрид і Малага. Були присутні представни-
ки Посольства України й українських осередків 
Валенсїі та Мурсії.

З нагоди ювілею «Кричевчанки» Олек-
сандра Ситникова, художнього керівника ан-
самблю, нагородили відзнакою товариства 
«Україна-Світ» і подякою Львівської міської 
ради. На свято також надійшло вітання від Мі-
ністерства освіти та науки України. Окремі сло-
ва вдячності висловили Андрію Модрицькому, 
котрий останні п’ять років сприяв розвитку ко-
лективу як голова асоціації «Українці Алкали».

Ансамбль був створений при українській 
суботній християнській школі «Світанок» за іні-
ціативи батьків дітей. З моменту заснування 
його очолює Олександр Ситников, котрий на-
звав колектив на честь свого вчителя, визна-
ного львівського митця Михайла Кричевця. 
За цей час «Кричевчанка» виросла з гуртка за 
участі десятьох дітей до високопрофесійного 
ансамблю у понад 50 танцюристів із різними ві-
ковими групами.

2017 року цьому колективу при субот-
ній школі, яка входить до мережі Міжнародної 
української школи, присвоєне почесне звання 
«Зразковий художній колектив системи МОН». 
Наразі це — перший та єдиний такий приклад 
за кордоном.

У Торонто (Канада) 26 травня відбудеться чет-
вертний щорічний фестиваль — День вишиванки. 
Зарані українська громада обрала «Обличчя свя-
та». Конкурс тривав із 22 січня по 4 березня у три 
етапи: подання заявок, відбір фіналістів і народ-
не голосування. Організатори всього за два тиж-
ні отримали понад півсотні заявок від родин, моло-
дих пар, дівчат і парубків. 

І вже вдруге поспіль обличчя свята обрала гро-
мада — шляхом онлайн-голосування на сайті. Тож 
4 березня стало відоме ім’я переможця, а точніше 
цілої родини переможців — родини Адріяни та Ро-
берта Одомірок. Народжені в діаспорі, вони пере-
їхали з Нью-Йорка до Торонто усього рік тому. Вони 
розповіли, що на конкурс подалися одразу і завдя-
ки підтримці всієї родини і багатьох друзів щасливі 
бути обличчями Дня вишиванки. 

«Ми виростали з українською культурою. Моя 
баба та дідо були вислані з України насильно, але 
зі собою привезли свою культуру, свою мову, літе-
ратуру, — ділиться Адріана. — Вони навчали нас із 

дитинства розмовляти українською, вбирали нас 
у вишиванки, віддавали на українські танці та до 
української школи, до Спілки української Молоді. 
Саме тому ми можемо гордо одягнути вишиванки і 
сказати перед людьми, що ми — українці».

Родина Одомірок також розповідає, що вони 
відвідують українську церкву в Оквіллі, діти танцю-
ють у ансамблі «Барвінок», грають у футбол у клубі 
«Карпати», також є учасниками Спілки української 
молоді в Місісазі. Ярема, старший син, ходить до 
школи імені Йосифа Сліпого, а молодший Стефан-
чик є вихованцем садочку «Сонечко». Адріана пече 
весільні короваї. 

Крім головної нагороди — честі бути Обличчям 
цьогорічного Дня вишиванки у Торонто, переможці 
отримали фотосесію від Light U Studio, сертифікат 
на 150 CAD від корпорації «Міст» і сертифікат на 
100 CAD від Dream Arts Video. Найкраще фото ро-
дини Одомірок організатори використали для про-
мо-матеріалів Дня вишиванки.

Володимир Палагнюк, координатор святку-
вань у Торонто, наголосив: «Команда Vyshyvanka 
Association щиро радіє підтримці, яку ми вже вчет-
верте отримуємо від громади, від наших партне-
рів і спонсорів (Meest Corporation, Cardinal Funeral 
Homes, «Міжнародні авіалінії України», Ukrainian 
Credit Union Limited, Buduchnist Credit Union, Fresh 
& Tasty, Golden Lion Restaurant). Цього року наше 
свято пройде під гаслом «Родина — основа грома-
ди», адже саме завдяки нашим рідним нам вдаєть-
ся найкраще зберігати наш культурний спадок».

У неділю, 26 травня, візьміть участь у святку-
ванні Дня вишиванки у Торонто разом із Адріяною, 
Робертом, Яремою і Стефанчиком. Хода розпо-
чнеться о 13.30 від Суспільної служби на Jane St. 
Не пропустіть — буде весело!

Не зважаючи на певні склад-
нощі, культурно-просвітницька 
робота в українських організаці-
ях Росії триває. За останні півро-
ку Нижнєкамською національно-
культурною автономією «Верби-
ченька» в різних містах Поволжя 
було проведено шість літературно-
музичних вечорів, присвячених ви-
датному українському музиканту й 
композитору Миколі Віталійовичу 
Лисенку.

Зустрічі були проведені із за-
лученням місцевих громад Ниж-
нєкамська, Казані, Зеленодоль-
ська, Дімітровграда (Ульянівська 
область), Іжевська (Республіка 
Удмуртія), Йошкар-Оли (Республіка 
Марій-Ел). Люди почули, збагатили 
свої знання про українську культу-
ру та її видатних представників. 

19 січня літературно-музичний 
вечір відбувся в Центральній місь-
кій бібліотеці міста Дімітровграда, 
разом з українською національно-

культурною автономією «Краяни», 
яку очолює Михайло Сенюта. Осно-
вним доповідачем був голова Ниж-
нєкамської «Вербиченьки» Євген 
Вікторович Савенко. Пісні на му-
зику Лисенка співала казанська 
активістка Тетяна Чекеєва. 

На зустріч прийшли також 
представники вірменської, мор-
довської, чуваської національних 
організацій..

2 лютого зустріч, присвячену 
Лисенку, було проведено в Ниж-
ньокамському будинку дружби 
народів. Лекція супроводжувала-
ся інформаційною відео-презента-
цією. Українські пісні лунали у ви-
конанні ансамблю «Вербиченька», 
Людмили Ярової, Валентини Євдо-
кімової, Тетяни Чекеєвої.

На зустрічі разом з українця-
ми були представники татарської 
творчої інтелігенції, поетичного 
клубу «Данко», велика кількість 
школярів. 

Розповідь про життєвий і твор-
чий шлях Миколи Лисенка, художні 
номери школярі записували на ві-
део за допомогою телефонів.

Татарська поетеса Альфія Юді-
на частенько відвідує українські 
заходи. Глядачів вразив її новий 
вірш, присвячений Миколі Лисенку. 

10 лютого такий вечір відбувся 
в Йошкар-Олі, у залі Національної 
президентської школи мистецтв. 
Тоді ж ми дізналися, що відомий 
композитор Андрій Ешпай — ма-
рієць, а його батько є першим ма-
рійським професійним композито-
ром.

На зустріч прийшли українці, 
державні посадовці. 

Серед гостей був і Василь Ан-
дрійович Сандульский, перший ке-
рівник української організації в 
Республіці Марій-Ел. Нині її очо-
лює Олександр Володимирович 
Черепенін.

Господарі показали нам місто. 

Нещодавно перебудований центр 
Йошкар-Оли зовсім не схожий на 
інші міста, і нагадує ніби голланд-
ський Брюгге, але з православни-
ми храмами, Кремлем з червоної 
цегли.

14 квітня в ліцеї №14 міста Зе-
ленодольська (Республіка Татар-
стан), що за 60 кілометрів від Ка-
зані, відбулася чергова зустріч. 
Музичну складову взяли на себе 
солістки ансамблю «Мрія» Націо-
нально-культурної автономії укра-
їнців Казані.

Крім українців, були пред-
ставники управління освіти міс-
та, Асамблеї народів Татарстану, 
Всесвітнього конгресу татар, бага-
то підлітків, учнів. Директор ліцею, 
відкриваючи зустріч, зазначила, 
що у багатьох ліцеїстів є в роду 
українське коріння. І попри вихід-
ний, вони охоче прийшли на захід.

Урочисто привітала учасників 
зустрічі керівник української органі-
зації Зеленодольська Л. Заруцька. 

З великого екрану було про-
демонстровано відео-привітання 
директора Київського Будинку-му-
зею Миколі Лисенка Роксани Ско-
рульської. Це звернення проде-
монструвало, що до нашої роботи 
в материковій Україні зберігаєть-
ся увага, відчувається інтерес і під-
тримка.

—Проект устрічей, присвяче-
них Лисенку виконано, – підбив 
підсумок Євген Савенко.— Я за-
нурився в матеріал про музикан-
та, і він став частиною мене. Може 
доля подарує мені ще можливість 
розповісти людям про Миколу Ли-
сенка - піаніста, композитора, пе-
дагога, полум'яного українця. Хо-
четься вірити, що наші виступи по-
служать збереженню і поширенню 
культурної спадщини України в Та-
тарстані, в Росії і в усьому світі. 

Людмила НАЙДЕНКО, 
заступник голови 

Нижнєкамської національно-
культурної автономії 

«Вербиченька»

У Торонто готуються до Дня вишиванки

Українки Торонто

Про Миколу Лисенка — в Поволжі

Нижньокамськ. Юні уважно слухають 
про видатного українського композитора

Співає ансамбль «Вербиченька»

Дімітровград. Євген Савенко і Михайло Сенюта.

Зеленодольськ. Фото на згадку
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Японія перегортає 
сторінку історії: зречення 

імператора Акіхіто
Імператор Японії Акіхіто у 30 квітня за-

лишив свій трон. Це перше зречення імпе-
ратора за останні 200 років.

85-річний імператор отримав офіційний 
дозвіл зректися престолу після того, як зая-
вив, що більше не може виконувати цю роль 
у зв'язку з похилим віком та станом здоров'я.

Парламент країни був змушений у 2017 
році прийняти спеціальний закон, що до-
зволяє Акіхіто зректися престолу.

Імператор Японії не має політичної вла-
ди, але, згідно 
з Конституці-
єю, є важли-
вим симво-
лом держави 
і єдності на-
роду.

Правління 
Акіхіто було 
сповнене тур-

ботою імператора про людей, які страждали 
від хвороб та різних катастроф. За це його 
люблять японці.

Церемонія зречення тривала 10 хви-
лин. На ній були присутні близько 300 лю-
дей. До зали внесли імператорські регалії: 
священне дзеркало, меч та яшмову прикра-
су магатама. Монарх звернувся з послан-
ням до нації.

Син Акіхіто, 59-річний принц Нарухіто, 
зійшов на престол наступного дня, 1 трав-
ня. З цього дня в Японії почалася нова ера 
під назвою «Рейва» (з японської «порядок і 
гармонія»), яка прийшла на зміну епосі «Хей-
сей» («настання миру»).

Акіхіто – 125-й імператор Японії і пред-
ставник найстарішої в світі правлячої ди-
настії. Він успадкував трон 7 січня 1989 
року, після смерті імператора Хірохіто, хоча 
офіційна церемонія його вступу на престол 
відбулася 12 листопада 1990 року.

Після зречення Акіхіто отримав титул 
«дайдзе тенно» («імператор на відпочинку»). 
За ним збережено привілеї та державне за-
безпечення.

Президент Туреччини 
прийшов до школяра 

Турецький хлопчик-сирота, попросив 
учителя відправити листа до президента 
Туреччини, Реджела Ердоган з проханням, 
щоб той прийшов у школу на батьківські 
збори, як його батько.

Вчитель дійсно надіслав такого листа, 
але сказав хлопчику, щоб йому не стало 
сумно, якщо президент не зможе прийти, бо 
він дуже зайнятий.

Яким же був 
сюрприз, коли 
президент Ердо-
ган прийшов до 
школи і сказав, 
що він буде при-
сутнім на бать-
ківських зборах 
як опікун цього 
хлопчика.

Спасіння однієї дитини не змінить світ, 
але світ назавжди зміниться для цієї дитини.

40 відсоткам населення 
Північної Кореї 
загрожує голод

Щонайменше 10 мільйонам населення 
КНДР загрожує голод через низький вро-
жай. Про це йдеться в доповіді ООН і Всес-
вітньої продовольчої програми.

Запасів продовольства в КНДР не виста-
чить до наступного врожаю - для забезпечен-
ня 25-мільйонного населення бракує близь-
ко 1,4 млн тонн продуктів харчування.У цьо-
му сезоні у Північній Кореї зібрали 4,9 міль-
йона тонн продовольства — це найменший 
показник з часів неврожаю 2008-2009 ро-
ків. Основна причина — несприятливі кліма-
тичні умови: посуха, сильна спека та повені.

Багато сімей у Північній Кореї стражда-
ють від хронічного недоїдання.

У доповіді наголошується на необхід-
ності активізації міжнародної допомоги для 
населення КНДР — не тільки щодо поставок 
їжі, а й розвитку програм у сфері сільського 
господарства.

2019 року світ відзначає 
500-річчя з дня смерті видатного 
італійського творця епохи Відро-
дження, Леонардо да Вінчі. У Євро-
пі проводять унікальні експозиції і 
тури, присвячені митцю. 

Леонардо був унікальним у 
своїх досягненнях, а малюнок був 
в основі його творчості. Він малю-
вав, щоб підготувати свої проекти, 
відобразити світ, продовжити свої 
наукові пошуки. 

Багато унікальних малюнків да 
Вінчі зберігаються у Великобрита-
нії. У королівській колекції — по-
над 550 листків, які придбав ко-
роль Карл II приблизно 1670 року. 

Оскільки папір пошкоджує 
світло, ці малюнки не можуть ви-
ставити для постійної експозиції. 
Тому, щоб відзначити цю річницю, 
в 12 музеях і галереях у всьому 
Сполученому Королівстві прово-
дять виставки малюнків Леонар-
до. Після «туру», всі ці малюнки бу-
дуть зібрані на найбільшій вистав-
ці робіт да Вінчі за 65 років у Ко-
ролівській галереї в Лондоні з 24 
травня до 13 жовтня, а потім най-
більша група робіт італійця поїде в 
шотландську Королівську галерею 
в Единбурзі (з 22 листопада до 15 
березня 2020 року).

Італія вшановує свого видат-

ного земляка виставками по всій 
країні, і одна з наймасштабніших 
експонується з 15 квітня до 14 
липня в Королівському палаці в Ту-
рині. На виставці понад 50 робіт, 
включно зі знаменитим «Автопор-
третом». 

У Мілані проходить 9-місячна 
програма заходів, яка завершить-
ся в січні 2020 року. Одне з голо-
вних надбань міланської феєрії — 
відкриття недавно відреставрова-
ної Sala delle Asse в замку Сфорца.

З 9 березня до 14 липня у фло-
рентійському Палаццо Строцці 
проходить ретроспектива, що де-
монструє 120 картин, скульптур і 
малюнків, присвячених ренесанс-
ному маестро Андреа Верроккьо. 
Серед експонатів є і роботи його 
учня Леонардо да Вінчі. У верес-
ні виставка відправиться в Наці-
ональну галерею мистецтв у Ва-
шингтоні. А з 1 березня до 25 серп-
ня в Сполучених Штатах триває 
виставка в Денверському музеї 
природи і науки. Вона представляє 
репродукції винаходів Леонардо і 

єдину в своєму роді 360-градусну 
копію «Мони Лізи».

Паризький Лувр, в якому є 
майже третина збережених тво-
рів Леонардо, в тому числі «Мона 
Ліза», планує показувати ретро-
спективу картин художника з 24 
жовтня. 

70 років тому Індія виборола свою незалеж-
ність: після 200-річного статусу колонії Британії 
стала самостійною державою. 

Сучасна Індія – визнаний лідер у південно-
азійському регіоні; належить до десяти держав, 
які розвиваються найшвидше; і є четвертою у 
світі за макроекономічними показниками після 
США, Китаю та Японії.

Це країна, яка має власну ядерну зброю, 
наддосягнення в космічній галузі, третю най-
більшу регулярну армію у світі і потужний кіне-
матограф: Боллівуд за кількістю знятих фільмів 
обігнав світового лідера — Голлівуд. 

Та попри це, сучасна Індія – це також тре-
тина її населення, яка живе за межею бідності, 
спить у наметах або ж просто неба. Це третина 
домогосподарств, які ще до 2011 року не мали 
електропостачання, а дві третини – страждали 
від постійних відімкнень електрики. Це існуван-
ня рабства, коли дітей досі продають у служки. І 
це в країні, де понадмільйонна каста обраних є 
доларовими мільйонерами. 

