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Сьогодні і в найближчі дні 
ви ще встигнете 

передплатити нашу газету 
на ІІ півріччя

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!
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От таки не варто проводити вибо-
ри влітку. Це не до того, що цю Раду 
8-го скликання, мовляв, не треба пе-
реобирати дочасно, у липні, а треба 
дати досидіти каденцію до кінця осе-
ні. Навпаки, цей нещасний нинішній 
парламент треба було б розпустити 
і переобрати ще понад 2 роки тому, 
коли у лютому 2017-го остаточно роз-
валилася правляча коаліція. Але хто 
б тоді розпустив цю Раду?

То ж доводиться нині йти на ви-
бори влітку, при тому, що за понад 
чверть століття нашої незалежнос-
ті лише одні з півтора десятка наших 
парламентських і президентських 
виборів були влітку. Якраз 25 років 
тому, у червні 1994-го. Це були теж 
позачергові вибори — Президента, 
коли не дуже зрозуміло, через яку 
кризу першому главі держави Крав-
чукові дали покерувати всього два з 
половиною роки, замість 4-х тодіш-
ньої каденції. До речі, тоді одночасно 
провели й місцеві вибори, чого в на-
ступні десятиліття чомусь уже побою-
ються. 

Так от річ не в тім, що влітку горо-
ди, дачі, відпустки. Все це «страшил-
ки» для виборчої кампанії, явка на 
виборах точно буде, і нормальна. Річ у 
іншому: так не хочеться псувати най-
кращу пору року брудом, гидотною 
чергової виборіади.

А літо — дійсно краща пора року 
для більшості людей, хоч, звичайно, 
немало їх такими порами вважають 
весну, осінь і навіть зиму. 

Вибори 
на тлі виборів

Ці позачергові парламентські ви-
бори прямо випливають з щойно за-
вершених президентських. Бо вже в 
інавгураційній промові у Раді, тобто 
Зверненні до народу, новообраний 

Президент України Володимир Зе-
ленський чітко заявив: він розпус-
кає цю Раду. Тобто, оголошує через 
два місяці позачергові вибори пар-
ламенту. Вже другого дня. 21 травня, 
глава держави видав Указ про при-
значення цих виборів 21 липня. Указ 
очікуваний, на що, схоже, йшли і самі 
депутати Ради, адже могли б призна-
чити день інавгурації не на 20 трав-
ня, а,скажімо, на 28 чи й 1 червня, 
коли до завершення повноважень 
Ради залишалося б менше півроку, 
а значить, її не можна дочасно пере-
обирати. 

В нашому політикумі хтось охоче 
йде на ці позачергові вибори, хтось їх 
дуже не хоче. Ці останні й зробили по-
дання в Конституційний суд щодо за-
конності Указу Президента. Очевид-
но, з метою отримати вердикт. що 2 = 
5, тобто що виходу трьох фракцій з ко-
лишньої 5-фракційної коаліції начеб-
то й не було. 

Тупа ненависть тих, хто програли, 
до нового Президента, точніше ска-
зати — до величезної більшості ви-
борців, що прийшли і проголосували 
за нього, нині дивно змушує цих опо-
нентів єднатися довкола питання пе-
реобрання Ради: єднаються навіть ті, 
хто ще недавно лаяв цю Раду останні-
ми словами. 

 

Капітуляція совісті
Не знаючи вже, за які ще дії вкуси-

ти нового главу держави, деякі його 
затяті опоненти спекулюють на тяж-
кій темі війни і збереження держа-
ви. Недавно вони гучно заголосили 
на теми «капітуляції перед ворогом», 
цебто Росією. Конкретніше — про на-
чебто заборону нової влади вести во-
єнні дії на Донбасі у відповідь на ата-
ки сепаратистів-заколотників і їхніх 
російських хазяїв. 

Доходить до прямої брехні. Ось 
заголовок статті на популярному 
чернігівському сайті, що стоїть на 
його головній сторінці вже добрих 
два тижні: «Ось тепер дійсно «Ворог 
– на Банковій».

Про що йдеться? Ось уже перші 
абзаци статті.

«Станом на ранок 7 червня 4 за-
гинуло, 10 поранено. Це артиле-
рія російських терористів, про яку 
знали, але Генштаб не дозволив 
стріляти.

Саботаж з самої верхівки. Було 
віддано злочинні накази не стріляти 
у ворога і не відповідати на обстріл 
ворога.»

Далі можна не читати: ключова 
теза, ключова брехня сказана. Бо 
всі ці останні тижні ніколи по Зброй-
них Силах України не віддавалися 
подібні накази. То ж цю брехню тут 
же спростували і справжні, а не ди-
ванні, наші учасники війни, і коман-
дування Збройних Сил.

Але брехня полетіла і літає над 
головами людей. За підписом яко-
гось явно вигаданого прізвища, бо 
ні посади при цьому прізвищі, ні міс-
ця народження цього наклепу. Так 
само, як і цитати в тексті чергового 
«активіста».

Героям диванної війни варто б 
зробити інше. Якщо вони так кри-
чать про «зраду», «капітуляцію» нової 
президентської команди, то зробіть 
подання в Генеральну прокуратуру 
про це все. Тільки не «а-ла-ла», а кон-
кретно: хто віддавав накази не стрі-
ляти в окупантів, їх звання, посади, 
дати і номери наказів. Врешті, при-
ховування відомого комусь злочину, 
а авторам таких писаній вони ж, ви-
ходить, «відомі», — теж криміналь-
ний злочин. То ж у Генпрокуратуру. 
Саме туди, бо Генпрокурор Юлій Лу-
ценко на фініші своєї бурхливої про-
курорської епопеї вже не придумає, 
чим ще вразити. І недавно порушив, 
тобто очолювана ним прокуратура, 
аж три кримінальні справи — за на-
несення шкоди державі. Під шкодою 
там явно просвічуються «злочин-
ні накази про капітуляцію». А вза-
галі формулювання цих трьох кри-
мінальних справ настільки широке, 
що сюди можна підтягти діяння кого 
завгодно — того ж таки Луценка, 
десятків міністрів, десятків чи й со-
тень депутатів Ради та іншу чиновну 
братію. 

Натомість колись таки з̀ ясується 
правда про справжні капітуляції — 
трагедії Іловайська і Дебальцево-
го, врешті, про здачу ворогу Криму 
і третини Донбасу. По всьому цьому, 
до речі, теж давно порушено кримі-
нальні справи, тільки от «довгогра-
ючі» при попередній владі. Може, 
таки вони будуть завершені, і ми 
дізнаємося багато цікавої 
правди. 

Літо, спека,обман

Автор : nuvolanevicata
Тільки факти
Президент Зеленський розповів 

Європі про ключ до миру в Україні
Президент України Володимир Зеленський про-

сить міжнародних партнерів зберегти дипломатич-
ний і санкційний тиск на Росію. Про це він заявив 17 
червня на прес-конференції після зустрічі з прези-
дентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

«Європа не зможе почувати себе в безпеці, поки 
Росія робить вигляд, що міжнародного права просто 
не існує…Ніхто не хоче, щоб Україна ставала порохо-
вою бочкою, де Крим і Донбас – бікфордів шнур», до-
дав президент.

Він заявив, що завершення війни і повернення 
анексованих українських територій є його головним 
завданням.

«Але я розумію, що неможливо встановити мир 
військовим шляхом. Він матиме занадто високу ціну, 
у тисячі людських життів. Єдиний ключ до миру – це 
дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його 
зберегти. І дуже сподіваюся, що цьогорічне голову-
вання Франції у Великій Сімці сприятиме цьому пи-
танню», заявив Зеленський.

Агресія Росії: у травні на Донбасі 
загинули 8 українських 

військових, 61 травмований
У травні 2019 року внаслідок російської агресії на 

Донбасі загинули 8 українських військових, 42 - по-
ранені та травмовані, 19 зазнали бойових травму-
вань. Про це повідомили у Міноборони України. 