Поєднання провідних інновацій з традицій-
ними особливостями – чи не найбільший фено-
мен країни, яка не припиняє дивувати.

Революція розуму. «Нову економічну по-
літику Індія розпочала ще на початку 90-х. Її 
основним завданням стали лібералізація тор-
гівлі та інвестицій, фінансова стабілізація, ре-
форма підприємств державного сектору, змен-
шення бюрократичного контролю, «сільська 
індустріалізація», державна підтримка висо-
котехнологічного сектору, наукоємних галу-
зей і високих технологій», каже віце-президент 
Львівської торгово-промислової палати Воло-
димир Коруд.

Ці перетворення індуси назвали також «ре-
волюцією розуму». Вона, окрім наукових, техно-
логічних і економічних досягнень, мала змінити 
стереотипи мислення більш як мільярдної нації. 

Вже до початку 2000-х індійська промисло-
вість підтвердила свою здатність відповідати 
світовим стандартам. У цей час свої закордонні 
офіси відкрили індійські ІТ-гіганти Infosys, TCS, 
TechMahindra. А ІТ-індустрію Індії визнали у світі 
дуже авторитетною.

Справжній прорив на світовому рівні Індія 
здійснила в галузі інформаційних технологій. 

Багато кваліфікованих спе-
ціалістів індійського похо-
дження працюють за кордо-
ном і становлять значну час-
тину працівників таких всес-
вітньо відомих компаній, як 
Microsoft (36%), NASA (32%). 
А це – імідж Індії на міжна-
родній арені.

Ставка на інвестиції. 
Лише за 9 років індійські 
компанії інвестували в роз-
ширення за кордоном понад 
344 мільярди доларів. Зна-
чна частина інвестицій піш-
ла до США, Великобританії, 
Німеччини, Бельгії та Нідерландів.

У червні 2017-го ArcelorMittal – компанія, 
що належить другому найбагатшому індійцеві 
Лакшмі Мітталу – виграла право на придбання 
італійського найбільшого в Європі сталеливар-
ного заводу.

Індійський слід є також в українській еко-
номіці. «Найбільша іноземна інвестиція в Укра-
їні – це приватизація металургійного комбінату 
«Криворіжсталь» індійським мільярдером, Міт-
талем, власником найбільшої сталеливарної 
компанії у світі», наголошує Володимир Коруд.

Україною дедалі частіше курсують автомо-
білі та «маршрутки», зроблені на базі індійської 
автомобільної компанії Tata Group. Це авто се-
реднього класу, які вже є в усьому світі. 

Аналітики прогнозують, що до 2024 року Ін-
дія стане чемпіоном серед країн, що розвива-
ються, за кількістю мультинаціональних компа-
ній.

Індія за довжиною залізниць входить до 
першої п’ятірки держав світу.. У сучасній Індії 
вуличні ліхтарі працюють на сонячних батареях, 
а невеличкі міста (такі, як, скажімо, Ужгород в 
Україні) отримують електроенергію з вітряків.

Країна посідає третє місце у світі за 
рівнем виробництва ліків. Індійську фар-
мацевтичну продукцію експортують у більш ніж 
200 держав світу, серед яких – США та країни 
ЄС. Загалом Індія виготовляє 10% загальносві-
тової фармацевтичної продукції. Країна є тре-
тім за величиною експортером фармацевтич-

ної продукції в Україну.
На репутацію Індії пра-

цюють найкращі університе-
ти країни, світові досягнення 
в галузях хімії та біології, до-
свід генетичних досліджень. 
Саме в Індії – другий у світі 
резерв науковців та інжене-
рів. Як наслідок, близько 50% 
найбільших світових компа-
ній вважають за краще за-
безпечити свою присутність 
в Індії.

Космічна програма 
Індії. Сьогодні Індія – шос-

та країна у світі по дослідженню космічно-
го простору. Тут запустили не лише 10 су-
путників, а й ракети-носії середньої і дале-
кої дальності, які виводять на орбіти кос-
мічні кораблі інших країн. Нещодавно Індія 
успішно випробувала свою протисупутнико-
ву зброю. 

Найстаріший індійський світ має най-
молодшу за віком націю. Це друга після Ки-
таю за кількістю населення країна світу. В Індії 
мешкають 1 мільярд 290 мільйонів осіб, а це 
20% всього населення планети.

Цікаво, що індійський світ, який існує понад 
5 тисячоліть і став територією найдавніших ци-
вілізацій, водночас має наймолодшу за віком 
націю на планеті. За прогнозами демографів, 
вже через 5 років населення країни має всі 
шанси стати наймолодшим у світі, з третиною 
у віці від 15 до 34 років. Саме в Індії прожива-
тиме чверть населення планети працездатного 
віку.

Відтак Індія – єдина зі значущих в економіч-
ному плані країн, якій вдасться уникнути про-
блеми старіння свого населення. За рахунок 
високої народжуваності армія працездатних 
зростатиме швидше за армію пенсіонерів. А це 
не лише робоча сила, а й потужний споживчий 
ринок.

Нині в країні 300-400 мільйонів осіб, які жи-
вуть на рівні американського середнього класу. 
Це високоосвічені мешканці, які говорять кіль-
кома мовами та є недорогими фахівцями. Вже 
сьогодні Індія – найбільша у світі нація, яка роз-
мовляє англійською. 

В Індії, ще за 700 років до н. е. засновано 
перший у світі університет, тут навчалися 10,5 
тисяч студентів з різних країн. Перша в світі 
школа медицини – Аюрведа – створена в Індії 
2500 років тому. Батьком хірургії вважають ін-
дійського лікаря Сушрута. 2600 років тому ін-
дійські хірурги видаляли каміння із сечового мі-
хура, катаракту, робили кесарів розтин, опера-
ції на головному мозку, пластичні операції, про-
тезування тощо.

З Індії до нас прийшли алгебра та тригоно-
метрія. Автором першого обчислення числа Пі є 
індієць Будхайян.

Леонардо да Вінчі і його доба

Автопортрет, 1512

«Мона Ліза», 1503-1519

Феномен Індії: найдревніша цивілізація 
із наймолодшою за середнім віком нацією

Бангалор – «Кремнієва долина» Індії, одне з найбільш привабливих 
міст для провадження бізнесу в країнах третього світу
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Цікаві й маловідомі факти

 У Стародавній Греції на землі боржника 
кредитор встановлював табличку, яка озна-
чала, що в разі невиплати боргу земля пере-
йде у власність кредитора. Ця табличка на-
зивалася іпотека.

Покарання за борги в період розкві-
ту Римської республіки (якщо борг не ви-
плачувався протягом 60 днів) являло со-
бою конфіскацію майна, причому борж-
ник позбавлявся не тільки майна, але і 
честі. До речі, жителі стародавнього Риму 
виплачували свої борги щомісяця. Щоб 
не запізнитися з платежами, вони носи-
ли з собою спеціальні боргові книжки – 
календарі.

У давніх слов’ян селяни користувалися 
паличками замість розписок. Наприклад, 
взяв селянин у сусіда в борг 4 мішки зерна. 
Він вистругує невелику паличку і робить на 
ній чотири зарубки. Щоб додати такій роз-
писці закінчений вигляд, він повинен її роз-
колоти на дві половинки, одну віддати сусі-
дові, іншу залишити собі.

Олександр Дюма-батько був людиною 
дуже щедрою. Не дивно, що постійно знахо-
дився в боргах. Дюма любив говорити: «Я ні-
коли і нікому не відмовляв у грошах, за ви-
нятком своїх кредиторів».

Якби ви жили в Англії XVI століття і були 
боржником, то щоб уникнути арешту за те, 
що ви не сплатили борги, вам варто було 

б не виходити з дому: боржника не можна 
було арештовувати в його будинку.

Знаменитий перехід кріпаків у Московії 
до інших господарів у Юр’їв день забороняв-
ся т.зв. «срібряникам» — так називали борж-
ників. Щоб повернути собі право переходу, 
їм слід було виплатити свої борги. 

Тими,на кого падала зневага, на Русі 
ставали: попівський син, якщо не навчався 
грамоті (і який, таким чином, не міг зайняти-
ся батьківського професією), знехтуваний 
громадою, а також купець, що не повернув 
боргу в строк.

Середньовічним арабам заборонено 
було давати гроші під відсотки. Але спосіб 
обійти закон був. Наприклад, у присутнос-
ті свідків покупець підписував з продавцем 
договір про купівлю раба за 1200 динарів, 
які він зобов’язувався повернути через рік. 
Тут же колишній покупець продавав цього ж 
раба старому господареві за 1000 динарів 
готівкою.

У індіанців племені квакутл існує такий 
звичай. Якщо хто-небудь позичає гроші, то 
повинен залишити в заставу своє ім’я. Поки 
ця людина не поверне борг, до неї будуть 
звертатися тільки нечленороздільними зву-
ками і кликати жестами.

Уїнстон Черчілль казав, що репутація 
держави найточніше визначається тією су-
мою, яку ця держава може взяти в борг.

Фраза «гроші не пахнуть» 
родом зі Стародавнього Риму. 
Ці слова сказав імператор 
Веспасіан, коли син присоро-
мив його за введення подат-
ку на користування туалетом у 
громадських місцях.

Найстаріший банк у світі – 
BancaMontedeiPaschidiSiena, 
був заснований в 1472 році і 
розташований в Італії.

До XVIII століття у Швеції 
використовувалися мідні гро-
ші, маса яких досягала 20 кг.

До середини XX століття 
в деяких частинах Африки за-
мість грошей продовжували 
використовувати домашню ху-
добу

У Стародавньому Китаї 
бронзові монети відливали-
ся у вигляді знарядь праці та 
предметів домашнього ужит-
ку. 

Найдорожчою монетою 
у світі вважається давньо-
грецька декадрахма, яка була 
продана на аукціоні в Цюриху 
за 314 тис. доларів.

Сьогоднішні топ-100 бага-
тіїв планети мають достатньо 

коштів, щоб покінчити з гло-
бальною бідністю 4 рази.

Перші грошові купюри на 
основі паперу з'явилися в Ки-
таї.

Наприкінці XX століття в 
Бельгії були випущені монети 
з рекламними текстами.

Перші паперові банкноти 
в США виготовлялися під час 
Громадянської війни на горищі 
казначейства практично кус-
тарним способом.

Всі грошові знаки, випу-
щені урядом США починаючи з 
1861 року, досі приймаються 
без обмежень і володіють по-
вною номінальною вартістю. 
Уряд США ніколи не знеціню-
вав долари.

На американських грошах, 
паперових і металевих, зобра-
жені американські президен-
ти, за винятком трьох осіб. Це 
Олександр Гамільтон, секре-
тар казначейства, Бенджамін 
Франклін, один із засновників 
США, й індійська жінка Сака-
джевея.

Сума в 1 000 000 доларів 
банкнотами по 1 долару важи-

ла б приблизно 1 тонну. Якщо 
скласти всі банкноти на купу, 
то її висота склала б приблиз-
но 100 метрів.

Загальна сума доларів 
США які перебувають в обігу 
становить 829 мільярдів.

Середня тривалість «жит-
тя» купюри номіналом у 100 $ 
становить приблизно 89 міся-
ців.

Найбільша доларова ку-
пюра була випущена в 1934 
році, її номінал становив 100 
000 $, вона використовувала-
ся виключно для банківських 
операцій.

1 мільйон доларів в купю-
рах по 100 $ важить 10 кг, в 
одноцентових монетах – 246 
тонн.

У 1865 році третина валю-
ти США, що перебувала в обі-
гу, була фальшивою.

Найбільша банкнота США, 
що перебувала у вільному обі-
гу, була номіналом в 10 000 $.

Перший кредит у США 
був виданий в 1937 році, а в 
1939 – з'явився перший бан-
комат.

Цікавий фотооб'єктив
Древні люди не знали мила – вони на-

тиралися олією з якимись невідомими до-
бавками, а потім відшкрябували все це з 
себе. Знамениті римські лазні були зовсім 
позбавлені мочалок і піни.

Пліній Старший з недовірливою гидли-
вістю пише про те, що «варвари» галли ви-
готовляють дивний засіб із попелу для на-
дання блиску волоссю. Між тим, ця рідина 
мала і своїх послідовників – наприклад, 
про імператора VII століття Константа II 
було відомо, що він, дивак, користувався 
«гальським милом».

Наново мило винайшли араби, для 
яких багатократні щоденні обмивання 
були релігійним обрядом. «Батько алхімії» 
Габір ібн Хайен у кінці VIII століття приду-
мав, як зробити його твердим: він вико-
ристовув вапно, поташ, козячий жир, мас-
линову олію, попіл морських водоростей.

Від іспанських мусульман секрет пізна-
ли і християни, що створили своє «кастіль-
ське мило», перше тверде мило в Європі. 
Воно практично не експортувалося і виго-
товлялося лише для потреб місцевої арис-
тократії.

У 1123 році Венеціанська республі-
ка надбала володіння на Близькому Сході 
і налагодила вивезення звідти колоніаль-
них товарів, у тому числі і мила; а вже піс-
ля 1200 року венеціанці навчилися робити 
такий власний товар, для якого використа-
ли сирійський попіл від особливих кущів з 
високим вмістом соди.

У XIII столітті у Венеції з’явився конку-
рент – Марсель. Але італійська республі-
ка Св. Марка тріумфально перемогла в цій 
боротьбі. Її перевагою стала масовість ви-
робництва і активна експортна політика. 
Вже в другій чверті XIII століття венеціан-
ське мило переступило через Альпи і стало 
розповзатися по Європі.

На початку XIV століття продукт при-
дбав відому нам форму брикета з видавле-
ними на нім літерами і символами. 

Поступово мило стало головним пред-
метом експорту – в 1501 році Венеція ви-
везла його аж 48 тонн. 

У другій половині XV століття відбулася 
велика революція в царині догляду за чо-
ловічою зовнішністю: була придумана піна 
для гоління. Сам цей процес з хворобливо-

го перетворився на приємний і освіжаю-
чий. Борода стала не стільки неминучістю, 
скільки культурним вибором.

Для жінок в той же період почали ро-
бити цілий букет ароматизованих сортів 
мила: рожеве, гвоздичне, майоранове, 
лавандове, мускусне. Серед аристократів 
з’являється мода ходити умитими. Напри-
клад, трактат «Книга про прикрасу жінки» 
радить пані мити обличчя з милом щодня. У 
інвентарі феодалів з’являється така нечу-
вана раніше річ, як умивальник. Поширю-
ється думка, що слід мити руки перед їжею 
і після убиральні.

Нарешті, в XV столітті виникає нове за-
хоплення – прати одяг з милом. Але усі ці 
революційні зміни торкалися лише види-
мих частин тіла. Митися з милом цілком 
або прати з милом нижню білизну здава-
лося безглуздим переведенням дорогого 
продукту. Досить духів! Що ж до паразитів, 
якими кишів пишний одяг аристократів, то 
це ніяк не зв’язувалося з тілесним брудом. 
Аж до Нового Часу панувало переконання, 
що комахи-паразити заводяться від мо-
ральної, а не від фізичної неохайності.

Зустріч відбулася у день народження по-
ета, 3 жовтня 1921 року, в художника-аван-
гардиста Жоржа Якулова. Цікаво, що до їх 
доленосної зустрічі, влітку, ворожка проро-
кувала Айседорі, що вона стане багатою і ви-
йде заміж. Але тоді танцівниця не прийняла 
ці слова всерйоз.

Вона побачила 26-річного Єсеніна, коли 
виконувала свій знаменитий танець із шар-
фом. Поет, якого привів туди друг Анатолій 
Марієнгоф, не зводив очей з прекрасної не-
знайомки з рудим волоссям.

2 травня 1922 в загсі Хамовницького ра-
йону Москви відбулося одруження російсько-
го поета Сергія Єсеніна і американської тан-
цівниці Айседори Дункан. При цьому він не 
говорив англійською, а вона ледве могла по-
розумітися російською і була старша за ньо-
го на 18 років.

Цікаво, що наречені обоє побажали взя-
ти подвійне прізвище Дункан–Єсенін. Неза-
баром молодята поїхали до Ленінграду, де 
Дункан давала серію виступів. Зупинилися 
вони в найкращому номері готелю «Англетер». 

Восени 1922 року подружжя виїхало за 
кордон. Відвідавши багато європейських 
країн, Єсенін з Дункан відправилися в Аме-
рику, де вони пробули чотири місяці, до лю-
того 1923 року.

Айседора називала Єсеніна «Сергій 
Олександрович» або «Ангел», а він її — 

«Ізадора» або «Дунька».
Айседора була за океаном більш відо-

мою, і її чоловік відчував себе непотрібним, 
хоча вона організовувала публікації його ві-
ршів. 

У серпні вони повернулися до Росії. І 
якщо раніше Єсенін захоплювався дружиною 
і дивився на неї закоханими очима, то тепер 
він говорив друзям: «Ось пристала, липне, як 
патока!», «Безглузда баба, до того ж інозем-
ка».

Все їх сімейне життя вклалася у довгу ве-
сільну подорож, медовий місяць довжиною 
майже в рік.

У своїй американсько-європейській по-
дорожі вони прожили ціле життя, в якому 
було все – скандали, ревнощі, спроби Єсені-
на втекти від материнської опіки в бордель, 
лайка, рукоприкладство, биття дзеркал в го-
тельних номерах.

Сучасники не могли зрозуміти їх роман, 
але говорили, що поет і танцівниця шалено 
любили один одного.

Єсенін часто бував грубий з Дункан, їй 
же це наче аж подобалося.

Характерний епізод згадує у своєму «Ро-
ман без брехні» поет Анатолій Марієнгоф: 
«Коли Єсенін якось грубо відштовхнув Ізидо-
ру Дункан, яка обнімала його, вона захопле-
но вигукнула: – «Ruska lubow!».

Борги наші грішні… Незвичайне про гроші

У Румунії за допомогою ведмедя лікували проблеми 
з хребтом. Цікаво, наскільки це ефективно?

Творці компанії Харлі Девідсон 
на перших мотоциклах.

За допомогою такої рушниці 
полювали на слонів.

Звідки взялося мило?

Як одружилися Сергій Єсенін і Айседора Дункан
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Як СРСР сягнув 
точки неповернення

Останній етап перебування в 
російсько-радянській імперії від-
далився майже на три з полови-
ною десятиліття. Більшість наших 
співвітчизників бачила в доросло-
му житті тільки тривалий брежнєв-
ський застій і коротку ґорбачов-
ську «перебудову». Одразу виникає 
запитання: чи була перебудова на-
справді, чи під цим терміном прихо-
вувалося щось інше? 

Команда реформаторів, яку зі-
брав Міхаіл Ґорбачов, бажала пе-
ребудувати наявний лад на «соціа-
лізм із людським обличчям». Однак 
комплекс заходів, спрямованих на 
порятунок цього ладу, що назвали 
перебудовою, не спрацював, бо лє-
нінсько-сталінський комуносоціа-
лізм до неї не надавався.

 

«Гонки 
на катафалках»
Останні роки життя Леонід 

Брежнєв тяжко хворів і просив-
ся відійти від справ. Проте жоден 
член кремлівського керівництва 
не знав, що з ним станеться, коли 
з’явиться новий генсек, і Брежнє-
ва на пенсію не відпускали. У трав-
ні 1982-го, коли стан здоров’я гене-
рального секретаря геть погіршив-
ся, Юрій Андропов залишив посаду 
голови КГБ СРСР і перейшов на ро-
боту в секретаріат ЦК КПРС.

Брежнєв помер у листопаді 
1982 го у віці 76 років. Кандидату-
ра нового керівника держави ви-
значалася тільки тими й тільки се-
ред тих, хто входив до політбюро ЦК 
КПРС. Керманичем СРСР став Юрій 
Андропов. Після його смерті на чолі 
колективного керівництва опинив-
ся маловідомий у країні апаратник 
— 73-річний Костянтин Черненко. У 
березні 1985-го він теж помер.

Глави держав почали звика-
ти до раптових змін у розкладі ро-
боти, щоб устигнути на поховальну 
церемонію в Москві. Журналісти з 
похмурою іронією заговорили про 
«гонки на катафалках». Коли 71-річ-
ний перший секретар Московсько-
го міськкому КПРС Віктор Ґрішин 
висунув свої претензії на верховну 
владу, він не знайшов підтримки. 
Синкліт геронтократів, а слідом за 
ним пленум ЦК КПРС віддали пере-
вагу наймолодшому — Міхаілу Ґор-
бачову.

Останній розпочав на Ставро-
польщині кар’єру партійного пра-
цівника, маючи бездоганну анке-
ту: помічник комбайнера, диплом 
юрфаку МДУ у 24 роки, диплом еко-
номфаку Сільгоспінституту, здобу-
тий заочно. Він працював на ком-
сомольських посадах, у 1966-му 
став першим секретарем міськко-
му партії, через два роки перейшов 
до апарату крайкому й протягом 
1970–1978-го очолював партій-
ну організацію Ставропольського 
краю. Хронічно хворому Андропову 
лікарі рекомендували ставрополь-
ські курорти, де його зустрічав і 
оточував увагою перший секре-
тар крайкому. Унаслідок впливових 
знайомств у Кремлі Ґорбачов у 40 
років став членом ЦК КПРС, у 47 — 
секретарем ЦК КПРС, у 48 — кан-
дидатом у члени політбюро, у 49 — 
членом політбюро ЦК КПРС.

 За п’ять років роботи у складі 
колективного керівництва Ґорба-
чов зав’язав дружні стосунки з біль-
шістю колег. Юрій Андропов бачив 
у ньому свого наступника, але піс-
ля його смерті команда покійного 
Брежнєва проштовхнула на посаду 
генсека Черненка. Коли останній 

помер, Ґорбачов уже не проґавив 
шанс і домовився про підтримку з 
патріархом вищої номенклатури 
76-річним Андрєєм Ґромиком. Той 
через свій вік готовий був задо-
вольнитися посадою голови Прези-
дії Верховної ради СРСР.

Коли члени політбюро ЦК зібра-
лися, щоб розглянути питання про 
кандидатуру генерального секре-
таря для її затвердження пленумом 
ЦК, Ґромико неочікувано піднявся, 
не даючи іншим можливості вступи-
ти в розмову, і заявив: «Коли загля-
даємо в майбутнє, — а я не прихо-
вую, що багатьом із нас уже важко 
туди заглядати, — ми повинні ясно 
відчувати перспективу. А вона по-
лягає в тому, що ми не маємо пра-
ва допустити жодного порушення 
нашої єдності». Завершуючи, він да-
вав зрозуміти, чого чекає колектив-
не керівництво від нового генсека: 
«Він володіє великими знаннями, 
значним досвідом, але цей досвід 
має бути помножений на наш».

 

«Перебудова» 
очима російських 

лібералів
2003 року в книжці «Был ли 

у России шанс?» Анатолій Чєрня-
єв оприлюднив створений разом 
із Ґєорґієм Арбатовим документ: 
програму дій для наступного після 
Брежнєва генсека ЦК КПРС. Її вони 
написали за день до пленуму ЦК, 
який обрав Андропова генсеком. 

Арбатов був засновником і ди-
ректором Інституту США та Кана-
ди АН СРСР, радником Брежнєва та 
Ґорбачова в міжнародних питаннях. 
А Чєрняєв працював у міжнародно-
му відділі ЦК КПРС упродовж 1961–
1986-го, а з 1986 року став радни-
ком Ґорбачова. Друкуючи програ-
му, Чєрняєв зазначив: «Ці «фантазії» 
вражаюче збігаються з тим, що по-
тім стало складовою внутрішньої та 
зовнішньої політики». Зберігаючи 
авторський стиль, наведемо з неї 
найцікавіші рекомендації: 

«Ліквідувати брежнєвську інф-
раструктуру — всіх цих родичів, 
дармоїдів, улюбленців, усяких при-
тягнутих із Молдови та Дніпропе-
тровська... Вілли, заміські дачі, 
мисливські господарства, розду-
ту охорону, сотенну, якщо не тисяч-
ну челядь. Це для відродження мо-
рального права лідера.

Піти з Афганістану.
Сказати Ярузельському, щоб 

викручувався сам. І всім дати зро-
зуміти, що в Польщу не поліземо ні 
за яких обставин.

Прибрати СС-20 із Європи.
Приборкати військово-промис-

ловий комплекс. Відкрито начхати 
на американський шантаж «Стра-
тегічної оборонної ініціативи» (СОІ) 
та зменшити чисельність армії вчет-
веро.

Відпустити всіх дисидентів за 

кордон на чолі із Сахаровим — і тих, 
хто сидить, і тих, кого Андропов ще 
не встиг посадити.

70–80% міністрів — на пенсію.
Реальну самостійність республі-

кам, зокрема автономним.
Дати більше прав пресі, зокре-

ма щодо критики партійних інстан-
цій...».

Чєрняєв цитував цю програму 
нарочито недбало (мовляв, фанта-
зії), а те, що багато її пунктів збіга-
лося з політикою Ґорбачова, пояс-
нював так: «Ідеї програми були оче-
видні для кожного, хто не втратив 
здорового глузду». Проте суть спра-
ви полягає саме в тому, що люди, 
які впродовж трьох поколінь жили 
в Спотвореному світі, здорового 
глузду не мали. Він міг бути в того, 
хто мав можливість подивитися на 
радянську дійсність збоку, зрозумі-
ти неможливість співіснування ко-
муносоціалізму з постіндустріаль-
ним суспільством і знайти для ком-
партійно-радянської номенклатури 
переконливі для неї, але оманли-
ві гасла, щоб її руками зруйнувати 
Спотворений світ. Саме її руками, 
тому що ні політичних партій (КПРС 
політичною силою не була), ні гро-
мадянського суспільства в країні не 
існувало. Цим оманливим гаслом 
стала «перебудова». У свідомості 
радянських вождів вона була адек-
ватною звичній від часів Пьотра І 
політиці, що її Сталін позначив тер-
міном «революція згори». Ґорбачов, 
який не раз ототожнював «перебу-
дову» з «революцією згори», не очі-
кував, що контрольована ним рево-
люція перетече в «революцію зни-
зу». Сподівався на це інший — той, 
хто використовував безмежні по-
вноваження генерального секрета-
ря «втемну», як висловлюються че-
кісти.

Алєксандр Яковлєв 
як «архітектор 
перебудови»

Із березня 1953-го (у 30-річ-
ному віці) Алєксандр Яковлєв пра-
цював інструктором у відділі на-
уки, шкіл і вишів ЦК КПРС. Потім 
навчався в аспірантурі Академії 
суспільних наук і стажувався в Ко-
лумбійському університеті (Нью-
Йорк), після чого був відряджений 
до відділу пропаганди ЦК КПРС. У 
1966–1973-му завідував цим від-
ділом і входив до редколегії жур-
налу «Комуніст». Після «крамольної» 
публікації в «Литературной газете», 

яка стала предметом осудливого 
обговорення в секретаріаті й по-
літбюро ЦК, його усунули з цих по-
сад і відправили послом до Кана-
ди. Почесне заслання тривало 10 
років. 1983-го Ґорбачов побував із 
візитом у Канаді й посприяв повер-
ненню Яковлєва до Москви. Можна 
здогадатися, про що вони розмов-
ляли в Канаді, адже Яковлєв бачив 
у співбесіднику людину, яка мала 
шанс замінити хворого Андропова 
на посаді генсека. Можна здогада-

тися також, що програма Яковлєва 
сподобалася Ґорбачову, який на-
поліг на його поверненні. 

1984 року Яковлєва було об-
рано депутатом Верховної Ради 
СРСР, а влітку 1985-го він знову 
став на чолі відділу пропаганди. 
1986 року Ґорбачов зробив Яков-
лєва членом ЦК КПРС і секретарем 
ЦК, а в червні 1987-го — членом 
політбюро ЦК КПРС.

Ґєорґій Арбатов став радни-
ком Брежнєва завдяки посаді. Але 
немає жодного сумніву в тому, що 
радниками Ґорбачова обидва ста-
ли завдяки Яковлєву. Користую-
чись підтримкою молодого й чес-
толюбного генсека, Яковлєв по-
чав формувати свою команду ре-
форматорів. Програму Арбатова 
— Чєрняєва ми вже бачили. Чи не 
була вона тільки відображенням 
програми Яковлєва? У цьому важ-
ко сумніватися…

1999 року в Москві було опу-
бліковано спільну працю міжна-
родного колективу авторів під ке-
рівництвом Стефана Куртуа — 
славнозвісну «Чорну книгу кому-
нізму». Яковлєв, який ініціював її 
видання російською мовою, напи-
сав замість передмови есе «Біль-
шовизм — соціальна хвороба ХХ 
століття». У ньому знаходимо такі 
неочікувані одкровення: «Понад 
40 років тому я зрозумів, що марк-
сизм-лєнінізм — це не наука, а пу-
бліцистика — людоїдська та само-
їдська. Оскільки я жив і працював 
у вищих «орбітах» режиму, зокрема 
й найвищій — політбюро ЦК КПРС 
при Ґорбачові, то добре уявляв, 
що всі ці теорії та плани були ма-
ячнею, а головне, на чому тримав-
ся режим, — це номенклатурний 
апарат, кадри, люди, діячі… Саме 
«класики» зробили мене перекона-
ним антикомуністом, противником 
мракобісного, підступного своєю 
простотою та доступністю вчення».

 У цьому есе можна побачити 
й такі рядки: «Оглядаючись назад, 
можу з гордістю сказати, що хитро-
мудра, але досить проста тактика 
— механізми тоталітаризму про-
ти системи тоталітаризму — спра-
цювала. Іншого способу політич-
ної боротьби в нас не було: біль-
шовизм геть заперечував будь-які 
демократичні перетворення, будь-
яке інакодумство». 

А в інтерв’ю «Независимой га-
зете» (від 2 грудня 2003-го), приу-
роченому до свого 80-річчя, Яков-
лєв висловився ще відвертіше: 
«Задля справи доводилося і від-
ступати, і кривити душею. Я сам 
грішний: лицемірив не раз. Казав 
про «оновлення соціалізму», а сам 
знав, до чого справа йде».

Отже, можна не сумніватися: 
гасла «перебудова» та «оновлен-
ня соціалізму», які всерйоз сприй-
малися більшістю компартійно-ра-
дянської номенклатури всіх рангів, 
насправді були замаскованим де-
монтажем лєнінсько-сталінсько-
го комуносоціалізму.

Розпад зовнішньої 
оболонки російсько-

радянської імперії
1987 року вийшла друком 

книжка Ґорбачова «Перебудова й 
нове мислення для нашої країни та 
для всього світу». Перекладена ба-
гатьма мовами, вона широко про-
пагувалася в різних країнах. «Нове 
мислення» проголошувало пріори-
тет загальнолюдських цінностей 
над класовими. Автор перекону-
вав, що практика оцінки міжна-
родних подій крізь призму конф-
ронтації між Сходом і Заходом є 

відсталою. Щоб розв’язати гло-
бальні проблеми людства, вима-
галося відмовитися від протисто-
яння військово-політичних блоків.

Прагматичний підтекст «ново-
го мислення» полягав у тому, щоб 
забезпечити зменшення витрат на 
озброєння, які ставали непосиль-
ними. Ішлося також про те, щоб 
отримати від Заходу кредити, при-
значені для щорічного імпорту де-
сятків мільйонів тонн зерна, а та-
кож поставки сучасної техніки та 
впровадження новітніх техноло-
гій.

Від попередників Ґорбачов 
успадкував кризову проблему з 
ракетами середньої дальності. На 
початку 1985 го з ініціативи ра-
дянської сторони почалися пере-
говори з президентом США Ро-
нальдом Рейґаном. Американці 
в попередні роки погодилися ви-
трачати десятки мільярдів доларів 
на програму «Стратегічної оборон-
ної ініціативи», яка мала захисти-
ти Сполучені Штати від радянських 
міжконтинентальних ракет. Після 
трьох зустрічей Рейґана та Ґорба-
чова в 1985–1987-му було укла-
дено угоду про знищення ядерних 
ракет середньої та малої даль-
ності.

Ґорбачов мусив покласти край 
безперспективній війні в Афганіс-
тані. У травні 1988 року почалося 
виведення радянських військ.

Розв’язання німецького пи-
тання в 1989–1990-му припини-
ло холодну війну. В інших країнах 
Центрально-Східної Європи за-
лежні від Кремля політичні режи-
ми так само були зметені народом, 
тільки-но виявилося, що Радян-
ський Союз не хоче або не може 
застосувати «доктрину Брежнєва». 
Румунський диктатор Ніколае Чау-
шеску, який давно дистанціював-
ся від кремлівських патронів, зро-
бив спробу силою придушити на-
родні заворушення. Для диктато-
ра та його дружини це закінчилося 
розстрілом.