У повідомленні не уточнюється, чи йдеться про за-
гальну кількість загиблих, у т.ч. з урахуванням помер-
лих пізніше від поранень, чи лише про загиблих без-
посередньо на полі бою чи відразу після обстрілів. Та-
кож не уточнюється, чи йдеться про втрати усіх укра-
їнських силових структур, чи лише Збройних сил.

За оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, 
внаслідок російської агресії на сході України з квітня 
2014 року загинули від 12 800 до 13 тисяч людей, з 
них 3 320 цивільних, 4 тис. українських бійців та 5,5 
тисяч представників російських гібридних збройних 
формувань.
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Бліц-інформ Літературно-мистецька панорама

Олександр Мисник 
звільнений з посади 
голови обласної 
державної адміністрації
Указом Президента України Володи-

мира Зеленського від 11 червня О. Мис-
ник звільнений з посади голови ОДА. В 
Указі зазначено: «у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень Президента 
України», тобто попереднього Президен-
та П. Порошенка, який і призначав Мис-
ника на посаду. 

На посаду губернатора області, як 
зазвичай її називають у народі, призна-
чає і звільняє глава держави. При вступі 
на посаду нового Президента, як прави-
ло. він призначає керівниками областей 
нових людей, зі своєї команди. 

Ще одним указом від того ж дня ви-
конуючою обов̀ язки голови Чернігів-
ської ОДА Президент В. Зеленський при-
значив заступницю голови ОДА Наталію 
Романову. 

Створюються нові 
об'єднані 
територіальні громади
Територіальні громади Понорницької 

селищної ради та Вербівської сільської 
ради Коропського району об’єднуються 
в Понорницьку селищну ОТГ із центром у 
селищі Понорниця.

Талалаївська, Безуглівська, Велико-
дорізька сільські ради Ніжинського ра-
йону ухвалили рішення об’єднатися в Та-
лалаївську сільську ОТГ з центром у селі 
Талалаївка.

На Чернігівщині функціонують 39 
ОТГ. 30 червня ще у шести ОТГ відбу-
дуться перші місцеві вибори. Чекає на 
призначення виборів Добрянська се-
лищна ОТГ, яка завершила об’єднання 
цьогоріч. Триває процедура об’єднання 
Сухополов’янської та Яблунівської гро-
мад.

Боржники із зарплати
Головне територіальне управління 

юстиції у Чернігівській області оприлюд-
нило на своїй сторінці у Фейсбуці десят-
ку лідерів із заборгованості із заробітної 
плати на Чернігівщині.

Список очолює ПрАТ «Чернігівський 
завод радіоприладів» - 5560370 грн бор-
гів. Слідом з боргом 3151824 гривні йде 
«Ніжинський ремонтний завод інженер-
ного озброєння». Замикає трійку 209 
Управління начальника робіт – 486524 
гривні.

Далі йдуть (борги у гривнях): ПП «Ком-
панія «ІнексУкрПаркет» — 453482; ТОВ 
«Прилуцьке хлібоприймальне підприєм-
ство» — 282306; Чернігівський облас-
ний державний центр експертизи сортів 
рослин – 175479; ДП «Шабалинівський 
спиртовий завод» — 148120; ТОВ «БУ-1» 
— 146392; ДП «Чернігівторф» — 107612.

Дякуємо за книги 
Бібліотека Ніжинського держав-

ного університету імені Миколи Гоголя 
отримала цінний дарунок від патріотич-
них організацій Чернігівщини — колек-
цію унікальних видань української діа-
спори. Хронологія книжок охоплює пе-
ріод від 40-х років ХХ ст. до сьогодення 
та репрезентує просвітницьку діяльність 
українських громад за кордоном. Щиро 
дякуємо за надзвичайно важливий дар 
нашому другові Олександрові Ясенчу-
ку, координаторові обласної організації 
«Самооборона Майдану».

о. Олександр Морозов, 
                                   директор бібліотеки 

Якщо ви 
— творча й амбітна люди-

на, яка пише й бажає вдоско-
налювати свою літературну 
майстерність;

— мрієте побувати в Чер-
нігові;

— бажаєте навчатися у про-
відних майстрів слова та спіл-

куватися з творчими людьми;
— мрієте про видання 

власної книги;
— любите креативити,
то вам до нашої літератур-

ної школи.
Наші викладачі:
Галина Пагутяк (на фото) 

— письменниця, лауреат Шев-
ченківської премії; 

Ірина Старовойт — літера-
турознавець, доктор філології, 
письменниця; 

Володимир Даниленко —
письменник, критик, літерату-
рознавець, видавець; 

Тамара Андрійчук —
кандидат філософських 
наук,літературознавець; 

Сергій Лепявко — доктор 
історичних наук професор; 

Валентина Мастерова — 
письменниця; 

Ганна Баран — письмен-
ниця, кандидат філологічних 
наук, очільниця обласної ор-
ганізації Національної спілки 
письменників; 

Наталія Нікітіна — канди-
дат філологічних наук, літера-
турознавець; 

Сергій Архипчук — ре-
жисер, заслужений діяч мис-
тецтв;

Іван Баран — поет, бард.
Автор ідеї й координатор 

проекту — Людмила Зіневич 
(кандидат філологічних наук, 
координатор волонтерських 
проектів «Безкоштовні кур-
си української мови», «Лагідна 
українізація», «Мандрівний на-

родний університет» в Черніго-
ві та ін.)

Участь у роботі школи БЕЗ-
КОШТОВНА.

Реєструйтеся за поси-
ланням. https://forms.gle/
tasbYQrYHYiJ1Tq58

Кількість місць обмежена.
Дати і місце проведення: 

1 – 8 липня 2019 р., Чернігів.
Контактна особа: Зіневич 

Людмила Василівна, Ludmila_
z2008@ukr.net

Організатор: Чернігівська 
обласна організація Націо-
нальної спілки письменників 
України, волонтерський рух 
«Безкоштовні курси україн-
ської мови».

За підтримки Українського 
Культурного Фонду.

Запрошуємо до Чернігівської 
літературної школи «Цвіт папороті»

Чернігівці одними з перших в 
Україні отримали змогу познайо-
митися з сучасною грецькою літе-
ратурою. У бібліотеці ім. М. Коцю-
бинського відбулася презентація 
роману грецької письменниці Ка-
кії Ксиді «Подорож у тумані» у пере-
кладі Оксани Терещенко. 

«Так сталося, що українці добре 
знайомі із сучасною польською лі-
тературою, французькою, амери-
канською, а з грецькою – ні, – роз-
повідає письменник і видавець 
Володимир Даниленко. – Ця кни-

га, яку ми видали, – це перший ро-
ман сучасної грецької письменни-
ці, який виходить в українському 
перекладі». 

Сучасна грецька література у 
XX столітті зазнала репресій, адже 
у 1967 – 1974 році в країні пану-
вала військова диктатура «чорних 
полковників». «Особливо активний 
розвиток розпочався в 90-ті роки, 
– розповідає перекладач Окса-
на Терещенко. – Що ж стосується 
жіночої літератури, то це взагалі 
2008 – 2010 роки. Адже до цього 
жінки не брали активної участі в 
суспільному та культурному житті, 
присвячуючи себе чоловіку та до-
машньому господарству. Дуже час-
то вони навіть не отримували ви-
щої освіти». Але з початку 2000-х 
усе змінилося й зараз у Греції жін-
ки активно відвідують письмен-
ницькі курси й творять жіночу літе-
ратуру, яка має великий комерцій-
ний успіх.

Книга Какії Ксиді «Подорож у 
тумані» – саме про бунт жінки про-
ти суспільства за право бути само-
достатньою особистістю, а не лише 
хранителькою домашнього вогни-
ща. Досягши сорокарічного віку, 
героїня розуміє, що життя прохо-
дить, а вона жила лише інтересами 
чоловіка, дітей та домашнім гос-
подарством. Жила в клітці, в яку 
сама ж себе й посадила. 