У лютому 1990 року військову 
частину Організації Варшавсько-
го договору (ОВД) було ліквідова-
но. У червні 1991-го припинила 
існування Рада економічної вза-
ємодопомоги, а в липні того само-
го року — політична частина ОВД.

 

Крах командної 
економіки

Першим гаслом перебудов-
чої доби було пришвидшення тем-
пів економічного зростання. Про-
те партійні комітети не збиралися 
відмовлятися від владних преро-
гатив у сфері управління вироб-
ництвом. Засади реформування 
економічного життя не виходили 
за межі звичних уявлень про вдо-
сконалення управління підприєм-
ствами. Червневий (1987) пле-
нум ЦК КПРС розглянув питання 
«Про докорінну перебудову управ-
ління економікою» й вирішив на-
дати державним підприємствам 
можливість самостійних дій. Сту-
пінь свободи визначався трьома 
ґорбачовськими «с»: самостій-
ність, самоуправління, самофі-
нансування. У деяких галузях під-
приємствам навіть дозволялося 
вступати у прямий контакт з іно-
земними фірмами. Виявилося, од-
нак, що вони почали ухилятися від 
виготовлення тієї продукції, яка 
була невигідною. Натомість на-
рощувалося виробництво вигід-
ної, але непотрібної споживачам. 
Отже, реформа поглибила 
процеси розбалансування 
економіки.

Перебудова: у лапках чи без?Перебудова: у лапках чи без?
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Окупація Харкова більшовиками: як «советские 
украинцы» повсталим пролетарям допомагали

3 січня 1919 року, вранці, вій-
ська Директорії УНР залишили Хар-
ків. А приблизно о 17.00 з Білгород-
ського шосе на Сумську вступили за-
гони «Советской Украинской армии». 

Чергова зміна влади в місті ви-
разно відгонила найгіршого штибу 
маскарадом. Не новорічним — полі-
тичним. Щоб переконатися у цьому, 
варто лишень переглянути довже-
лезний список причетних до неї вій-
ськових частин. Там справжні пер-
лини блищать: «1-й Московский Ком-
мунистический Интернациональный 
отряд, 1-й Екатеринштадский не-
мецкий полк, Армянский коммунис-
тический отряд». Не випадково гу-
берніальний комендант Харківщини 
отаман Труба казав напередодні Но-
вого року, що з півночі наступають 
«рятівники російської совдепії — ки-
тайці, мадяри та латиші».

Одначе московський Раднар-
ком вперто не визнавав своєї при-
четності до війська, що перло на 
Україну. То, мовляв, ваші, внутрішні 
справи: українські трудящі піднялися 
проти «буржуазної» Директорії. Чіп-
ко трималася цієї побрехеньки і піз-
ніша радянська історіографія, вва-
жаючи захоплення більшовиками 
Харкова епізодом громадянської, а 
не російсько-української війни.

Питання про російську «непри-
четність» із прямотою колишнього 
військового закрив ще у 1932 році 
знаний більшовик Антонов-Овсієн-
ко. У третьому томі своїх «Записок о 
гражданской войне» він вмістив по-
ложення про цю загадкову «Совет-
скую Украинскую армию». Де чітко 
було вказано, що вона «входит со-
ставной частью в общероссийскую» 
та «в оперативном отношении це-
ликом подчинена главнокомандую-
щему всеми вооружёнными силами 
Российской республики».

Щоправда, захоплення Харкова 
не обійшлося і без українців. Є під-
стави вважати, що саме вони скла-
дали значну частину півторатисячно-
го загону під проводом анархіста Че-
редняка, який теж увійшов до міста 3 
січня, але з боку Чугуєва.

Повстанці Чередняка букваль-
но відразу ж вдалися до грабунків, 
пишно поіменованих «реквізиція-

ми». Через що й потрапили під вій-
ськово-революційний трибунал. 
Звісно ж, не можна гарантувати, що 
до нашого часу дожили всі списки 
повстанців, розстріляних за банди-
тизм у січні 1919-го. Але ті, що збе-
ріглися, приблизно на дві третини 
складаються з питомо українських 
прізвищ. Хоча помітно, що й москов-
ські «комуністичні інтернаціоналіс-
ти» теж добряче приклалися до хар-
ківських скринь та кишень.

Не відставали від повстанців і 
бійці регулярної армії. Прогриміла 
на все місто справа начальника пол-
кової розвідки Кайдалова, який ра-
зом із «бойовими побратимами» по-
грабував Балашовський вокзал та 
магазин Жевержєєва на Петінській 
вулиці. За що і став обличчям до сті-
ни разом із шістьма своїми підлегли-
ми.

Коли вірити офіційній радян-
ській версії, вся ця барвиста братія 
прийшла до Харкова не грабувати, а 
допомагати місцевому пролетаріату, 
що мужньо повстав проти ненави-
сної «петлюрівщини». Частка правди 
у цьому твердженні є: тутешній Со-
вдеп оголосив себе єдиною владою 
у ніч на 2 січня, коли у місті ще зна-
ходилися штаби отаманів Болбочана 
та Загродського.

Але говорити про якийсь масо-
вий народний рух не випадає: жодна 
з харківських газет, що продовжува-
ли виходити 2-го, 3-го і 4-го січня, ні-
яких його ознак не помітила. 

Трапилося, правда, кілька ди-
версій. Найболючішою з яких був 
підрив вагону зі снарядами на Ба-
лашовському вокзалі. Трьох козаків 
просто пошматувало, близько соро-
ка вагонів зазнали серйозних ушко-
джень. Розрекламоване пізніше 
«повстання на паровозобудівельно-
му заводі» було, швидше, тривалою 
перестрілкою, що завершилася без 
жодної жертви.

Важко погодитися також із твер-
дженням радянського історика Ку-
личенка (1966 рік): буцімто у ніч на 
2-ге «вооруженные рабочие захва-
тили важнейшие объекты города». 
Адже уважна преса згадала лише 
про три з восьми харківських діль-
ниць державної варти. І все!

Та й то, «робітнича міліція» не 
захопила їх, а зайняла. Бо вартові 
встигли розбігтися, дізнавшись, що 
почалася евакуація українського 
війська. І коли ставлення до варти 
вважати мірилом антиукраїнських 
настроїв, то найлютішими ворогами 
«петлюрівщини» треба визнати по-
жежників 3-ї, найстарішої у Харкові 
частини.

Сусідній, 6-й район (нинішній Хо-
лодногірський РВВС) вони пограбу-
вали вщент, випередивши «повста-
лий пролетаріат». Винесли з примі-
щення зброю і позабирали речо-
ві докази, які в ньому зберігалися. 
Надаючи перевагу тим, що свідчили 
про боротьбу української влади з са-
могоноварінням.

Що ж стосується дійсно важли-
вих об’єктів міста, то їх охорону ко-
мандуючий військами Харківщини 
отаман Загродський ще 1 січня пе-
редав німцям, з якими більшовики 
підтримували тісні ділові стосунки. 
Саме у німецькому Совдепі (будинку 
Юзефовича), під захистом «окупант-
ських» стволів, переховувався під-
пільний губревком.

Згідно з розвідувальним доне-
сенням, вміщеним у спогадах Анто-
нова-Овсієнка, на початок повстан-
ня у Харкові перебувало не більше… 
двохсот українських вояків. Тому 
й довелося довірити охорону міс-
та німцям, що всі наявні українські 
сили були кинуті на фронт — стриму-
вати натиск більшовиків. Між Коза-
чою Лопанню та Деркачами ішли за-
пеклі бої. Кілька разів станція Сла-
тине переходила з рук у руки.

Та навіть у таких, надзвичайно 
сприятливих для повстання умовах, 
активності пролетаріату не виста-
чило на більше, ніж обстріли із засі-
док від’їжджаючих українських еше-
лонів.

Все це дуже яскраво описано у 
пізніх, вже хрущовського часу, спо-
гадах більшовика Сергія Лебедєва. 
Він стверджує, що саме робітнича 
дружина вагонних майстерень захо-
пила в ніч на 3 січня станцію Харків-
Пасажирський і роззброїла всіх, хто 
там знаходився. Але «петлюровцев» 
серед роззброєних не згадує. Оче-
видно, на той час вони вже вибра-

лися звідтіля. Теж без жодного опо-
ру, бо нікому його було чинити, робіт-
ники Петінки «захопили» Балашов-
ський вокзал.

Чи так вже пролетаріат ненави-
дів Директорію — питання складне. 
Про робітничу дружину чисельністю 
у 800 чоловік, сформовану у Харкові 
з ініціативи отамана Болбочана, ра-
дянські автори воліли не згадувати. 
Натомість, частенько вдавалися до 
підміни, ставлячи знак рівняння між 
геть не тотожними поняттями «робіт-
ник» та «більшовик».

Антонов-Овсієнко наводить у 
своїх спогадах цікаве донесення 
про останні дні Директорії у Харко-
ві: «Озверевшие петлюровцы хва-
тают и расстреливают без всякого 
суда и следствия всех, на кого будет 
указано, что он коммунист или сове-
тработник. Ежедневно на Холодной 
Горе расстреливаются ими десятки 
рабочих».

Нажаханий звірством читач не 
відразу помітить кричуще пересми-
кування: після арешту петлюрівця-
ми будь-який комуніст автоматично 
стає робітником! Та ще більше диво 
знаходиться на одній із сусідніх сторі-
нок: «Помню высокоторжественный 
день 12 января — похороны жертв 
петлюровского террора в Харькове 
(21 рабочий)». А де ж десятки роз-
стріляних щоденно?!

Пощастило встановити прізви-
ща лише трьох чоловік, з тих, кого 
поховали тоді на Університетській 
гірці. Жоден з них не постраждав ви-
ключно за належність до пролетарі-
ату!

Яків (Моїсей) Тевелєв — типо-
вий «професійний революціонер». 
В юності, щоправда, був помічни-
ком провізора. На момент арешту — 
дрібний буржуа. Бо ж володів молоч-
ною крамничкою на Москалівці. Та 
й убили його не петлюрівці — німці.

Едуарда Іонаса (Приєдітіса) 
справді розстріляли петлюрівці. Не 
за пролетарське походження: завід-
ував контррозвідкою підпільного гу-
бревкому.

Хто убив більшовика Мішу Кри-
вомазова (Кривомаза), началь-
ника бойової дружини Основ’яно-
Холодногірського району, точно не 

відомо. Наприкінці грудня він пої-
хав у Вільшани здобувати стволи і до 
Харкова вже не повернувся. Порва-
ного на шматки Мішу знайшли у снігу 
під Люботином після відступу звідті-
ля українських військ.

Та цікавіше було б згадати того, 
кого петлюрівці, на жаль, не встигли 
піймати. Прохання про допомогу по-
всталому пролетаріату Харкова на-
діслав Антонову-Овсієнку товариш 
Яків Епштейн (Яковлев), голова під-
пільного губревкому, член бюро ЦК 
КП(б)У. Він і дня робітником не був 
за все своє бурхливе життя! Репе-
титорством на хліб заробляв, допо-
ки «професійним революціонером» 
не став.

Прикра прогалина в роботі «жов-
то-блакитної» контррозвідки дорого 
обійшлася потім українському наро-
дові: Яків Яковлев до всесоюзного 
наркома доріс! Землеробством ке-
рував у 1929-1934 роках. Колекти-
візація з Голодомором — і на його 
совісті теж.

Та, як не дивно, є за що і подя-
кувати затятому більшовикові: він 
першим спромігся написати спо-
гади про «Последние дни Болбоча-
новской власти в Харькове». Вже у 
березні 1919-го! Коли «єдино пра-
вильне» трактування тих подій ще й 
близько не сформувалося.

Серед купи безцінних подро-
биць, не згаданих жодним іншим 
мемуаристом, трапилася і зовсім 
дивна, до певної міри, пророча. Ви-
являється, звільнення Харкова від 
української влади окупанти північ-
ні відзначали разом із західними. 
Спільним парадом!

«Друг с другом соперничая в 
стройности и выдержанности» — 
взвод одних, взвод інших — містом 
пройшлися «немцы и большевики». 
Напевне, так само гордо, як за двад-
цять років потому у Бресті.

Пишайтеся, харківці, робітничи-
ми дружинами та «украинскими по-
встанцами»! Коли повірите, що лед-
ве відірвавшись від станка чи плуга, 
можна скласти конкуренцію найкра-
щим у світі стройовикам…

Едуард ЗУБ
Сайт «Аргумент», 07. 03. 2019

Одночасно робили-
ся спроби вдосконали-

ти функціонування колгосп-
но-радгоспної системи. Задля 

розвит¬ку рішень ХХVІІ з’їзду КПРС 
(лютий 1986-го) було ухвалено по-
станову ЦК КПРС і Ради міністрів 
СРСР «Про подальше вдосконален-
ня економічного механізму госпо-
дарювання в агропромисловому 
комплексі країни». Однак «подаль-
ше вдосконалення» полягало лише 
в тому, що наскрізь забюрокра-
тизована конструкція державно-
го управління сільським господар-
ством доповнювалася ще однією 
надбудовою. Це був Держагропром 
СРСР із підвідом¬чими установа-
ми до районного рівня. Жорсткий 
контроль за колгоспами та радгос-
пами не дав, однак, бажаних ре-
зультатів. Продовольча проблема 
дедалі більше загострювалася.

Через рік після проголошен-
ня «перебудови», у квітні 1986-го, 
сталася Чорнобильська катастро-
фа. Вона серйозно позначилася на 
економічному стані країни. Україн-
ці надзвичайно гостро відчули не-
безпеку ухвалення доленосних для 

них економічних та екологічних рі-
шень за межами своєї республіки.

«Перебудова» починалася у 
квітні 1985-го з постанови політ-
бюро ЦК КПРС «Про боротьбу з пия-
цтвом та алкоголізмом», що справ-
ді становили серйозну економічну 
та соціальну проблему. Однак най-
ближчі роки показали, що впорати-
ся з нею засобами «кавалерійської 
атаки» не вдалося. Фінансування 
соціально важливих статей бюдже-
ту стало різко зменшуватися.

Улітку 1989-го, коли виявилося, 
що реформа 1987 року стала ката-
лізатором кризи, комісія на чолі з 
академіком Львом Абалкіним упер-
ше висунула ідеї роздержавлення 
народного господарства, плюра-
лізму форм власності та переходу 
до вільного ринку.

 

Ідея 
«повновладдя Рад»

Беручи курс на «перебудо-
ву», Міхаіл Ґорбачов спирався на 
ту політичну силу, яку очолював. 
Власне, інших у країні не було. 

Йому здавалося, що партію мож-
на оздоровити кадровими перемі-
щеннями та демократизацією вну-
трішньопартійного життя. За чоти-
ри роки — із 1985-го по 1989-й — 
генсек увів до політбюро ЦК КПРС 
12 нових діячів, тобто повністю 
оновив цей орган влади. Однак по-
літичний режим, установлений Лє-
ніним 1917 року, залишався недо-
торканним.

У ситуації краху, що наближав-
ся, Ґорбачову довелося зробити 
наголос не на безнадійних спро-
бах трансформувати економічну 
систему, створену свого часу під 
політичний режим, а, навпаки, на 
пристосуванні режиму під нову 
економічну реальність, яка вини-
кла у світовій економіці після Дру-
гої світової війни. Ішлося про те, 
щоб залишити за Комуністичною 
партією «керівну й спрямовуючу» 
роль у суспільстві, але позбавити 
її директивних функцій і зосереди-
ти всю повноту влади в радах. «Ке-
рівна та спрямовуюча» роль партії 
мала реалізовуватися через об-
рання партійних функціонерів до 
рад та їхньої подальшої роботи там 

у виконавчих комітетах. Розраху-
нок був на те, що КПРС, як моно-
польна політична сила, витримає 
випробування вільними вибора-
ми, збагатиться новими керівни-
ми працівниками, висунутими на-
селенням, і посилить свій вплив на 
суспільство.

На обговорення ХІХ парткон-
ференції, яка працювала в черв-
ні — липні 1988-го, було винесено 
питання про «повновладдя Рад». 
Після затвердження конституцій-
ної реформи позачерговою ХІІ се-
сією Верховної ради СРСР (листо-
пад — грудень 1988 року) країна 
опинилася в новій політичній ре-
альності, хоча цього не усвідом-
лювали ні функціонери апаратних 
структур, ні виборці. Народу по-
вернули узурповане після більшо-
вицького перевороту 1917-го пра-
во наділяти владою своїх керів-
ників.

Процес осмислення нової по-
літичної реальності після перших 
вільних виборів на З’їзд народних 
депутатів СРСР (березень 1989 
року) і до Верховних рад союзних 
республік та місцевих рад (бере-

зень 1990-го) тривав досить дов-
го. Його пришвидшив серпневий 
(1991) путч людей з оточення Ґор-
бачова, які обіймали керівні поса-
ди в загальносоюзних структурах 
влади. Та навіть якби цього путчу 
не відбулося, точка неповернення 
до федеративного симулякру під 
назвою «Союз Радянських Соціа-
лістичних Республік» була визна-
чена конституційною реформою 
1988 року. Російсько-радянська 
імперія втратила спочатку свою 
зовнішню оболонку, а потім взага-
лі розпалася по периметру кордо-
нів союзних республік.

Крах СРСР поклав край бала-
канині про «перебудову», «оновле-
ну федерацію», «соціалізм із люд-
ським обличчям». 

Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ,
доктор історичних наук, 

професор, головний науковий 
співробітник відділу історії 

України 20—30 років ХХ століття 
Інституту історії України 

Національної академії 
наук України
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Виконавці репресій 
потім самі 

були репресовані
Вийшов друком третій том серії «Від-

луння Великого террору» під назвою «Че-
кісти Сталіна в лещатах «соціалістичної 
законності».

Книга є спільним виданням таких уста-
нов: Інститут історії України НАН України, 
Торонтський університет; Вірджинський 
універститет; Галузевий державний архів 
Служби безпеки України.

У збірнику документів вміщено «лис-
ти до влади» співробітників державної 
безпеки НКВД СРСР – організаторів і 
виконавців масових каральних опера-
цій 1937–1938 pp., які самі опинилися в 
1939–1941 pp. під слідством, арештом і 
судом.

Крім того, до збірника ввійшли доку-
менти, які дозволяють зрозуміти контекст 
кампанії «дисциплінування НКВД», тоб-
то чистки каральних органів. Ідеться про 
чекістські рапорти, накази НКВД СРСР 
за 1938–1939 pp., матеріали перевірки 
співробітників держбезпеки, що здійсню-
валася організаціями ВКП(б), газетні ре-
портажі про відкриті судові процеси над 
чекістами тощо. 

Матеріали особових справ співро-
бітників держбезпеки дають можливість 
простежити життєві траєкторії чекістів, 
формування цієї специфічної групи ра-
дянського суспільства.

Перший том серії має назву «Партійні 
збори та оперативні наради співробітни-
ків управлінь НКВД УРСР (листопад 1938 
– листопад 1939 pp.)».

Другий том містить документи з архів-
них кримінальних справ на співробітників 
органів НКВД УРСР, засуджених за пору-
шення «соціалістичної законності» (жов-
тень 1938 p. – червень 1943 р.). 

На Житомирщині 
викопали могильну плиту 
польського і білоруського 

письменника 
Яна Барщевського 

Проводячи газопровід до власного 
обійстя, житель міста Чуднів Житомир-
ської області викопав на подвір'ї стару 
чавунну плиту. Це було ще понад 16 ро-
ків тому. Плита мала вагу понад 30 кіло-
грамів, напис за товщею іржі неможливо 
було прочитати.

Плита так і ле-
жала на обійсті 
мешканця. З ча-
сом, під впливом 
погодних умов, 
іржа з плити стер-
лася і став чітко 
помітний напис. 

У квітні цього 
року дочка госпо-
дарів чотириклас-

ниця Олена скопіювала напис і спробу-
вала перекласти його в Інтернеті. Вікі-
педія розповіла про Яна Барщевського, 
польського та білоруського письменника, 
який жив і помер в Чуднові в 1851 році. 

Надпис на плиті перекладається так: 
«Ян Барщевський, улюбленець Бога, 
письменник, натхненний Ісусом. Жив по-
мірковано 70 років. Помер 23 лютого 
1851 року.»

Насправді письменник прожив мен-
ше, народився у 1790 або 1794 році (точ-
на дата невідома). Писав здебільшого 
польською мовою, в основному поезію, 
але також і прозу, насамперед на істо-
ричні теми з життя Білорусі. Головна його 
книга — велика, в 4-х томах, повість поль-
ською мовою «Шляхтич Завальня, або Бі-
лорусь у фантастичних оповідях». Вона в 
чомусь нагадує українські повісті Гоголя. 

Барщевський також видавав з друзя-
ми з Білорусі у Петербурзі літературний 
альманах. Там познайомився з Адамом 
Міцкевичем, Тарасом Шевченком. 

Симон Васильович Пет-
люра (10 (22). 05. 1879 — 25. 
05.1926) — видатний україн-
ський державний, військовий 
та політичний діяч, публіцист. 
Народився в Полтаві. Був тре-
тім сином у родині, мав трьох 
братів, п'ятьох сестер, ще троє 
померли в дитинстві. Батько — 
Василь Павлович Петлюра, мі-
щанин, займався візницькою 
справою. Мати — Ольга Олек-
сіївна, з давнього полтавсько-
го роду Марченків.. Усі діти в 
сім'ї отримували виховання в 
українській релігійній духовно-
побутовій атмосфері.

Симон навчався у церков-
но-парафіяльній школі, згодом 
у Полтавській духовній семіна-
рії (1895—1901), за свою полі-
тичну діяльність був виключе-
ний з навчального закладу.

У 1900 році вступив до лав 
Революційної української пар-
тії (РУП). 

Рятуючись від неминучого 
арешту, Петлюра восени 1902 
року виїхав на Кубань. На но-
вому місці взяв участь в ор-
ганізації в Катеринодарі осе-
редку РУП — «Чорноморської 
вільної громади». Того ж року 
розпочав журналістську діяль-
ність, дописував до періодич-
них видань. Перша його стаття 
була опублікована в 1902 році 
у львівському «Літературно-на-
уковому віснику», який редагу-
вав Михайло Грушевський. 

Працював учителем у шко-
лі, училищі.

Рятуючись від царської 
охранки, Петлюра вирішив емі-
грувати. Виїхав до Львова, що 
входив до складу Австро-Угор-
ської імперії і де розташову-
вався Закордонний комітет 
РУП. Із березня по жовтень 
1905 року редагував партій-
ний часопис «Селянин», співп-
рацював у «Літературно-науко-
вому віснику», «Записках НТШ», 
«Волі». У грудні 1904 року на 
конференції РУП у Львові ви-
ступив проти об'єднання з Ро-
сійською соціал-демокра-
тичною робітничою партією 
(РСДРП). Навчався в універси-
теті за фахом українознавство. 
Налагодив контакти з Іваном 
Франком, Володимиром Гнатю-
ком та провідниками місцевих 
українських партій.

Після оголошення в жовтні 
1905 політичної амністії в Ро-
сійській імперії повернувся до-
дому. Працював у «Громадській 
думці», після її заборони — у га-
зеті «Рада». На II з'їзді РУП, на 
якому партія отримала нову на-
зву — Українська соціал-демо-
кратична робітнича партія, об-
раний до її Центрального комі-
тету. З липня 1906 року — се-
кретар київського щоденника 
«Рада», від літа 1907 до 1908 
року — співредактор легально-
го соціал-демократичного ча-
сопису «Слово».

У 1908—1910 проживав 
у Петербурзі, брав активну 
участь в українському русі.

На початку 1911 переїхав 
до Москви, де його чекала Оль-

га Більська — уродженка При-
лук, студентка Московського 
університету. Їхнє знайомство 
відбулося на вечірці україн-
ського земляцтва наприкінці 
1908 року і закінчилося шлю-
бом (цивільним з 1910 і заре-
єстрованим 1915 року). 1911 
року в подружжя народилась 
донька Леся (1911—1941). 

Петлюра на кошти україн-
ських громад почав видавати 
журнал «Украинская Жизнь» 
(1912—1914). 

На початку 1916 добровіль-
но вступив на службу до Всеро-
сійського Союзу Земств, був на 
посаді голови Контрольної ко-
легії Земського Союзу на За-
хідному фронті. Після повален-
ня самодержавства Петлюра 
виступив організатором про-
ведення в Мінську українсько-
го з'їзду фронту (квітень 1917), 
на якому був обраний головою 
української фронтової ради, 
а та делегувала його на I Все-
український військовий з'їзд 
(5–8 травня 1917) в Києві.

На з'їзді Петлюра був обра-
ний до Головного військового 
комітету, з 21 травня обраний 
головою організації. 

Водночас увійшов до Цен-
тральної Ради. 28 червня обра-
ний до Генерального секретарі-
ату на посаду Генерального се-
кретаря з військових справ. Го-
ловним завданням Петлюри як 
військового діяча була україні-
зація армії. 

13 листопада віддав на-
каз українським військам за-
йняти всі найважливіші урядо-
ві об'єкти Києва. Під час рево-
люційних подій кінця 1917 — 
початку 1918 року припинив 
спроби більшовицьких перево-
ротів у Києві. Та на знак протес-
ту проти пробільшовицької орі-
єнтації Секретаріату 18 грудня 
1917 року подав у відставку. 
Очолив Гайдамацький кіш Сло-
бідської України. Кіш взяв ак-
тивну участь у придушенні січ-
невого повстання більшовиків 
проти Центральної Ради. 

Наприкінці березня 1918 
року Петлюра очолив Київське 
губернське земство, а за мі-
сяць на його базі створив та 
очолив Всеукраїнський союз 
земств. 

У період Гетьманату (29 квіт-
ня — 14 грудня 1918 року) як 
голова Всеукраїнського союзу 
земств став політичним супер-
ником Павла Скоропадського. 
Відразу почав працю задля по-
валення гетьманства, створив 
широку мережу підпілля.

27 липня за антигетьман-
ський маніфест з вимогою лік-
відації поміщицького землево-
лодіння та повернення землі 
селянам, Петлюра був зааре-
штований. Його утримували в 
Лук'янівській в'язниці аж по 12 
листопада 1918 року.

На вимогу військових, Пет-
люра перед цим був заочно об-
раний до Директорії. Одразу ж 
виїхав до Білої Церкви — міс-
ця дислокації загону Січових 
Стрільців Євгена Коновальця.

Остаточним ідеологічним 
приводом до повстання стало 
підписання 14 листопада Ско-
ропадським «Грамоти про фе-
дерацію з Росією». 15 листопа-
да Петлюра, за своїм підписом 
як Головного Отамана Військ 
УНР, видав Універсал до укра-
їнського народу, в якому за-
кликав до боротьби за волю 
України. 

11 грудня на переговорах у 
Козятині з делегацією вищого 
німецького командування під-
писав домовленість про негай-
ну евакуацію німецьких військ 
з території УНР. 14 грудня 1918 
року Київ був узятий штурмом. 
Гетьман зрікся влади. 19 груд-
ня Директорія тріумфально 
прибула до столиці.

У Директораті Петлюра від-
повідав за міністерства вій-
ськових та морських справ, а 
також мистецтва і народного 
здоров'я. 27 лютого в Ходорові 
зустрівся з представниками ди-
пломатичної місії союзників, де 
поставив умову визнання УНР 
та ЗУНР, надання підтримки в 
боротьбі проти більшовиків.

Рішуче вимагав оголошен-
ня війни РСФСР. Через проти-
дію соціалістам, що прагнули 
порозумітися з московськи-
ми більшовиками, війну оголо-
сили лише 16 січня 1919 року 
— коли радянські війська вже 
взяли Харків, Чернігів та піді-
йшли до Полтави. 

9 травня 1919 року Петлю-
ра був обраний Головою Ди-
ректорії, отримавши практич-
но диктаторські повноваження. 
На чолі об'єднаних українських 
збройних сил 30 серпня 1919 
року здобув Київ, однак вже на-
ступного дня під тиском армії 
Росії змушений полишити місто.

Наприкінці 1919 року Укра-
їнська Народна Республіка 
опинилась у вкрай тяжкому 
становищі — поразки на фрон-
тах, окупація майже всієї її те-
риторії . 

4 грудня 1919 року лідер 
Польщі Юзеф Пілсудський за-
просив Симона Петлюру до 
Варшави. 9 грудня вони обго-
ворили тут питання про укра-
їно-польські стосунки та біль-
шовицьку загрозу.

У квітні 1920 року Петлю-
ра і Пілсудський підписали 
Варшавський договір — між-
державну угоду Польщі і УНР, 
за яким в обмін на визнання 
незалежності УНР і військову 
допомогу Петлюра дав згоду 
на входження західно-україн-
ських земель до складу Респу-
бліки Польщі. 

Влітку Польща і УНР поча-
ли наступ з метою відвоювати 
у Росії захоплену ними Украї-
ну. Союзники навіть звільнили 
Київ. Але російські війська по-
чали контрнаступ і знову ви-
йшли на кордони Польщі. 

Польща уклала Ризький 
мир з більшовицькою Мо-
сквою, яким фактично анулю-
вала Варшавську угоду і відда-
ла Україну більшовицькій Росії.

Уряд, державні установи та 

армія УНР змушені були емігру-
вати до Польщі. Симон Петлю-
ра з листопада 1920 року керу-
вав роботою  уряду УНР в екзи-
лі (еміграції) у Польщі.

На вимогу Росії Польща 
змушена була ухвалити рішен-
ня про вислання Петлюри за 
межі країни. 31 грудня 1923 
року Петлюра виїхав до Австрії, 
згодом — до Угорщини, Швей-
царії.

У жовтні 1924 року Симон 
Петлюра оселився в Парижі, де 
організував видання тижневи-
ка «Тризуб» і продовжував ви-
конувати обов'язки голови Ди-
ректорії УНР і Головного Ота-
мана УНР.

Після еміграції Симона Пет-
люри у Полтаві залишилися дві 
його рідні сестри й племінник. 
Навесні 1937 року їх заарешту-
вали ніби-то за активну контр-
революційну діяльність і засу-
дили до розстрілу.

 Керівництво Радянської 
Росії на чолі з В. Леніним дуже 
непокоїла діяльність провідни-
ка українського визвольного 
руху Симона Петлюри. На за-
сіданні ЦК РКП(б) у 1922 році 
Ленін, зокрема, сказав: «Нам, 
більшовикам, страшний лише 
один лідер — Петлюра, програ-
ма якого небезпечна для нас. І 
до того часу, доки житиме Пет-
люра, доти не закінчиться рух 
повстань проти нас, ми не мо-
жемо чекати спокою на Півдні. 
Тому Петлюру необхідно вби-
ти. Доручаю Сталінові як пред-
ставникові партії, а Дзержин-
ському й Триліссеру по лінії ЧК 
виконати це завдання.»

Симон Петлюра був уби-
тий в Парижі 25 травня 1926 
року Самуїлом Шварцбардом 
— прямо на вулиці, серед біло-
го дня. 

На суді Шварцбард, єврей 
за національністю,та його за-
хист заявляли, що вбивство 
було політичною помстою за 
єврейські погроми в УНР. Про-
те, саме ж слідство не висунуло 
жодних переконливих доказів 
особистої причетності Петлюри 
до погромів. Жоден факт не під-
твердив антисемітських нахи-
лів Петлюри. Навпаки. на про-
цесі представлено понад 200 
документів, які свідчили про на-
магання Петлюри та його уряду 
зупинити погроми. Однак доку-
менти не були взяті до уваги.

Натомість випливли факти 
зв’язків Шварцбада з радян-
ськими спецслужбами.

Слідство і суд, які тривали 
понад 16 місяців, виправдали 
вбивцю. 

Симон Петлюра був похова-
ний у Парижі на цвинтарі Мон-
парнас. Згодом поруч були по-
ховані його донька і дружина. 

Симон Петлюра: 
життя за Україну

22 травня — 140 років з дня народження видатного українця
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Орден Меча

Батурин — гетьманська столиця

Полтавське обласне об'єд-
нання Товариства «Просвіта» 
перевидало книгу Софії Русо-
вої «Мої спомини». Книга вида-
на за фінансової підтримки ТУМ 
(США), голова Товариства — про-
фесор Віра Боднарук. 

В минулому номері газети ми 
надрукували розділ з цих спога-
дів, друкуємо ще один. 