В основі книги – правдиві жит-
тєві історії самої авторки та її зна-
йомих жінок. «Довгий час я спосте-
рігала за становищем жінки в сус-
пільстві, бачила долі різних жінок. 
Усе це накопичилося й стався сво-
єрідний вибух – ця книга», розпові-
дає Какія Ксиді. До речі «Подорож 
у тумані» – перший роман авторки. 

У сучасній Греції, як і в Україні, 
жінка зараз може сама вибирати 
свій шлях: вчитися чи виходити за-
між, народжувати дітей чи будува-
ти кар’єру. Свою клітку ми твори-
мо для себе самі. «Але який би ви-
бір не зробила жінка, найголовні-
ше для неї бути щасливою, зустріти 
саме свою половинку», – вважає 
українська письменниця Мари-
на Варич, яка теж піднімає в своїй 
творчості «жіночу» тему. 

З пані Ксиді приїхав в Украї-
ну і її чоловік Йоргос Каранаста-
сіс. «Його підтримка має для мене 
величезне значення, – говорить 
письменниця. – Якщо родина не 
підтримує тебе, то немає сенсу 
щось робити».

На батьківщині славу письмен-
ниці принесли також жіночі рома-
ни «У вільному польоті», «Вітряно», 
вона є авторкою поезій та творів 
для дітей.

А з романом «Подорож у тумані» 
вже можуть ознайомитися всі чита-
чі бібліотеки ім. М. Коцюбинського.

Коментує представлення ди-
ректорка бібліотечної системи 
Людмила Зіневич:

«Радію, коли презентацією за-
доволені і письменники, і читачі. 
Було цікаво (тема взаємин чоло-
віка і жінки, національних особли-
востей шлюбу в реальному житті і 
в літературі, кордонів свободи, ре-
цепти жіночого щастя по-грецьки і 
по-українськи тощо), атмосферно, 
затишно і навіть якось родинно, бо 
зібралося чимало близьких друзів, 
об'єднаних любов'ю до літератури й 
бажанням спілкуватися. 

Нашим грецьким гостям спо-
добалась бібліотека, гостинність, 
читацька аудиторія і, звичайно, 
Чернігів.»

У Чернігівській міській центральній біблі-
отеці ім. М. Коцюбинського відзначили День 
журналіста показом документальногофільму 
Тетяни Миргородської «Ярослав Леп̀ явко» з 
циклу «Війна. Події. В рамках засідання «Клу-
бу інтелектуального кіно» відбулася зустріч із 
авторкою фільму, чернігівською тележурна-
лісткою Тетяною Миргородською. 

«Зараз на телеканалах немає програм 
про війну, про людей, про їхні долі. Але про 
це не можна мовчати. Моїх героїв буває дуже 
важко розговорити, не всі погоджуються 
розказувати, розказують не все. Але люди 
повинні знати. Це ж наші земляки. Треба 
вшановувати загиблих і не забувати про жи-
вих», зазначила журналістка.

Герой фільму Ярослав Леп̀ явко чотири 
роки воював у найгарячіших точках Сходу в 
складі батальйонів «Чернігів» і «Азов». Але 
про війну він розповідає без пафосу й само-
вихваляння. 

Пригадує цікаві епізоди. «У мене вини-
кла ідея показувати на Донбасі сучасне укра-
їнське кіно, бо там не ловили українські ка-
нали, а тільки «сєпар-ТВ». – каже Ярослав. 
– Один хлопець нам безкоштовно надав в 
оренду проектор і екран, і ми почали приво-
зити кіно в ті містечка, куди заходили».

Герой фільму не зміг приїхати, тож гово-
рив лише з екрану. Але були присутні його 
батьки Тетяна й Сергій Леп’явко. Пані Тетя-
ну багато хто знає як волонтера, пан Сергій 
– доктор історичних наук, професор. «Роди-
на мене всіляко підтримувала й допомага-
ла: і батьки, і брат, і сестра», каже Ярослав 
Леп̀ явко. 

На показ фільму завітали також бойові 
побратими Ярослава. «Цей фільм змушує мо-
лодь замислитися, такі програми – приклад 
для підростаючого покоління. Добровольці – 
це той ресурс, що завжди піднімає бойовий 
дух інших підрозділів», – наголосив командир 
батальйону «Чернігів» Віталій Костюченко. 

«У нас катастрофічно бракує патріотич-
ного виховання, – вважає Сергій Леп’явко. 
– Є відома фраза, що війни виграють шкіль-
ні вчителі історії. У нас із 1991 року нічого не 
робилося в цьому напрямку. Але парадокс – 
патріотичного виховання нема, а патріоти є».

Перший фільм Тетяни Миргородської 
про війну під назвою «Я єсть народ» отримав 
Гран-прі на міжнародному телерадіофести-
валі «Калинові мости» у Польщі. У 2019 році 
формат авторської програми змінився, та 
тема війни й людських доль залишається не-
змінною.

«Бандура — 
сестра арфи і клавесина»
Цю програму представила у Борисоглібському 

соборі Чернігова Капела бандуристів ім. Остапа Ве-
ресая обласного філармонійного центру (художній 
керівник та головний диригент — заслужена артист-
ка України Раїса Борщ, головний хормейстер – за-
служений працівник культури України Микола Борщ).

Назва програми не випадкова. Дійсно, бандура 
чомусь вважається суто народним інструментом. На-
справді це і класичний інструмент з родини арф. Від-
так академічна музика у виконанні бандури звучить 
органічно. Це підкреслив і концерт. 

У програмі були шедеври європейської (в тому 
числі й української) музики, зокрема, твори Бетхо-
вена — «Місячна соната», Лисенка — «Пливе човен», 
Моцарта — «Ave verum corpus», Хоткевича — «Са-
док вишневий коло хати», Шуберта — «До музики», 
Стеценка — «Стояла я і слухала весну», Альбіноні — 
«Adagio», Георгія Майбороди — «Гаї шумлять», Баха і 
Гуно — «Ave Maria», Семена Гулака-Артемовського — 
Арія Андрія з хором з опери «Запорожець за Дунаєм».

 Прозвучали твори і наших сучасників. Так, автор піс-
ні «Місяцю князю» Андрій Зименко був серед глядачіі, ав-
торка «Еспаньйоли» – солістка капели Алла Калашник.

Своєрідним підтвердженням тези «бандура - се-
стра арфи і клавесина» стала «Бахіана» – інтерпре-
тація Раїси Борщ на теми фуги Баха , складного полі-
фонічного твору, який гармонійно поєднався з укра-
їнською народною піснею «Ти ж мене підманула».

Фільм Тетяни Миргородської про Ярослава Леп'явка 
та інших наших воїнів

«Жіноче щастя – жити тут і зараз», – грецька письменниця Какія Ксиді

Авторка книги
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Бліц-інформ
Запрацював найбільший 
у Східній Європі завод із 
виробництва крохмалю
На Чернігівщині введено в експлуатацію 

цей завод «Вімал». Ринки збуту заводу – Євро-
пейський Союз, Україна, країни Азії. Завод по-
тужністю 1440 тонн сировини на добу збуду-
вали «з нуля» за 2,5 року. Встановлено сучас-
не шведське обладнання, яке дозволить виро-
бляти якісну продукцію, що відповідатиме всім 
стандартам ЄС.

Це вже третій завод компанії з виробни-
цтва крохмалю у Чернігівській області.

У 2020 році компанія планує відкрити за-
вод, який вироблятиме протеїн із картопляно-
го соку, сухі картопляні волокна та рідке орга-
нічне добриво.

Медики — лауреати 
обласної премії імені 
Іллі Буяльського
Відбулося засідання конкурсного комітету 

з визначення лауреатів обласної щорічної ме-
дичної премії імені І. В. Буяльського, яких тра-
диційно визначають напередодні свята медич-
ного працівника. Визначено переможців у чо-
тирьох номінаціях. Ось вони.

 «Кращий лікар» — Скрипка Олександр Ана-
толійович , завідувач гінекологічного відділен-
ня № 2 КНП «Пологовий будинок» Чернігівської 
міської ради, головний експерт-координатор 
обласного управління охорони здоров'я за на-
прямом «Акушерство та гінекологія».

«Кращий працівник галузі охорони 
здоров'я» — Чалий Сергій Григорович, голо-
вний лікар Бахмацької центральної районної 
лікарні.

«За інновації в медичній практиці» — Вен-
гер Ігор Васильович , завідувач відділення 
кардіохірургії КНП «Чернігівська міська лікар-
ня №2».

«Кращий молодший спеціаліст з медич-
ною освітою» — Ходченко Наталія Анатоліївна , 
медсестра поліклінічного відділення КНП «Нов-
город-Сіверська центральна районна лікарня 
імені І. Буяльського».

Рішення про обласну щорічну премію імені 
Іллі Васильовича Буяльського, видатного ме-
дичної діяча 19 століття, уродженця Сіверсько-
го краю, ухвалено 29 березня 2012 року сесі-
єю обласної ради.

ФАПи Куликівської ОТГ 
отримали велосипеди
В Куликівській об’єднаній територіальній 

громаді, в яку позаторік об`єднався весь Кули-
ківський район, крім села Смолянка (воно уві-
йшло до Олишівської ОТГ) були закуплені 15 
нових велосипедів для працівників усіх фель-
дшерсько-акушерських пунктів громади.

Вручення транспорту відбулося в приміщен-
ні Ковчинського ФАПу, де зібралися завідува-
чі усіх сільських медичних закладів громади на 
чолі з головним лікарем Центру первинної ме-
дико-санітарної допомоги Лідією Дмитришиною. 
Голова Куликівської ОТГ Наталя Халімон приві-
тала медиків та обговорила з ними першочер-
гові потреби і проблеми сільських медзакла-
дів. Основною проблемою є технічне зношення 
їхнього обладнання та самих приміщень. Адже 
практично всі заклади знаходяться в пристосо-
ваних приміщеннях, яким вже десятки років.

— Сьогодні ми вирішили зібрати саме се-
редній медичний персонал, бо саме ви є пер-
шими помічниками лікарів і знаєте всі потреби 
 і проблеми людей, — сказала Наталія Халімон.

Історія Сіверського краю

200-річчя від дня народження 
Григорія Галагана

11 червня у приміщенні обласного художнього музею імені Григо-
рія Галагана відбувся захід, присвячений 200-річчю з дня народжен-
ня (15(28) серпня 1819 року) цього відомого громадського діяча і ме-
цената.

Взяли участь Марина Будзар — історик, культуролог, викладач 
Київського університету ім. Б. Грінченка, Тарас Компаніченко — коб-
зар, бандурист, лірник, лідер гурту «Хорея Козацька», Віктор Море-
нець — автор, співавтор, упорядник 14 книг з історії Чернігівщини 
й України, Ігор Павлюченко — редактор культурологічного часопису 
«Прилуки Фортеця», Юрій Ткач — директор музею, Світлана Курач — 
головний зберігач фондів музею.

На зустрічі представлено цьогорічний спецвипуск альманаху 
«Прилуки Фортеця», де викладені наукові розвідки про твори мис-
тецтва, які збирав Г. Галаган, його музичну спадщину, мелодії Соки-
ринського вертепу, збірку «южноруських пісень» М. Маркевича 1857 
року, яка побачила світ за підтримки Г. Галагана.

У Старому Білоусі відновлюють 
родинну садибу-музей 

Березовських 
На толоку у вихідний сюди приїхали волонтери. Робили і вста-

новлювали паркан, наводили лад на території. За ініціативи проек-
ту «Дерев’яне мереживо Чернігова» почали відновлення різьби, яка 
колись прикрашала обійстя цього українського дворянського роду. 

Нинішня власниця садиби — Олена Малишко, праправнучка Пав-
ла Березовського, який жив тут з родиною до 1918 року. Покинути 
будинок їм довелося зненацька. Будинок пограбували, а з 1923 року 
тут була школа. 

Олена Малишко не знала, що родинна садиба вціліла. Побувала 
тут вперше у 2008 році, через 2 місяці після закриття школи. А через 
кілька років викупила приміщення на аукціоні.

Зараз життя музею постійно наповнене подіями. Паралельно 
Олена Малишко відновлює будинок своїми силами та з допомогою 
небайдужих. Цього разу кошти на обладнання та інструменти збира-
ли у соцмережі.

До повного відновлення фасаду ще далеко, тож надалі волонтери 
такі толоки планують продовжувати.

Перлини часів Київської Русі 
на Чернігово-Сіверщині

12 червня в Культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» про-
йшло представлення нового дослідження «Пам’ятки монументальної 
архітектури північного Лівобережжя України ХІ-ХІІІ ст.». Автори — чер-
нігівські науковці О. Черненко, О. Ярошенко.

Науково-довідкове видання містить дані про всі відомі на сьогод-
ні на території Північного Лівобережжя пам’ятки монументальної ар-
хітектури ХІ-ХІІІ ст. Тут 18 статей, в яких інформація щодо місцезна-
ходження, історії створення та функціонування, про архітектурні осо-
бливості, перебудови та реставрації, дослідження, ступінь збереже-
ності, сучасний вигляд та використання пам’яток.

Текст супроводжує список використаних джерел та літератури, а 
також ілюстративний матеріал — замальовки світлини, архітектурна 
графіка тощо.

Одна чернігівська газета, схоже, ра-
дісно повідомила під заголовком «Біло-
руси реставрують «сестер» таку новину. 
Білорусь почала реставрацію запущено-
го останні часом Монументу Дружби біля 
села Сеньківка Городнянського району, на 
кордоні України, Білорусі і Росії. 

Це єдине місце, де сходяться кордони 
трьох колишніх республік Радянського Со-
юзу, нині незалежних держав. В СРСР цю 
точну, яку пишно назвали «Слов̀ янським 
полем», гучно використовували для кому-
ністичної пропаганди, роздмухування міфу 
про «братерську єдність трьох народів».

Тут ще з кінця 60-х щороку проводили-
ся бучні свята «братерства», за участь де-
легацій Чернігівської, Гомельської і Брян-
ської областей, під ширмою відзначення 
Дня молоді, що, як відомо, святкувався в 
СРСР в останню неділю червня. Сам мону-
мент спорудили в середині 70-х.

Дивно, але не припинилися ці шоу і в 
незалежній Україні. Обласна влада Черні-
гівщини ніяк не здатна була по-новому від-

значати цей день молоді, день української 
молоді, і зовсім не обов’язково в Сеньків-
ці. Лише війна і агресія Росії проти України 
припинили 5 років тому цей шабаш.

І ось — «реставрація»: Монументу 
Дружби, який ще називали «Три сестри», чи 
ностальгії по очолюваному Росією СРСР. 

Чернігівська газета повідомляє, що 
реставрувати Монумент, начебто, велів 

Президент Білорусі О. Лукашенко. Про це 
повідомила телекомпанії «Гомель» дирек-
тор підприємства «Добрушський кому-
нальник» (Добрушський район один з су-
сідніх на Гомельщині). Це підприємство за-
ймається благоустроєм білоруської части-
ни «Слов̀ янського поля». Йому й доручена 
реставрація монументу. Фінансування з 
Гомельського обласного бюджету, на суму 
в наших гривнях — понад 25 мільйонів. 

Тут треба звернути увагу не лише на 
політичний підтекст цієї затії, тобто нос-
тальгію за СРСР, а також і на юридичний 
бік справи. Хоч це і кордон трьох колиш-
ніх республік СРСР, нині незалежних дер-
жав, але все ж монумент на землі України. 
Очевидно, в часи Союзу саме її обрали для 
монументу як «середню з трьох сестер». 
Так от, на якій юридичній, правовій, міжна-
родній підставі іноземна держава виконує 
якісь роботи на території держави Украї-
ни? Це запитання не до сільради Сеньків-
ки, чи тепер уже — старостату, а, мінімум, 
до обласної влади.