Софія Федорівна Русова — наша 
землячка з Чернігівщини, народила-
ся в селі Олешня Ріпкинського райо-
ну. Видатний український педагог, ві-
дома діячка національно-визвольних 
змагань. 

Після поразки Української рево-
люції Софія Русова разом з багатьма 
учасниками визвольних змагань зму-
шена була виїхати на еміграцію. Меш-
кала в Празі, де й померла у 1940 
році. Свої мемуари писала на емігра-
ції у 20-х роках. 

Русова не поривала зв̀ язків з 
рідним краєм, селом Олешнею. Також 
родина не раз поверталася з вимуше-
них мандрів на проживання в Черні-
гів, де активно включалася в громад-
ську діяльність, українську справу. 

Ось ще один уривок зі спогадів Ру-
сової, пов̀ язаний з Черніговом, цього 
разу — кінця 19-го століття. Правопис 
автора, за тогочасною граматикою.

* * *
Коли ми приїхали цей раз до Чер-

нигова, то там помітно було вже бага-
то нових течій. Після страшної реакції 
80-х років громадянство наче знову 
набирало сили для боротьби, звісно, 
тільки культурної, лояльної, але все-ж 
таки боротьби. І як не дивно це, в Чер-

нигові душею цього світлого руху був 
такий аристократ, як чернигівський 
губерніяльний маршалок («предво-
дитель дворянства») Миколай Павло-
вич Долгоруков. Якось так сталося, 
що Ол. Ол. (чоловік Софії Русової, відо-
мий статистик, етнограф, діяч земства 
Олександр Олександрович Русов — 
Ред.), скрізь підозрілий для всякої ад-
міністрації, Ол. Ол. — органічний Укра-
їнець-демократ став своєю людиною 
в родині Долгоруких. Ця родина скла-
далася з його жінки — милої доброї 
Марії Павловни, дочки Наталі 15 ро-
ків та двох малих княжат років 8-11. 
Наталя товаришувала з моєю Любою. 
Мик. Павл. старався, і це йому вдава-
лося завдяки його тактовности та чут-
ливости, об'єднати всі чесні елементи 
земства. Про нього справедливо ка-
зали, що для нього не було ані Елліна, 
ані Іудея, до всіх він ставився з пова-
гою, усім радий був допомогти. Вели-
кий землевласник, бо й жінчині й свої 
власні мав великі маєтки, гласний Но-
возибківського повіту, де в нього була 
велика економія Топаль, він щедро 
давав гроші і окремим особам, пер-
сональним невдахам, і на громадські 
справи. Він дуже цікавився перепи-
сом, що його провадив Ол. Ол., стояв 
близько до народньої освіти. Тоді ор-
ганізувалося учительське Товариство, 
намічалися ріжні праці в народньо-
му шкільництві, складався система-
тичний каталог книжок для народу. В 
нього вписані були й українські книж-
ки, взагалі в учительській сфері якось 
зазначався український настрій, помі-
чався вплив Грінченка, що жив тоді у 
Чернигов», вплив Коцюбинського, що 
мав там свій власний дім з чудовими 
рожами в невеличкому садку. Шраг 
Ілля Людвигович стояв на чолі україн-

ської громади досить численної. Тоді 
на громадах лежав обов'язок збира-
ти гроші для Драгоманова, який саме 
тоді перебував у дуже кепському ста-
новищі. Цю працю з великою енер-
гією провадив Мик. Вас. Ковалев-
ський: він їздив по всій Україні, звер-
тався до всіх заможніх Українців, пе-
реконував, соромив і справді збирав 
потрібні гроші, постійно ризикуючи 
сам бути арештований за таку неле-
гальну діяльність. Не високий, з ши-
роким одкритим чолом, з розумними 
очима він виділявся серед тогочасних 
Українців своєю активністю, самовід-
даністю. І він конспірував, коли треба 
було, але ніколи не ховався з політич-
ним напрямком свого українства, він 
майже відкрито висловлював свою 
єдність в думках з Драгомановим, всі-
ма силами розповсюджував ці думки 
та видання Драгоманова.

Серед земства тоді видатну ролю 
грали члени повітової управи — голо-
ва Тризна і члени Малявка та Бакурин-
ський. Тризна, з старої української ро-
дини, був не дуже високої освіти, але з 
твердими переконаннями. Стояв біль-
ше на економічному ґрунті і старався 
всіма силами поліпшити економічне 
становище повіту і був скупий на всі 
иншї земські справи. Малявка скін-
чив, здається петровську академію 
в Москві, був дуже самовпевнений, 
амбітний, страшенно перешкоджав 
Ол. Ол. в його праці, втручаючись в 
статистичні справи Ол. Ол., постійно 
ставлячи йому ріжні перешкоди по-
перек дороги. Бакуринський — щира 
людина, дуже скромний, працьови-
тий і така добра душа, що всі селяне в 
селі Церковиці, де в його був маєток, 
щиро його любили. Пізніше він був 

головою губерніальної управи. Жін-
ка Тризни Анна Олекс. і її сестра Оль-
га дуже близько стояли до народньої 
освіти, були в тісному контакті з учи-
телями. Ми задумали з ними теж орга-
нізувати видання українських книжок, 
і тут я вже ставила умову, щоб книж-
ки ці писали по-українськи. Чимало з 
цього приводу виникало в нас супер-
ечок, і не пам'ятаю чи привели до чого 
ці змагання. 

Головою губерн. управи був Хиж-
няков, це вже був переконаний зе-
мець-політик, він брав участь у всіх 
земських з'їздах і на всіх земських 
зборах провадив політику земсько-
ліберальну. Він був непоганий публі-
цист і писав у справах в журналах 
«Русская Мысль» та «Русское Богат-
ство», де його шанували дуже. Щирий, 
сердечний він енергійно працював, 
особливо в шкільництві, підтримував 
народне учительство, яке в ньому за-
вше мало свого оборонця. Він мав 
щастя вмерти при своїй чесній праці.

На жаль, Долгоруков не довго 
провадив так гарно свою миротворчу 
і поступову діяльність. Він десь зара-
зився сипним тифом, про який тоді ще 
мало чуть було, і як поодинока жерт-
ва цеї хороби, не зважаючи на всі ме-
дичні засоби, помер ще молодий і по-
вний сил. Це була страшенна втрата, і 
в тій гарній залі, де він так гостинно ві-
тав завше всіх своїх гостей, чи вбогих, 
чи багатих, де чернигівська молодь 
так часто весело танцювала, стояла 
труна, запечатана, щоб не було зара-
зи, і ніхто не смів підходити до неї. Але 
на вулиці тисячний натовп провожав 
дорогого небіжчика на вокзал, звідти 
його мали повезти до родинної домо-
вини в Топаль. Від усього населення 

— від Українців, від Євреїв були окре-
мі вінки, саме тому що він так добре 
ставився завжди до всіх націй, до всіх 
верств.

Ці 4 роки мого життя в Черниго-
ві були заповнені працею для спра-
ви народньої освіти та викладами з 
літератури, яку я викладала вдома ді-
вчатам, що скінчили гімназію. В 1897 
р. на Волзі почався страшний голод, і 
молодь з столиць та з провінціяльних 
міст їхала туди влаштовувати їдальні. 
В Чернигові цю думку подав син адво-
ката Саца, молодий музика Ілля. Він 
чудово грав на віолончелі. Ото-ж він 
і зібрав гурток 3-4 дівчат та 2-х моло-
дих хлопців, щоб на громадський кошт 
поїхати в Казань. В цей гурток записа-
лась і моя дочка, що тільки що скінчи-
ла в Київі гімназію. Хоч і страшно нам 
було пускати її так далеко таку мо-
лоденьку — 17 років, але її бажання 
були для нас закон. І вона поїхала аж 
на 8 місяців. Вернулась вона з другим 
виразним бажанням — вчитися меди-
цини, а що ні на київські ні на петер-
бурзькі курси не приймали до 20 ро-
ків, то вона стала просити пустити її 
в Монпельє в університет, куди їхала 
її знайома Маруся Григорович. Але в 
таку далеку подоріж ми вже не одва-
жувалися пускати її саму. Ол. Ол. став 
старатися, щоб мені видали закор-
донний паспорт. Жалко мені було по-
кидати старого, я доручила догляда-
ти його Міші, що вже вступив у харків-
ський університет. Але цей догляд був 
непевний, а до того-ж і робота в Чер-
нигові кінчалася, і Ол. Ол. закликали 
тепер в Полтаву, де провадив статис-
тичну земську перепис Кулябко-Ко-
рецький. Знову нове місто, нові умо-
ви життя, 

В Національному історико-куль-
турному заповіднику «Гетьманська 
столиця» відкривається виставка 
«Григорій Орлик: видатний син видат-
ного батька України. Повернення на 
Батьківщину» . Палац гетьмана Кири-
ла Розумовського, відкриття 19 трав-
ня 2019 року. Організатори виставки 
— Міністерство культури України. 

«Україна, країна в якій прожи-
ває нація, найбільш віддана свобо-
ді, тільки і чекає на слушну нагоду, 
щоб скинути тиранічне ярмо Росії, 
під яким вона стогне. І ця революція 
обов'язково станеться свого часу.

Лист Григорія Орлика до держсе-
кретаря закордонних справ Франції 
Д’Аржансона від 29 вересня 1754 р.»

Перший в історії України вистав-
ковий проект, присвячений Григо-
рію Орлику, сину гетьмана Пилипа 
Орлика, який народився в Батурині 
в 1702 році. Григорія Орлик — блис-
кучий маршал та дипломат Людовіка 
XV, багаторічна діяльність якого була 
спрямована на реалізацію інтересів 
України і Франції - на здобуття свобо-
ди «козацької нації», дипломатичних 
та військових перемог Франції Ви-
ставка має метою висвітлення ролі 
Г. Орлика в історії України та Франції, 
повернення Україні пам’яті про ви-
датного українця. 

Відкриття виставки у відзначен-
ня 350 річниці започаткування геть-
манської столиці у Батурині — гідна 
данина цій визначній ювілейній даті.

Виставка постійно діятиме в па-
лаці гетьмана Кирила Розумовсько-
го. Гетьманування Кирила Григоро-
вича співпало по часу з активною ді-
яльністю Г. Орлика у Франції на благо 
«козацької нації», а палац в Батурині 

— єдиний збережений гетьманський 
палац на теренах України, де історич-
но справедливо представити видат-
ного сина видатного гетьмана Укра-
їни.

Концепція виставки побудована 
на основі наукового дослідження Іри-
ни Дмитришин «Григорій Орлик, або 
козацька нація у французькій дипло-
матії» і об’єднує шість розділів:

Народження та формування. 
Україна. Батурин. 1702 —  1709 рр. 
Розкриває формування любові до 
України і українського народу в колі 
батьків, хрещеного батька гетьмана 
Івана Мазепи та козацької старши-
ни. Особливим експонатом є кахля з 
гербом Орликів, виявлена під час ар-

хеологічних досліджень садиби Пили-
па Орлика в Батурині у 2018 р.

Гідний син великого Батька. 
1709 — 1736 рр. Надає інформацію 
про життя Г. Орлика в еміграції, на-
вчання, військово-політичну кар’єру. 
Розкриває дипломатичну діяльність 
Г. Орлика на службі Франції, його 
роль у справі обрання Станіслава Ле-

щинського королем Польщі в 1733 
р. та постійну дієву турботу про долю 
України. 

Син Батька «Козацької нації». 
1736 — 1757 рр. Показує цінність 
дипломатичної діяльності Г. Орлика 
для України, забезпечення ним по-
стійної присутності «української кар-
ти» у комбінаціях французької закор-
донної політики та формування серед 
державних діячів Франції розуміння 
ярма, під яким стогне «козацька на-
ція». 

 Семилітня війна. Смерть за 
Францію. 1756 — 1759 рр. Розкри-

ває відданість Г. Орлика Франції, яка 
стала його другою Батьківщиною, 
його значні військові звитяги, що 
проявились в ході Семилітньої війни 
(1756-1763 рр.) між Великою Брита-
нією і Прусією з одного боку та Ав-
стрією, Росією і Францією. У битві під 
Бергеном Григорія було тяжко пора-
нено. 23 листопада 1759 р. він по-
мер. 

Особисте життя Григорія Орли-
ка. Розкриває турботу Г. Орлика сво-
їми рідними та відносини з матір’ю. У 
1747 р. Орлик одружується з Луїзою 
Єленою Лє Брен де Дентевіль, донь-
кою французького аристократа Гійо-
ма Лє Брена. У шлюбному контракті 
Г. Орлика іменовано: «Син Батька ко-
зацької нації». Подружжя оселилося у 
замку Дентевіль. 

Збережена пам'ять. Представ-
ляє де і ким збережена пам’ять про 
Г. Орлика та формує розуміння на-
скільки це важливо, розкриває зусил-
ля видатних українців щодо повернен-
ня цієї пам’яті українцям і в Україну, 
спонукає до необхідності увіковічення 
пам’яті про Г. Орлика в Україні і Фран-
ції. І шлях «повернення» Г. Орлика роз-
починається з Батурина.

Ядром виставки є оригіналь-
ні експонати, які передані «Гетьман-
ській столиці» Іриною Дмитришин, 
придбані меценатом проекту Євге-
ном Суром у Франції, виявлені в ході 
археологічних досліджень пам’яток 
на території м. Батурин Національ-
ним університетом «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Шевченка, надані 
на експонування Львівським історич-
ним музеєм та Чернігівським облас-
ним історичним музеєм імені Василя 
Тарновського.

Виставка буде поповнюватися 
новими експонатами. 

Завдяки їм реалізовано проект 
«Григорій Орлик: видатний син видат-
ного батька України. Повернення на 
Батьківщину»:

Євген Сур — меценат проекту; 
Ірина Дмитришин (Франція, м. 

Париж) — завідувач кафедри україн-
ських студій Інституту Східних мов та 
цивілізацій, науковий керівник про-
екту; 

Олег Шамшур — Посол України у 
Франції;

Роман Чмелик — директор 
Львівського історичного музею та ко-
лектив музею;

Сергій Лаєвський – директор 
Чернігівського обласного історично-
го музею імені В.Тарновського та ко-
лектив музею;

Валерій Глущук (Естонія, Таллін) - 
засновник Музею лицарських і коро-
лівських орденів. 

Дизайн та художнє оформлен-
ня — «Майстерня музейних проектів 
Олександра Антонця», Суми.

Автори виставки Наталія Ребро-
ва, Наталія Дробязко. 

Заповідник у ФБ:  https://www.
facebook.com/getmanskastolitsya.
zapovidnyk/

Офіційний сайт заповідника:
www.baturin-capital.gov.ua. 

Григорій Орлик: 
повернення на Батьківщину 

Софія Русова: «Мої спомини»

Кахля з гербом родини Орликів
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Історія Сіверського краю

При реконструкції 
Красної площі знайшли 

плиту ХІІ століття
Роботи на Красній площі ведуться під 

спостереженням археологів, як і велить 
законодавство. Адже це давнє, історичне 
місце Чернігова. 

Ось що розповідає наукова співробіт-
ниця Національному архітектурно-істо-
ричного заповідника «Чернігів стародав-
ній Тетяна Новик. 

«Знахідка досить рідкісна. Виготовле-
на плита з пірофілітового сланцю. Це ка-
мінь, який видобувають в Житомирські-
йобласті. Це єдині поклади такого каме-
ню на території східної Європи. Він добу-
вався в епоху Київської Русі.Тоді з такого 
каменю робили гробниці. Також його ак-
тивно використовували в будівництві. 

Ця плита, скоріш за все, використо-
вувалась для будівництва, можливо, для 
підлоги, бо вона оброблена не дуже ре-
тельно, дуже товста, як для гробниці. На 
площу плита могла потрапити випадково, 
могли використовувати в будь-якому хра-
мі, а в час перебудов, ремонтів її могли 
принести звідки завгодно, навіть з Бори-
соглібського собору.

На площі можна чекати нових знахі-
док. Тому що там була житлова забудова 
Давньоруського часу, поруч знаходився 
П’ятницький монастир, і було кладовище, 
як завжди навколо храмів. Там була і тор-
гова площа. Тобто можна знайти все, по-
чинаючи від епохи Київської Русі, завер-
шуючи ХІХ століттям.»

Цю плиту передали у Національний 
заповідник «Чернігів стародавній». Вона 
експонується в Борисоглібському собо-
рі. Дослідженням плити займаються на-
уковці. 