На якій підставі Білорусь реставрує 
на землі України символ СРСР?

На пам’ятках архітектури 
— ремонтні роботи

У Чернігові на пам’ятках національного значення про-
водяться ремонтні роботи. Для цього залучаються кошти 
як державні, так і релігійних громад

Зокрема, за погодженням з Національним архітектур-
но-історичним заповідником «Чернігів стародавній» та під 
контролем його фахівців проводяться штукатурні роботи 
на фасадах Спасо-Преображенського собору (замовник 
— релігійна громада УПЦ).

Цього року заповідник проводить низку просвітниць-
ких та наукових заходів з нагоди 950-річчя заснування 
унікального підземного комплексу Антонієві печери. Від-
так, здійснено ремонт Іллінської церкви (замовник — 
НАІЗ «Чернігів стародавній»), передбачається і ремонт під-
земних споруд.

За пропозицією керівництва заповідника та за участю 
представників користувача — Чернігівської єпархії УПЦ 
— обстежено технічний стан дзвіниці Троїцького собору. 
У травні за кошти релігійної громади розпочалися штука-
турні роботи на фасадах споруди.

Передбачається також проведення ремонтних робіт 
на Колегіумі на Валу.

Фахівці заповідника постійно проводять обстеження 
технічного стану споруд, за необхідності та наявності ко-
штів ведуться ремонтні та реставраційні роботи.

Міжнародна конференція
 «Церква – наука – суспільство: 

питання взаємодії»
Наприкінці травня – на початку червня у Національно-

му Києво-Печерському історико-культурному заповіднику 
відбулася ця XVII Міжнародна наукова конференція, тра-
диційно присвячена пам’яті митрополита Євгенія (Болхо-
вітінова).

В числі організаторів, крім наукових установ Києва, 
ряду інституцій Польщі, був також Навчально-науковий ін-
ститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. Ла-
заревського Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Шевченка.

Науковці розглянули питання історії Церкви, вивчен-
ня пам’яток церковної старовини, проблеми збереження 
пам’яток.

У рамках конференції в Чернігові відбулося засідання 
виїзної секції «Церковна археологія Лівобережної України».

Взяли участь також науковці Національного архітек-
турно-історичного заповідника «Чернігів стародавній». Зо-
крема, завідувач відділу наукових досліджень печер та 
пам’яток археології Володимир Руденок виступив з допо-
віддю «Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігів-
ського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпре-
тації», Тетяна Новик та Павло Соболай представили допо-
відь «До питання про чернече вбрання (за матеріалами ар-
хеологічних досліджень Троїцько-Іллінського комплексу)».

Були представлені також нові видання про архітектур-
ні старожитності Чернігово-Сіверщини ХІ-ХVIIІ ст.
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Наші видатні земляки

Пам'яті 
Юрія Мушкетика

К л а -
сик укра-
їнської лі-
терат у ри 
з Черні-
г і в щ и н и 
Юрій Ми-
хайлович 
Мушкетик 
був одним 

з тих, хто стояв біля витоків На-
родного Руху і Товариства «Про-
світа». Лауреат Національної 
премії імені Тараса Шевченка. 
Герой України (2009 р.)

Народився 21 березня 1929 
р. в с. Вертіївка Ніжинського ра-
йону. У 1948–1953 навчався на 
філологічному факультеті Київ-
ського державного університе-
ту ім. Т. Шевченка. Багатолітній 
редактор літературного журналу 
«Дніпро». У 1986 – 2001 рр. – го-
лова Національної Спілки пись-
менників України. Помер у Києві 
6 червня ц.р.

Літературна спадщина Муш-
кетика дуже велика. Основна 
тема творчості прозаїка — укра-
їнська історія, також пробле-
ми сучасності. Ось деякі відо-
мі твори письменника. Повісті 
«Семен Палій» (1954), «Жовтий 
цвіт кульбаби» (1984), «Обвал» 
(1985) , «Суд» (1990). Романи 
«Яса» (1970–1974, перша редак-
ція; 1987, друга редакція), «Жор-
стоке милосердя» (1973), «Біла 
тінь» (1977), «Суд над Сенекою» 
(1978), «Позиція» (1979), «Геть-
манський скарб» (1993), «На бра-
та брат» (1996), «Останній геть-
ман» (2010), «Час звіра» (2014).

Анатолій 
Гайдамака: 

80-річчя
Ювілей автора меморіалів 

Батурина і Крут
А н а т о -

лій Васи-
льович Гай-
дамака на-
р о д и в с я 
9 червня 
1939 року 
в селі Во-
лосківці на 
Ч е р н і г і в -
щині. Відо-

мий український художник-мо-
нументаліст. Народний худож-
ник України, лауреат Державної 
премії ім. Шевченка, Заслуже-
ний діяч мистецтв України. Член-
кореспондент Національної ака-
демії мистецецтв України. Меш-
кає в Києві.

Є автором оформлення ба-
гатьох відомих об’єктів істо-
рії України. Серед них — Наці-
ональний музей «Чорнобиль» і 
Меморіальний комплекс «Му-
зей Великої Вітчизняної війни» 
в столиці, Державний історико-
культурний заповідник на ост-
рові Хортиця, музеї Михайла Ко-
цюбинського в Чернігові, Тараса 
Шевченка у Києві, літературний 
музей в Одесі, а також церква 
Святої Трійці (Македонія).

Видатними роботами Анато-
лія Гайдамаки є авторські компо-
зиції Національного заповідника 
«Гетьманська столиця» в Батури-
ні, насамперед Козацький хрест 
на Цитаделі, а також Національ-
ного Меморіального комплексу 
«Герої Крут» на Чернігівщині. 

* * *
Наша газета «Світ-інфо», 

читачем якої чимало років є 
Анатолія Васильович, приєдну-
ється до вітань і найкращих по-
бажань ювілярові. 

Прокуратура повернула держа-
ві острів на річці Козинка оціночною 
вартістю близько 433 мільйони гри-
вень та площею 32 га на території 
Української міської ради Обухівсько-
го району Київської області. Про це 
йдеться у повідомленні прес-служби 
прокуратури Київської області.

Встановлено, що розпоряджен-
ням Обухівської районної державної 
адміністрації у 2008 році передано у 
приватну власність 16 громадянам 
для ведення особистого селянсько-
го господарства земельні ділянки 
загальною площею 32 га з числа зе-
мель водного фонду, а саме оточе-
ного водою острову на річці Козинка 
та водної поверхні в адміністратив-
них межах Української міської ради 

Обухівського району.
Згідно із Законом, до земель 

державної власності, які не можуть 
передаватись у приватну власність, 

належать землі водного фонду.
З метою відновлення станови-

ща, яке існувало до порушення пра-
ва власності на землю та водні ре-

сурси, прокуратурою Київської об-
ласті до Обухівського районного суду 
пред’явлено позов про визнання не-
дійсними розпорядження, державних 
актів на право власності та витребу-
вання на користь держави 32 га зе-
мель водного фонду.

З огляду на достатність зібраних 
доказів та обґрунтованість заявле-
них позовних вимог, суд апеляційної 
інстанції погодився з позицією проку-
ратури щодо протиправності вибуття 
спірних земель з державної власності 
та залишив без змін рішення суду пер-
шої інстанції, яким позов задоволе-
но та витребувано землю на користь 
держави.

«Українська правда — 
Економічна правда»

Якщо ж говорити про не пере-
кручену, а врешті добре відому, й на-

клепникам теж, справжню позицію Пре-
зидента Зеленськго по припиненню війни і 
поверненню — однозначно — втрачених те-
риторій Україні (а це в ряду наших проблем 
був перший пункт його інавгураційної промо-
ви), то вона очевидна. «Припинити обстріли» 
— не в сенсі «капітуляції», а врешті-решт ви-
конати найперший пункт Мінських угод, під-
писаних спершу у вересні 2014-го і повторно 
підтверджених у Мінську-2 вже главами чоти-
рьох найбільших держав Європи: Франції, Ні-
меччини. України, Росії. Це пункт про негай-
не, з дня підписання, припинення обстрілів 
на Донбасі, а потім пошуки шляхів завершен-
ня цієї війни. Пункт, що не був виконаний жод-
ного дня за ці вже понад 4 з половиною роки. 
І щодня у нас — загиблі і поранені, як і «ста-
ном на 7 червня», як єзуїтськи бідкаються в 
тій публікації. 