 

На Валу — вікторина 
з історичного 
орієнтування 

Чернігівський міський Центр турист-
сько-оздоровчої та виховної роботи з 
дітьми і молоддю для своїх гуртківців 

провів традиційну гру-вікторину з істо-
ричного орієнтування «Краєзнавчий ка-
лейдоскоп». Вона пройшла на терито-
рії Національного заповідника «Чернігів 
стародавній» на Валу.

Команди змагалися у двох вікових 
групах: 5 — 6 та 7—9 класи. За допомо-
гою карти-схеми учасники повинні були 
знайти історичні пам’ятки, сфотографу-
вати їх або певні їхні елементи, а також 
відповісти на запитання з історії та кра-
єзнавства.

Гуртківці вправно виконували за-
вдання, демонструючи кмітливість, 
спритність, спостережливість та гарні 
знання з історії рідного краю, здобуті на 
заняттях в Центрі.

Автор цих спогадів вчитель-
краєзнавець з села Кладьківка 
Куликівського району Іван Івано-
вич Овдієнко свого часу написав 
історію рідного села. Автобіогра-
фічні матеріали тут тісно переплі-
таються з оцінкою минулого і сьо-
годення. До уваги читачів фраг-
менти спогадів. Вони чергуються 
з коментарями автора, зробле-
ними у 90-ті роки. 

Село після революції
Після Жовтневої революції 

1917 року, одержавши землю і 
волю за ленінськими декретами, 
Кладьківка неначе ожила. Хоч і 
були великі соціально-економіч-
ні труднощі (нестача промислових 
виробів, бандитизм, безграмот-
ність і т. д.), але активність селян, 
працелюбність були величезні. В 
селі налічувалось 554 двори, де 
проживало 3100 чоловік. Кожна 
сім’я мала велику рогату худобу. 
У більшості були коні, вівці, свині, 
птиця, сільськогосподарський ре-
манент. Кожна родина працювала 
тепер для себе, платила держав-
ні податки. Постачалися державі 
хліб, м’ясо, всі селянські вироби.

Селяни вставали і виїжджали 
на свої ниви ще потемки і повер-
талися додому після заходу сонця.

З усіх боків село оточували 
ліси, випаси, сінокоси, озера і річ-
ка Десна. Зараз площа сільсько-
господарських угідь трохи більша 
5 тисяч гектарів, а раніше було її 
на тисячі гектарів більше. Але сіль-
ське керівництво десь у 20- х ро-
ках збуло ці землі сусіднім селам.

На багатих заливних луках ви-
пасалися великі отари худоби, ко-
ней, овець. Селяни добре працю-
вали і тому ставали заможніши-
ми. Восени попід дворами возили 
для продажу свіже м’ясо — бара-
нину, свинину. Рибалки, що жили 
на хуторі біля Десни, продавали 
рибу або міняли її на продукти хар-
чування. Серед останніх був і мій 
батько, який мав рибальські снас-
ті, 0,9 десятин землі, корову — на 
9 душ сім’ї.

В селі відкривали торгові точ-
ки, де можна було купити необ-
хідні для селян речі — голки, нит-
ки, простий одяг, мило, ґудзики. 
Такі ларьки були на багатьох кут-

ках села. Була створена і спожив-
ча кооперація, де довго керував І. 
П. Тимко. Попід дворами їздив се-
лянин Ф. Зінченко з ящиками, на-
повненими товарами для хатнього 
вжитку, які міняв на старі ганчірки, 
папір.

В селі було багато умільців — 
ткачів, чоботарів, кравців, столя-
рів, будівельників. Щорічно про-
водились ярмарки у Кладьківці і 
сусідніх селах. У нашому селі був 
ярмарок на Святого Петра у липні. 
Три дні йшла купівля-продаж всьо-
го, що тільки потрібно для селяни-
на. Адже в Кладьківці був паром 
через Десну і проходили шляхи Бе-
резна — Ніжин, Мена — Ніжин. На 
ярмарок приїздили з товаром з Ні-
жина, Чернігова, Гомеля. Від села 
до озера Вільжин, від Божого хуто-
ра і до Загаліївки весь луг був за-
повнений підводами, худобою, ба-
лаганами. Понад озером Вільжин 
безупинно крутилася карусель, 
грала музика. Серед відвідувачів 
ярмарку були люди різних націо-
нальностей: українці, цигани, єв-
реї, вірмени з Ніжина.

Тут продавали і міняли коней, 
корів, телят, зерно, птахів, овець, 
свиней, сільськогосподарський 
реманент (плуги, борони, коси, 
серпи, упряж). Мій дядько Лука 
одного разу продав пару волів за 
двісті пудів зерна. Тут носили і різ-
ні особисті речі, одяг. Були б тільки 
гроші, усе було недороге.

У більшості людей у день яр-
марку на вустах були усмішки, 
скрізь чулися веселі розмови. Мо-
лодь у святковому одязі збиралася 
біля каруселі. Стояв ряд брезенто-
вих балаганів, де похилого віку се-
ляни розпивали пиво. Але я ніко-
ли не чув ні лайки, ні п’яного крику 
односельців. Хіба що крики циган, 
які мордували коней, підбадьо-
рюючи їх для продажу. Я не знав 
їхньої мови, не міг розібрати, чи 
вони лаються, чи просто кричать.

Якщо в когось із селян не було 
грошей або часу, щоб відвідати яр-
марок, він міг зробити це в інший 
час в сусідніх селах. Особливо в 

Блистові, де був теж великий яр-
марок.

Зникли тепер подібні сільські 
багаті ярмарки, хіба що на екра-
ні показують Сорочинський ярма-
рок. 

Про природу 
і екологію

Багатющі деревиною, ягода-
ми, грибами, тваринами ліси на-
вколо села Кладьківка почали 
нищити масово після 1917 року. 
Гірко було дивитись, як безжаліс-
но нищили ліс, особливо у 1924-
1927 роках. Взимку, коли закінчу-
валися основні сільськогосподар-
ські роботи і випадав перший сні-
жок, запрягали селяни коней або 
волів у ґринджоли (сани), всім до-
рослим складом сім’ї сідали в них, 
беручи з собою пилки, сокири, ві-
рьовки, і їхали до найближчого 
лісу. Вибирали найкращу дереви-
ну і спилювали її, а потім другу — 
скільки коні довезуть. Відпилюва-
ли тільки частини деревини, при-
датні для будівництва, решту ли-
шали на зиму. А ранньою весною 
Десна виходила з берегів і змива-
ла ці рештки дерев і несла вниз за 
течією. І коли хто питав: «Для чого 
це робите?»,то лісоруби відповіда-
ли: «Яке твоє діло. Тепер усе наше». 
До кінця 20- х років ліси навко-
ло села і за Десною, в основному, 
були знищені.

Озерами ще довго користува-
лись. Дуже багато риби виловлю-
вали, дуже багато її гинуло в при-
духу (від задухи під льодом) зимою, 
але запаси поповнювались без 
допомоги людей. Був створений і 
рибальський колгосп у 1929 році, 
який проіснував до 1974 року.

Потім знищення водних запа-
сів, риби розпочалося з початком 
меліорації. Були осушені озерця, 
болота, долини. Зникла риба, дикі 
качки, а землі, крім бур’яну, нічо-
го не дають. Води Десни забруд-
нюють стоки підприємств. Зникли 
деякі породи риб. Особливо сом, 
який тут водився у великій кількос-

ті, і вага деяких особин сягала до 
100 кілограмів.

Тепер лишилося 3 озера: Віль-
жин, Колодянка і Річище. Вони 
заростають різними водоростя-
ми. Процвітає браконьєрство. В 
останні роки два браконьєри вто-
пились, ховаючись із страху від 
собі подібних. На берегах Дес-
ни поселяється багато дачників, 
і вода рідної нам річки з кожним 
роком стає бруднішою. А рибину 
у воді чекає тепер гачок або ри-
бальська сітка протягом року і 
протягом кожного метра.

НЕП і колективізація
Період Нової економічної по-

літики (НЕП) супроводжувався ба-
гатьма деформаційними момен-
тами. Це, передусім, бандитизм. 
Створювалися злочинні групи, об-
крадали кооперативи сіл, окремих 
громадян.

На початку 20- х років у Кладь-
ківці була замучена, пограбована 
сім’я колишніх дворян — старих 
людей Савицьких. Було застреле-
но у вікно активіста з хутора При-
стань Богдана Оксентія. Було спа-
лено лісопильний завод, де пра-
цювало 150 чоловік.

В 1924 році згоріла церква з 
невідомої причини. У вогні згорів 
і член церковної ради. Храм був 
дерев’яний, але чудово оздобле-
ний всередині. На картинах відо-
бражені біблейські події , на дзві-
ниці — гучні дзвони. Церква зва-
лась Спасо - Преображенською.

На Цвинтарі біля церкви з чу-
довою різьбленою огорожею, скрі-
пленою залізом і цеглою, знаходи-
лося захоронення графів Само-
йловичів, які володіли землями 
Кладьківки і продали їх кладьків-
ським заможним селянам. Церква 
мала три приходи — святих Спаса, 
Миколая та Параски.

Записав вчитель-краєзнавець 
Анатолій Чумаченко.

 Кладьківка, Куликівський район
 Далі буде

Фотоальбом

Чарівна стара світлина, на якій дві жінки 
у традиційному вбранні з дитиною позу-

ють перед камерою у фотоательє I.Liosin. 
Фотографія зроблена на початку ХХ сто-

ліття у місті Прилуки. Фото з колекції 
Ukrainian Institute of Fashion History.

Міжнародна організація 
допомоги борцям революції 

МОДР (рос. МОПР)) — комуністична доброчинна організа-
ція, створена у 1922 році за рішенням Комінтерну. Маючи від-
ділення у десятках країн світу, надавала грошову й матеріаль-
ну допомогу засудженим революціонерам. 

В березні 1923 ЦК МОДР оголосив День Паризької Комуни 
(18 березня) своїм святом. До 1924 організація мала секції у 
19 країнах. До 1932 МОДР об'єднувала 70 національних сек-
цій, що включали близько 14 млн чоловік (з них 9,7 млн чоло-
вік входили в МОДР СРСР, внески якої до фонду були найбільш 
значущими). До 1936 року МОДР, як і НКВС, мала право на ви-
дачу дозволів на в'їзд до СРСР. У міжнародному масштабі діяла 
до Другої світової війни. Радянська секція МОДР працювала 
до 1947 року.

МОДР організовувала допомогу й підтримку Антоніо Грам-
ші, Георгію Димитрову, Сакко і Ванцетті.

На фото: Засідання бюро Чернігівського відділення МОДР. 
12 лютого 1937 року.

Олександр СОЛОМАХА
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Юнак міста Прилуки. 
Фото початку ХХ століття. 

Біль пережитого
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Література і кіно Польщі

Під цією рубрикою розповімо 
про польські літературу і кіно в ціка-
вій сув̀ язі: про видатних письмен-
ників, їхні відомі твори та їх екрані-
зацію польськими режисерами. 

Література Польщі — це 4 лау-
реати Нобелівської премії: Генрік 
Сенкевич (1905), Владислав Рей-
монт (1924), Чеслав Мілош (1980), 
Віслава Шимборська (1996). Це 
Адам Міцкевич, Юліуш Словацький, 
Зігмунт Красінський, Ципріан Нор-
від, Еліза Ожешко, Болєслав Прус, 
Марія Конопніцька та інші чудові 
прозаїки і поети. 

 А польське кіно — це всесвіт-
ньо відомі режисери Анджей Вай-
да, Єжи Гофман, Єжи Кавалерович, 
Юліуш Махульськи, Роман Полан-
ськи, Кшиштоф Зануссі, Анджей Жу-
лавськи.

Цікаво, що багато видатних 
польських письменників мали укра-
їнське коріння, народилися і мешка-
ли в Україні, принаймні на україн-
ських землях, що входили до складу 
Росії, Польщі чи Австро-Угорщини.

В Україні народився і класик 
польської літератури ХХ століття 
Ярослав Івашкевич. 

Ярослав Івашкевич (Jaroslaw 
Iwaszkiewicz ) народився 20 лютого 
1894 року в селі Кальник тодішньої 
Київської губернії, нині це Вінниць-

ка область. Помер 2 березня 1980 
року в містечку Стависько поблизу 
Варшави.

Його батько Болєслав Івашке-
вич навчався у Київському універ-
ситеті разом з Тадеєм Рильським, 
батьком Максима Рильського. За 
участь у польському повстанні 1863 
року проти Росії Болєслав був ви-
ключений з університету і висланий. 
Відбувши покарання, працював до-
машнім учителем, бухгалтером.

Батько помер у 1902 році, вели-
ка родина (Ярослав був наймолод-
шим, а крім нього, в сім'ї були три 
сестри та брат) опинилася в біднос-
ті. Спочатку Івашкевичі перебра-
лися у Варшаву, де мешкали 2 роки 
(1902— 1904), а потім надовго осе-
лилися у Єлизаветграді (тепер — 
Кропивницький). Тут Ярослав всту-
пив у гімназію, але в 1909 р. мати пе-
ревела його на навчання у Київ. Він 
закінчив у 1912 році IV Київську гім-
назію. У тому ж році вступив у Київ-

ський університет на юридичний фа-
культет..Водночас навчався у музич-
ній школі, а потім — у консерваторії. 
На життя заробляв репетиторством.

У 1918 p., після закінчення Ки-
ївського університету, Івашкевич 
повернувся у Варшаву, де відразу 
потрапив у вир суспільного та куль-
турного життя. Він служив в ар-
мії, працював у газеті, у державних 
структурах. 

Писати почав рано. Творчість 
Івашкевича міжвоєнного двадцяти-
ліття умовно можна поділити на два 
періоди — «київський» і «варшав-
ський». Першим твором Івашкевича 
стала поема «Молодість пана Твар-
довського» (1912—1915), другим — 
повість «Втеча у Багдад» (1916). Упро-
довж 1916—1918 pp. Івашкевич ви-
дав ряд поетичних збірок та повістей. 

Кращими творами «варшав-
ського» міжвоєнного періоду є по-
етична збірка «Повернення у Єв-
ропу», повість «Місяць сходить» та 
історичний роман «Червоні щити» 
(1934), з історії Польщі і сусідніх дер-
жав ХІІ століття. Також вийшло ще 
чимало поетичних і прозових творів 
працьовитого письменника. 

Окупацію він пережив у міс-
течку Стависько, біля Варшави, де 
був учасником підпілля, допомагав 

польським письменникам та ар-
тистам і продовжував писати. 

Після війни Івашкевич ак-
тивно займався культурною, 
громадською та літературною 
роботою. Він часто бував у Ра-
дянському Союзі, зокрема, в 
Україні, підтримував інтенсивні 
творчі зв'язки з українськими та 
російськими письменниками. У 
повоєнний період Івашкевич ви-
дав 9 збірок поезії, нові романи, 
повісті, оповідання, п’єси. 

Центральним твором цього 
періоду, як і творчості Івашкеви-
ча в цілому, став роман-епопея 
«Слава і хвала» (1956-1962). Це 
широка панорама польського 
суспільства першої половини ХХ 
століття. Розпочинається опо-

відь подіями в Україні напередодні 
Першої світової війни, далі револю-
ція 1917 року, громадянська війна, 
потім дія переноситься у Польщу. Та-
кож фігурують Одеса, Париж, Іспа-
нія. Це велика сімейна сага на тлі 
потрясінь історії. 

Українська тема присутня в ба-
гатьох творах Івашкевича. 

А зараз — про блискучу по-
вість Ярослава Івашкевича «Панни 
з Вілько». Написана у 1933 році. Дія 
відбувається в міжвоєнній Польші. 

«Війна давно закінчилася». Це 
буквально перше речення повісті. 
Йде 1929-й рік. Головний герой тво-
ру — вчитель Віктор Рубен. Йому до-
велося воювати, пройти всю ту жах-
ливу Першу світову війну. І ось, в спо-
кійні, здавалося б, часи миру йому 
не так просто знайти себе в житті. Та 
ж тема воєнного і повоєнного «втра-
ченого покоління», яку ми бачимо у 
творах Ремарка, Хемінгуея. 

Раптова і рання смерть товари-
ша ще більше загострює почуття са-
мотності Віктора. Знайомий лікар 
стурбований здоров̀ ям Віктора і 
радить йому на якийсь час змінити 
обстановку, відпочити.