Втім, все щойно сказане щодо обма-
ну і наклепів, — то «глас волаючого в пусте-
лі», бо дехто добре знає, що каже і пише. Уже 
за кілька днів після згаданої публікації там же 
з̀ являється нова: «Зекоманда» збирається ско-
ротити армію на 100 тисяч». Цього разу взагалі 
без підпису, анонімна, з цитуванням того ж «ак-
тивіста». І все в тому ж дусі…

Вибори вже проведено: 
хвиля обману в «засобах 
масової дезінформації»

Взагалі-то, вибори Ради можна й не про-
водити, зекономити кошти і посадити в парла-
мент уже визначені партії. Принаймні, в поло-
вину парламенту, ту, що обирається за партій-
ним списками. Як відомо, Верховна Рада вза-
галі відмовилася розглядати законопроект 
нового Президента про зміну виборчого зако-
нодавства. Відтак і на ці вибори залишена змі-
шана система — половина Ради обирається за 
партійними списками, половина — по мажори-
тарних округах.

В наших реаліях — це «що в лоба, що по 
лобі». Вибори за списками партій — це цирк, 
який випливає з нашого партійного цирку, 

з його понад 350-ма партіями, точніше пар-
тійками, політхолдингами по обслуговуван-
ню олігархату. В свою чергу, мажоритарка — 
це скуповування голосів і парад демагогії і 
фальшивих обіцянок, чим уже аж кишать наші 
медіа. 

Виходом була б повністю пропорційна 
система з відкритими партійними списка-
ми. До речі, Зеленському дорікають, чому він 
не подав у законопроекті таку форму вибо-
рів. Не подав, бо це був черговий компроміс 
між парламентом і Президентом, яких дово-
лі в нашій історії. Зеленському довелося зня-
ти це положення хоча б тому, що Рада «пото-
пила» б цю систему в сотнях поправок до за-
конопроекту. За цю поступку Президент про-
сив Раду ввести бодай інші новації: повністю 
пропорційну систему, зниження прохідного 
балу для партій з 5-ти до 3-х відсотків. Рада 
відкинула і те, й інше. Обиратимемо повністю 
по-старому. 

І ось ледве почалася нова виборча 
кампанія,як засоби інформації — преса, радіо, 
телебачення, інтернет — аж зарясніли від чер-
гових «рейтингів» і «соціологічних опитувань». 
Знову затюкування виборців. Бо у нас давно 
вже не «рейтинги» відбивають думку людей, а 
люди мимоволі починають думати і голосувати 
так, як їм торочать «рейтинги». 

Між тим, продажні рейтингописці вже роз-
писали, які ж саме партії, мовляв, «проходять» у 
Раду. Значить, іншим не варто й рипатися. 

Хоча на ці вибори очікується наплив партій 
майже такий. як недавно кандидатів на Прези-
дента. Вже заявляють про наміри балотувати-
ся навіть партії — повні політичні пігмеї. У тому 
числі нещасні й далі розпорошені, розчварені 
недобитки так званих національно-демокра-
тичних сил. 

А щодо ЗМІ, чи то пак — «засобів масової 
дезінформації», ну що тут сказати? Хіба що при-
гадати, що журналістику називають другою за 
древністю професією (є навіть такий американ-
ський роман «Друга найдревніша професія»), 
але часто додають, що, на жаль, вона надто 
багато перейняла у своєї попередниці — най-
древнішої професії (більше ж не було у кого). 
Якої — ви, мабуть, знаєте.

 Партійний стриптиз
Одна з наших партійок недавно зі скандала-

ми пхалася на ці президентські вибори і врешті 
не пішла, прогнозовано очікуючи потрапляння 
свого кандидата у «подвійні політичні нулі», тоб-
то у четверту десятку, з результатом «нуль цілих, 
нуль десятих і скількись сотих відсотка». Тепер 
ця партія пішла на екстравагантний жест. За-
явивши, що на парламентських виборах буде 
«грати за новими правилами», вдалася до такої 
новації — оприлюднила рекламне фото з ого-
леними представниками партії.

У коментарях свої «неординарні дії» партія 
пояснила «підготовкою до збору коштів на за-
ставу до ЦВК».

Але особливих новацій тут нема. «Збір ко-
штів» таким чином відомий ще з часів тої-таки 
найдревнішої професії. 

Та й саме оголення не є чимось таким уже 
новим. У психіатрії давно кваліфіковано два 
види психічних розладів. Один називаєть-
ся — ексгібіціонізм, це добровільне оголен-
ня. Другий — вуаєризм, це підглядування за 
оголеними. 

Обидва розлади цілком вписуються у наше 
веселе політичне життя та й в наше суспільство 
загалом. 

…Словом, буде весело і вже весело. 
От тільки шкода все-таки тратити чарівне 

літо на такі веселощі, на такий цирк, а особли-
во на брудні потоки обману. 

Петро АНТОНЕНКО 

Літо, спека,обман

Голова «Просвіти» 
в Самборі на Львівщи-
ні Олександра Сумарук 
повідомила, що недавно 
там відбувся концерт тво-
рів сучасних композито-
рів Мирослава Скорика 
та Богдани Фільц. Присут-
ня на концерті була 87 річ-
на Богдана Фільц, але, на 
жаль, Мирослав Скорик не 
зміг прибути через хворо-
бу. І п. Мирослав і п. Бог-
дана є споріднені по родині 
Рудницьких і мають родичів 
у Самборі.

Просвітяни Самбора ор-

ганізували подорож до 
села Лука, де дід Мирос-
лава Скорика був упра-
вителем єдиної в Гали-
чині сільської гімназії. 
Учні її мусили здавати 
матуру аж у Кракові, бо 
поляки не визнавали 
здачі в селі. Батько п. 
Мирослава працював 
у Самборі викладачем, 
потім був директором 
«Рідної Школи», а від 

1939 року директором 
середньої школи № 1, де 
сьогодні працює Олек-
сандра Сумарук. 

Дитячі роки Мирослав Скорик 
провів у Самборі, де ще зберігся бу-
динок, в якому жила родина Скори-
ків. Навіть знайшлося кілька людей, 
які його маленького пам’ятають.

Перед концертом просвітяни ра-
зом з Богданою Фільц відвідали мо-
гилу «Рідношкільників», сфотогра-
фувалися біля церкви, де правив о. 
Плешкевич, родич п. Богдани.

Після концерту п. Фільц від`їхала 
до Києва, а потім до Нової Каховки, 
на фестиваль української музики.

Віра БОДНАРУК, 
голова Товариства 

української мови (США)

Державі повернули «прихватизований» острів неподалік Києва вартістю 433 мільйони

Соратник Медведчука 
депутат Козак купив 

телеканал ZIK
14 червня народний депутат від «Опо-

зиційного блоку» Тарас Козак став влас-
ником телеканалу ZIK. Таким чином, у 
медіаактивах Козака тепер три канали: 
«112 Україна», NewsOne і ZIK.

У 2018 році батько нардепа Євге-
на Мураєва Володимир передав Коза-
ку корпоративні права на телеканал 
NewsOne.

Козак - давній соратник Віктора Мед-
ведчука. У грудні 2018 року він також 
став кінцевим бенефіціаром усіх шести 
телеканалів, що входять до групи «112 
Україна».

Концерт Мирослава Скорика та Богдани Фільц 

Біля церкви 
з Богданою Фільц

Світлина Олександри 
Сумарук
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Так вийшло, що моя чергова по-
їздка в Польщу, в чарівний і улюбле-
ний Перемишль, співпала з цими 
надзвичайно важливими ювілеями 
в новітній історії країни. Власне, це 
було постання нової Польщі на фініші 
її бурхливого і трагічного ХХ століття. 

Коротко згадаймо. 1918 рік — 
відродження на руїнах імперій, що 
розвалилися внаслідок Першої світо-
вої війни, древньої Польської держа-
ви, утвореної тисячоліття тому. Від-
новлення, після понад 120-ти років 
не існування держави, розділеної на-
прикінці XVIII століття трьома імпері-
ями — Російською, Німецькою і Ав-
стро-Угорською.

Далі міжвоєнне 20-ліття. Далі — 
1 вересня 1939 року, коли саме на-
падом фашистської Німеччини на 
Польщу почалася кривава Друга сві-
това війна. А вже 17 вересня зі схо-
ду, в спину Польщі, вдарив комуніс-
тичний Радянський Союз, вірний со-
юзник фашистської Німеччини. Далі 
5 років чорної окупації з колосальни-
ми людськими жертвами і руйнуван-
нями. 

Далі понад 4 десятиліття тоталі-
тарного комуністичного режиму, іс-

нування держави в якості сателіта 
СРСР і фрагменту соцконцтабору. Не-
одноразові спроби вирватися з цих 
тенет, аж до повстань. Утворення мо-
гутнього профспілкового об`єднання 
«Солідарність», яке відкрито взяло 
курс на подолання тоталітаризму і 
оновлення Польщі. Введення у 1980 
році військового стану, як м’якшого 
варіанту, ніж пряма воєнна агресія 
СРСР і його сателітів, як це сталося 
у 1956 році в Угорщині і 1968 році в 
Чехословаччині. Заборона «Солідар-
ності». 

Але на кінець 80-х країна знову 
кипіла страйками, підпільною опози-
ційною пресою, вільним словом інте-
лектуалів і ще більшим гуртуванням 
поляків, і так всуціль віруючих, довко-
ла католицької церкви, одного з цен-
трів опору режимові. До того ж, ще у 
1978 році Папою Римським був обра-
ний саме поляк — Кардинал Краків-
ський Кароль Войтила, Іван-Павло ІІ, 
видатна постать ХХ століття, перший 
слов'янин на Святому Престолі.

На початок 1989 року, коли пе-
ребудова в Радянському Союзі зако-
номірно переходила в агонію кому-
но-імперії, коли відновлювали волю і 

незалежність країни Балтії, окупова-
ні Радянським Союзом перед Другою 
світовою війною, правляча ПОРП, 
Польська об’єднана робітнича пар-
тія, варіант Компартії СРСР, дійшла 
до логічного висновку: неможливо й 
далі йти проти свого ж народу. 

Ось так і почався в Польщі зна-
менитий Круглий стіл — перемови-
ни між владою і опозицією. Вони три-
вали аж 2 місяці, з лютого по квітень 
1989-го. Завершилися легалізацією 
«Солідарності», домовленостями про 
кардинальні зміни в суспільстві, тоб-
то прощанні з тоталітаризмом і відро-
дженні справді незалежної демокра-
тичної Польщі.

Початок поклали перші демокра-
тичні вибори до парламенту Поль-
щі, «перехідні вибори». як їх назвали, 
що пройшли у два тури, 4 і 18 черв-
ня 1989 року. Не випадково саме 
4 червня 1989 року вважається в 
Польщі днем фактичного демонтажу 
соціалізму і переходу до демократії. 
Хоч старі сили все ще чіплялися за 
владу, але події розвивалися бурх-
ливіше від всіх прогнозів. Остаточна 
трансформація країни оформилася 
невдовзі на нових парламентських 
виборах. А ще у 1990 році президен-
том Польщі (цей пост було відновле-
но) був обраний лідер «Солідарності» 
Лех Валенса. 

Логічним у цьому ряду ювілеїв є і 
20-річчя вступу Польщі до НАТО — 13 
березня 1999 року, разом Чехією і 
Угорщиною. Наступна дата — 15-річ-
чя вступу країни до Європейського 
Союзу, 1 травня 2004 року, разом з 
кількома країнами Східної Європи 
та Балтії — колишніми республіками 
СРСР. Залишається лише з сумом ду-
мати про нашу довжелезну дорогу до 
цих європейських структур, і невідо-
мо ще, скільки ж років Україна йтиме 
до них. 

Всі ці події, ці ювілеї оновленої 

Польщі, звичайно ж, відзначалися в 
суспільстві. Взагалі-то, тут не звикли 
до якоїсь помпезності ювілеїв. І все 
ж, наприклад, у тому ж Перемишлі 2 
червня пройшла наукова конферен-
ція, присвячена якраз 30-річчю но-
вої Польщі.

* * *
Незадовго до цієї моєї поїздки, 

в Польщі, як і інших країнах ЄС, про-
йшли вибори депутатів Європарла-
менту. Найбільше мандатів, правда, 
з невеликою перевагою над опозиці-
єю, здобула партія «Право і Справед-
ливість».

По місту ще й досі висіли виборчі 
плакати і банери партії. 

Ось один з таких банерів. Вго-
рі — назва партії, рядок внизу гла-
сить: «Польща сучасна. Польща солі-
дарна. Польща безпечна». Коротко і 
зрозуміло. Ця агітація чимось нага-
дує і наші реалії, з їх правильними і 
доступними гаслами. 

 А ось яскравий банер з агітацією 
за кандидатку від цієї ж партії. Ну як 
тут не проголосувати за таку красиву 
польку Терезу Памулу, ще й коли на 

банері написано, що «Польща — сер-
це Європи».

Останні десь зо два десятиліт-
тя при владі в країні почергово дві 
основні партії, що вийшли з середо-
вища «Солідарності».

Нині це партія «ПіС», яка набрала 
найбільше голосів на парламентських 
виборах 2015 року, сформувала прав-
лячу коаліцію. А Польща реально є 
парламентсько-президентською рес-
публікою, з повновладдям парламен-
ту і меншими, ніж у нас, повноважен-
нями Президента. До того ж, наші по-
передні Президенти фактично натягу-
вали на себе ще й ковдру додаткових, 
позаконституційних повноважень. 

Втім, і у Польщі глава держави — 
це дуже поважна посада. У тому ж 
2015 році Президентом Польщі був 
обраний також представник «ПіС» 
Анджей Дуда. А очолює партію Ярос-
лав Качинський, в минулому прем’єр 
уряду. Він рідний брат Президента 
Леха Качинського, котрий 10 квіт-
ня 2010 року трагічно загинув під 
Смоленськом у Росії в авіаційній ка-
тастрофі, разом зі своєю дружиною 
Марією Качинською і елітою поль-
ської держави. Сумно символічно, 
що вони летіли на акцію вшанування 
пам`яті тисяч польських військових, 
захоплених у полон Радянським Со-
юзом у вересні 1939 року, коли СРСР 
спільно з Німеччиною напав на Поль-
щу. Цих військовополонених кому-
ністична влада розстріляла в 
лісі у Катині неподалік Смо-
ленська. 

Україна вперше чемпіон 
світу з футболу серед 
молодіжний команд

Блискуча перемога на полях 
Польщі

Чемпіонати світу з футболу серед команд гравців 
віком до 20-ти років вважаються найближчим «дубле-
ром» самих мундіалів. Адже тут грають майбутні зірки 
світового футболу, чимало з яких уже виступають у ві-
домих клубах та й за національні збірні. 

Тим більш почесна перемога України не такому чем-
піонаті, який кілька тижнів проходив у Польщі і завер-
шився 15 червня. В цей день у фіналі в місті Лодзь збір-
на України перемогла з рахунком 3:1 команду Півден-
ної Кореї, що відтак стала віце-чемпіоном світу. Брон-
зу здобула південно-американська команда Еквадору.