І тут Віктор пригадує, що ще до 
війни. 15 з лишком років тому, він 
якийсь час працював домашнім 
вчителем доньок власників маєт-
ку в селі Вілько. А неподалік на ху-
торі мешкає його рідна тітка. Віктор 
вирішує поїхати в місця своєї моло-
дості. 

Вся дія повісті відбувається протя-
гом цих кількох літніх тижнів, коли Ві-
ктор, поселившись у тітки, майже весь 
час проводить у маєтку, де колись вчи-
телював. Він тоді навчав найменших з 
сестер, а всіх їх було аж шість.

Чесно кажучи. Віктор вважав, 
що те його вчителювання було лише 
епізодом у житті і його, і тих милих 
сестер. Але повернувшись сюди, у 
свою юність, він зрозумів, що це не 
так. Сестри, приємно вражені його 
несподіваним приїздом, зустріли 
його з тим же давнім теплом. Вияви-
лося, що він залишив пам’ятний слід 
в душах сестер. І всі вони були кож-
на по-своєму закохані у вчителя. 

Віктор несподівано і вражено ді-
знається, що наймолодша з сестер 
Феля через нерозділене кохання до 
нього покінчила з життям. Це потря-
сіння, як і нове кохання до нього мо-
лодшої з цих 5-ти сестер Туні, сколих-
нули здавалося б охололу до всього 
душу Віктора. Він прагне знову ожи-
ти, повернутися у свою молодість, з 
Юльцею, нині дружиною власника 
маєтку і матір̀ ю двох дітей, вони на-
віть пробують поновити давню лю-
бовну інтрижку. Втім, все це марно. 
Роки минули. Людське життя начеб-

то й безперервне, але в минуле по-
вернутися неможливо. 

А взагалі важко переповідати 
плин цієї повісті, де начебто нічого не 
відбувається, окрім, хіба що спроби 
самогубства — цього разу вже Туні. 
Вся тонка тканина повісті — на на-
півтонах, діалогах Віктора з кожною 
з сестер, а у кожної з них тепер своя 
доля. В цю тканину уплетено роздуми 
героя про те, хто він був, хто є і як жити 
далі. І від̀ їзд Віктора з Вілько був та-
ким же раптовим, як і його приїзд. 

Якщо проводити якісь літера-
турні паралелі, то це, насамперед, 
Іван Бунін, його «Темні алеї» — блис-
куча книга з понад 30-ти новел про 
кохання, написана автором в не-
прості роки еміграції у Франції, коли 
палала Друга світова війна. І 70-річ-
ний Бунін в цьому вирі божевілля 
створює свій гімн коханню. 

Повість «Панни з Вілько» рівно 40 
років тому екранізував режисер зі 
світовим ім’ям Анджей Вайда. Ви мо-
жете прочитати на сайті нашої газе-
ти, в її № 75 за березень 2016 року, 
велику публікацію про Вайду, з наго-
ди його 90-річчя. А в № 89, у жовтні 
того ж року, — стаття пам’яті видат-
ного митця, що пішов з життя. 

Десятки відомих фільмів зняв 

режисер. Воєнна тема — це «Ка-
нал», «Попіл і діамант», «Катинь», 
«Пейзаж після битви», «Страс-
ний тиждень», фільми політичної 
тематики «Людина з мармуру», 
«Без наркозу», «Людина із заліза» 
— це розвінчання тоталітариз-
му. Вайда — блискучий майстер 
екранізації світової літературної 
класики. Він екранізував два ро-
мани Достоєвського — «Біси» й 
«Ідіот», зняв фільми «Сибірська 
леді Макбет» — за повістю Лєс-
кова, «Пілат та інші» — за рома-
ном Булгакова «Майстер і Марга-
рита». Звичайно ж, польська кла-
сика: «Попіл» за романом-епопе-
єю С. Жеромського, «Пан Тадеуш» 
за А. Міцкевичем, «Земля обіто-
вана» за В. Реймонтом, «Весілля» 

за С. Виспянським. 
Поряд з такими епічними по-

лотнами справжньому майстру ін-
коли хочеться зняти і мовби камер-
ні, психологічні картини. І тут слід 
згадали про творчу співдружність 
і дружбу в житті саме з Ярославом 
Івашкевичем. 

Вайда екранізував три його по-
вісті. Менш відома — у фільмі «Ле-
пеха». Значно популярніший, в тому 
числі у нас, фільм «Березняк», де в 
головних ролях улюблений актор 
Вайди Даніель Ольбрихський та ще 
одна зірка польського кіно Ольгерд 
Лукашевич. 

І ось фільм «Панни з Вілько», 
саме під тою ж назвою, що й по-
вість, і загалом вона відтворена на 
екрані любовно і точно. 

Чудові пейзажі, старовинний 
маєток, музика польського компо-
зитора-класика Кароля Шиманов-
ського. І прекрасний акторський ан-
самбль, відомі актори польського 
кіно і театру. 

В головній ролі, звичайно ж, Да-
ніель Ольбрихський. А ось хто грає 
сестер: Юля — Анна Сенюк, Йоля — 
Майя Коморовська , Зося — Станіс-
лава Целінська, Казя — Крістіна За-
хватович , Туня — Крістінa Паскаль. 
Тьотю Віктора грає відома польська 
актриса, на жаль, вже покійна Зо-
фія Ярошевська.

З актрис, котрі грають сестер, 
чотири і далі в мистецтві. Хоч, звісно, 
стали старші на 40 років. Дуже попу-
лярна польська актриса — Майя Ко-
моровська, якій уже за 80. Крістіна 
Захватович — це дружина Анджея 
Вайди, з яким вони жили в щасли-
вому шлюбі понад 40 років, до дня 
смерті режисера. Якраз сьогодні 
пані Крістіна іменинниця — 16 трав-
ня їй виповнюється 89 років. Вона 
бере активну участь у громадсько-
му житті. А ще пані Крістіна Захвато-
вич-Вайда — великий друг України. 
П`ять років тому разом з відомими 
польськими письменниками, митця-
ми вона підписала відкритого листа 
на підтримку України і з засуджен-
ням загарбання Криму Росією та ро-
сійської агресії на Донбасі. 

На жаль, нема вже наймолод-
шої з «сестер». Крістіна Паскаль — 
єдина в ансамблі не польська ак-
триса, вона француженка, фран-
цузька і швейцарська актриса і кі-
норежисер. Під час зйомок їй було 
26 років, а через 17 років у стані 
депресії вона покінчила самогуб-
ством, що спробувала зробити у 
фільмі її героїня Туня. 

…Наше телебачення, попри де-
сятки чи й сотні каналів, доволі убо-
ге щодо гарних фільмів. Тому зайдіть 
в Інтернеті на YouTube, відкрийте 
фільм «Панни з Вілько» і пориньте в 
чудову прозу Ярослава Івашкевича, 
прекрасно відтворену на екрані Ан-
джеєм Вайдою. 

Петро АНТОНЕНКО

«Панни з Вілько»: 
повість Івашкевича і фільм Вайди

Кадр з фільму: Данієль Ольбрихський і 
Крістіна Паскаль

Станислава Цилінська

Зофія Ярошевська

Майя Коморовська

Анна Сенюк

Крістіна Захватович
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У світі цікавого

 Щоб рис вийшов білим і 
розсипчастим, засипайте його в ки-

плячу підсолену воду, додавши кілька 
крапель лимонного соку або розчиненої у воді лимон-
ної кислоти. Не закривайте посуд, в якому вариться 
рис.

 Щоб мариновані огірки хрумтіли, додайте в 
банки листочки трави амарант.

 Шматок хліба, покладений в каструлю, в якій 
вариться капуста, вбере неприємний запах.

 Ви зможете легко замінити майонез смета-
ною, додавши в неї розтертий жовток круто зварено-
го яйця і чайну ложку гірчиці.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Проблема країни не 
в тому, що вона не може 
нагодувати бідних, а в 
тому, що багаті ніяк не мо-
жуть нажертися.

 Реклама в банку: 
«Ми довіряємо своїм клі-
єнтам». А от авторучка до 
столу прив’язана…

 Якщо в дамську су-
мочку не влазить буханка 
хліба, баночка майонезу, 
заморожена курка, то це 
дурня, а не сумочка.

 Неподобство! Такої 
безсоромності я ніколи не 
бачив! А можна подивити-
ся ще раз?

Було колись...
Одного разу у Альбер-

та Ейнштейна запитали, 
яка швидкість звуку. На 
це великий фізик відпо-
вів: «У мене немає звич-
ки запам'ятовувати речі, 
які легко можна знайти 
у книзі».

* * * 
Близько ста років 

тому вперше на ринг, крім 
боксерів, вийшов суд-
дя. Сміливцем виявився 
Юджин Корі. Після істо-
ричного матчу в Лондон-
ському спортивному клу-
бі він, потираючи великий 
синець під оком, заявив 
журналістам: «Головне — 
не потрапити під гарячу 
руку!»

Куточок 
гумору
Одеські жарти 

Телефонний дзвінок у 
квартирі Рабиновича:

– Вибачте, вас турбує 
Циля.

– Вибачте, але Цилі 
мене вже давно не турбують.

☺ ☺ ☺
У магазині маленький 

Мойша простягає продав-
щиці банку і говорить:

– Мені три літри меду.
Та наливає повну банку.
– А тато завтра прийде і 

заплатить, — каже Мойша.
– Ну, ні, – продавщи-

ця забирає банку і виливає 
мед назад.

Мойша виходить на ву-
лицю і заглядає в банку:

– Тато правий, тут ви-
стачить на два бутерброди.

☺ ☺ ☺
Приїжджий вийшов з 

тролейбуса і запитує оде-
сита:

– І де ж ваша Дериба-
сівська?

– Так вам ще треба 
було їхати сім зупинок! 

– Що ви говорите?! А я 
сидів у тролейбусі, і мені ска-
зали, що треба виходити.

– Так ви сиділи? От вам 
і порадили вийти. 

* * * 
—Добрий вечір, Розо-

чка. Чим займаєтеся?
—Чим таки може за-

йматися порядна заміжня 
жінка о 10-й вечора? Си-
джу, їм.

 В Ісландії на одну людину при-

падає більше написаних, прочитаних і про-

даних книг, ніж в будь-якій іншій країні. Автором 

власної книги, опублікованої ще за життя, стає ко-

жен десятий ісландець.

 Найкоротша війна (між Англією і Занзібаром) 

тривала всього 45 хвилин.

 На відміну від звичайних бджіл, бджолина 

матка може жалити багато разів, її жало при цьому 

не залишається в тілі жертви.

 Італійці дуже забобонні. У країні офіційно за-

реєстровано близько 150 тисяч магів, послугами 

яких користуються понад 16 мільйонів осіб. 

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, су-
веніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, про-
ведення презентацій, прес-конференцій, творчі зу-
стрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

Види послуг: соціальний патронаж, видавнича ді-
яльність, сприяння 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 україн-

ська класика, сучасна проза і поезія, історія, 
краєзнавство, дитяча книга, довідкова літе-
ратура.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

ри-

их і про-

роррр зси
плячу пі

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
Завірити підпис Засвідчити підпис

Значні протиріччя Значні суперечності

Займати посаду Обіймати посаду

Зайняти гроші Позичити гроші

Заключати угоду Укладати угоду

Заключення комісії Висновок комісії

З кожним роком збільшується 
кількість бажаючих навчатися за 
кордоном, але, на жаль, далеко 
не кожен може собі це дозволити.

Ми хочемо повідомити Вам 
чудову новину!!!

Величезна кількість Вищих 
навчальних закладів Польщі го-
тові прийняти саме Вас на БЕЗ-
КОШТОВНЕ навчання.

Зателефонуйте до нас та ді-
знайтеся деталі.

Номер: +480 536 248 958 
(Viber)

Безкоштовне навчання в Польщі — РЕАЛЬНІСТЬ

У 70-х роках ХІХ століт-
тя стандартна футбольна 
форма складалася із чо-
тирьох основних елемен-
тів: штанів, заправлених 
у високі, до колін, шкар-
петки, сорочки та шапки. 
Футболісти навіть іноді 
одягали циліндри.

У Вікторіанські часи 
в Англії гравцям доводи-
лося вдгати важкі робо-
чі або армійські череви-
ки, що було дуже нелегко 
і травмонебезпечно.

У першому десяти-
літті ХХ століття команда 
вже повинна була мати 
єдину форму всіх гравців. 
Англійські комплекти уні-
форми були замінені све-
трами й довгими шорта-
ми. Гумки тоді ще не вина-
йшли, і шорти трималися 
на ременях.

У 1904 р. Англійська 
футбольна асоціація, 
стурбована тим, що фут-
больні шорти ставали усе 
коротші, ввела правило: 
«Футбольні шорти повинні 
прикривати коліна гравців».

Найбільш глобальні зміни у формі відбули-
ся після Другої світової війни у континенталь-
ній Європі. Довгі шорти мали недоліки (вага, 
дискомфорт), довелося їх удосконалити.

В 1939 році починають з’являтися перші 
номери на футболках. 

Масштабна зміна відбулася, коли були 
винайдені синтетичні волокна. Одяг став 
дуже легким, не промокав усередині і зовні. 
Через шипи взуття стало краще «чіплятися» 

за газон.
Сьогодні через ко-

мерціалізацію футбо-
лу постійно змінюєть-
ся і вигляд форми. Нові 
технології беруть своє. 
Компанія «Nіke» змогла 
домогтися того, що фор-
ма тепер важить 150-
200 грамів, тканина не 
поглинає вологу, а зна-
чить, під час гри вага 
футболки не збільшу-
ється. Сучасні бутси 
так само відрізняють-
ся малою вагою та під-
вищеною зручністю. У 
професіоналів кожна 
пара взуття під певну 
погоду, у бутс різна кіль-
кість шипів. Футболіс-
там створюють унікаль-
не взуття з урахуванням 
антропометрії стопи й 
інших факторів.

Футбольне екіпіру-
вання стало ще й захи-
щати гравців. З’явилися 
гетри і воротарські ру-
кавички. Сьогодні в 
кожного профі під ге-

трами на гомілках стоять щитки, що захища-
ють від травм. 

Ми звикли до рекламних оголошень на 
футболках. Іноді спонсорські контракти до-
ходять до абсурду. Так футболістам мадрид-
ського «Атлетіко» на кожен матч доводилося 
виходити в іншій формі, тому що рекламува-
ли на ній нові фільми. 

Деякі гравці під основною футболкою 
носили майку з різними закликами, гасла-
ми, жартами, рекламою. 

Історія футбольної форми

Чекаєте важливого телефонного дзвін-
ка? Покладіть мобільний у шафу, підіть у ван-
ну і намильте руки. Дзвінок тут же пролунає. 

Скляне око, вставлений у дверне вічко, від-
лякне від вашої квартири будь-якого злодія.

Коли грабіжники почнуть виламувати 
двері, спробуйте одночасно ламати їх зі сво-
го боку: це спантеличить зловмисників.

Якщо ваш чоловік взявся випрати шкар-
петки, головне, щоб їх була парна кількість.

Відкриваючи шафу, краще спершу посту-
кати по ній: раптом там хтось є.

Ваш квиток на потяг прослужить вам до-
вше, якщо проїдете свою зупинку.

Чорна сорочка в білі цятки — ідеальний 
захист від лупи!

Щоб руки не пахли рибою, на кілька се-
кунд опустіть їх у бензин. 

Гаряча кришка на каструлі виглядає так 
само, як холодна!

Одяг дружини прослужить довше, якщо 
чоловік отримує маленьку зарплату.

Вегетаріанський суп буде поживнішим, 
якщо в нього покласти трохи м'яса.

Ніколи не хваліть свого чоловіка: у інших 
чоловіків це викликає заздрість, у жінок - ба-
жання перевірити.

Не кидай в чоловіка сільничку: розсипа-
на сіль — до сварки.

Обід видасться чоловікові набагато 
смачнішим, якщо перед цим не годувати його 
два дні.

Щоб відрізнити справжній швейцарський 
годинник від підробленого, кинь його з усі-
єї сили на підлогу магазину: якщо годинник 
справжній, продавець тут же впаде непри-
томним. 

Не купуй бульйонні кубики, тебе нахаб-
но обманюють: це не кубики, а паралеле-
піпеди.

Поради жартома і всерйоз

Кращий футболіст світу аргентинець 
Ліонель Мессі у формі 

іспанської «Барселони»