Наші хлопці у 
фіналі проявили 
волю до перемо-
ги, адже корейці 
забили першими. 
Та вже у першо-
му таймі рахунок 
зрівняв київський 
динамівець Вла-

дислав Супряга. Він же в другому таймі подвоїв його. А 
третій м’яч забив його одноклубник Георгій Цітаішвілі. 

На шляху до першого в історії фіналу українці здобу-
ли п'ять перемог і одну нічию. 

Збірну України очолює один з найвідоміших україн-
ських дитячо-юнацьких тренерів Олександр Петраков.

Кращим воротарем турніру визнаний наш Андрій Лу-
нін. Торік його придбав у луганської «Зорі» знаменитий 
«Реал» з Мадриду. Правда, поки що Андрій грає в оренді 
за іншу іспанську команду, але вже залучається до на-
ціональної збірної України. Наші гравці також увійшли у 
перші трійки кращих гравців і бомбардирів чемпіонату. 

Досі українські футболісти вигравали молодіжний 
чемпіонат світу, але у 1977 році , то ж це не була коман-
ди України, наші грали в складі збірної СРСР. Причому, в 
тій команді було аж 9 українських гравців, капітаном її 
був Андрій Баль із «Карпат», а найкращим гравцем тур-
ніру став київський динамівець Володимир Безсонов.

Новий сезон
Українська асоціація фут-

болу, як віднедавна називаєть-
ся перейменована Федерація 
футболу України, та Українська 
прем’єр-ліга затвердили поло-
ження про чемпіонат України се-
зону 2019—2020 років. У голов-
ному очікуваних змін так і не ста-
лося. У вищому дивізіоні нашого 
футболу — прем’єр-лізі, як і досі, 
гратиме 12 команд. Ось вони. 
«Шахтар» 
«Динамо» 
«Олександрія» 
«Зоря» 
«Львів» 
«Маріуполь» 
«Ворскла» 
«Десна» 
«Олімпік» 
«Карпати» 
«Дніпро-1»
«Колос»

Перші 10 команд — це ті, що 
зберегли місце в еліті після по-
переднього чемпіонату. Вибули 
з неї в нижчий дивізіон — Пер-
шу лігу «Арсенал-Київ» та «Чор-
номорець». Столичний клуб за-
йняв останнє місце в турнірі і 
вибув напряму. На його місце в 
еліту теж напряму вийшов «Дні-
про-1», переможець Першої ліги. 
Це дещо трансформований той 
таки клуб з міста Дніпра, що ще 
кілька років тому грав у фіналі 
Ліги Європи. 

 А от Одеса, місто з давніми 
футбольними традиціями,і його 
відома команда опинилися поза 
великим футболом. «Чорномо-
рець» зайняв у чемпіонаті друге 

місце знизу і мав грати два сти-
кові перехідні матчі з другою ко-
мандою Першої ліги. І поступив-
ся. Відтак, на місце одеситів у 
прем’єр-лігу вийшов «Колос» з 
села Ковалівка на Київщині: уні-
кальний випадок — сільська ко-
манда в еліті. Втім, у Ковалівці 
створено прекрасні умови для 
футболу, бойова команда, що 
змогла стати віце-чемпіоном до-
волі сильної Першої ліги.

Успішнішими виявилися 
львівські «Карпати». Зайнявши 
третє місце знизу, вони теж гра-
ли два стикові матчі з призером 
Першої ліги — «Волинню» з Луць-
ка. І львів̀ яни, зігравши внічию і 
вигравши другий матч, не дозво-
лили повернутися «Волині» в елі-
ту, де вона виступала не один рік. 

Окрім не готовності розши-
рити чемпіонат до 16-ти команд 
і проводити нормальний турнір 
у два кола, керівництво футбо-
лу зберегло ще на сезон недолу-
гу формулу чемпіонату. Він знову 
пройде у два етапи. На першому 
команди зіграють у два кола, а 
за їх підсумками розділяться на 
першу і другу шістки, в яких про-
йдуть окремі турніри, теж у два 
кола. Перша шістка боротиметь-
ся за медалі і путівки у єврокуб-
ки, друга за збереження місця в 
еліті. 

Правда, дано шанс на євро 
кубки і командам нижньої шіст-
ки. Нововведення таке: піс-
ля обох етапів чемпіонату дві 
останні команди першої шістки і 
дві перші другої (а в загальній та-
блиці це 5—8 місця) в стикових 
матчах поборються за загальне 

5 місце чемпіонату, що дає пра-
во виступити в Лізі Європи. 

Якби це правило діяло за-
раз, то «Десна», зайнявши друге 
місце в другій шістці, а загалом 
8-ме, грала б такі матчі. 

Ще одна новація — введе-
но систему VAR. Ця англійська 
абревіатура означає — відеоа-
систент арбітра. Це вже діяло то-
рік на чемпіонаті світу і введено 
в єврокубках. Хід матчу зніма-
ється на відеоапаратуру. І пря-
мо під час нього головний суддя 
може зупинити гру, щоб подиви-
тися на моніторі якийсь спірний 
момент і ухвалити рішення. На-
самперед, щодо взяття воріт — 
був гол чи ні, щодо пенальті — 
ставити чи ні. 

Календар 
чемпіонату

Новий чемпіонат стартує у 
неділю 28 липня. «Десна» пер-
ший матч проводить вдома, 
в Чернігові, суперник — клуб 
«Львів». Тай самий, якому «Дес-
на» так прикро програла вдома 
в останньому матчі першого ета-
пу попереднього чемпіонату і в 
результаті на потрапила в першу 
шістку на другий етап. Так що мо-
тивація для перемоги є.

В другому турі, наступної не-
ділі 4 серпня, наші теж грають 
вдома, приймають «Ворсклу» з 
Полтави. З ними минулого чем-
піонату грали аж 4 рази : на пер-
шому етапі і на другому — в дру-
гій шістці, де полтавчани якраз і 
обігнали наших. 

Зміни в «Десні»
Вони у це літнє міжсезоння 

немалі. Але команду в основно-
му залишили гравці, які нечас-
то виходили у стартовому складі, 
майже всі вони поповнили клуб 
недавно. Виходить, не вписали-
ся в склад. 

Отже, одразу по завершен-
ні сезону клуб не продовжив 
контракт з такими гравцями, 
котрі залишили команду і шу-
кають нові: це захисники Темур 
Парцванія, Андрій Слінкін, Дми-
тро Нємчанінов, Сергій Люлька, 
півзахисник Михайло Козак, на-
падник Михайло Сергійчук.

Є і поповнення. Клуб підпи-
сав на два роки контракт з ви-
хованцем київського «Динамо» 
Владиславом Калітвінцевим, си-
ном відомого гравця «Динамо» і 
збірної України Юрія Калітвінце-
ва. В минулому чемпіонаті Вла-
дислав був одним з лідерів клубу 
«Арсенал-Київ». 

Команду поповнив і 26-річ-
ний центральний захисник Віта-
лій Приндета. Контракт підписа-
но на два роки. Віталій родом з 
Рівненської області, рано почав 
грати у професійному футболі. 
Виступав за ряд клубів прем’єр-
ліги, пограв навіть у Греції і Росії. 

Такі зміні на середину черв-
ня. Напевно, будуть і ще, про 
що також напишемо до початку 
чемпіонату. 

Головне — кістяк команди 
залишився, випробувані пере-
вірені футболісти гратимуть за 
«Десну» і в новому чемпіонаті. 

Польща: ювілеї і сучасність
30 років подолання тоталітаризму, 20 років у НАТО, 15 — у Євросоюзі

Панорама Старого Міста і набережної річки Сян. Зліва – дзвіниця 
католицького храму, найвища у Перемишлі. Справа – 
вежа Королівського замку. Фото з мосту через Сян.

«Десна» в чемпіонаті України
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Польща – це країна для амбітних людей, 
тут здійснюються мрії. Якщо ви вже дав-
но плануєте відкрити власний бізнес, то ця 
країна ідеально підходить для Вас. Ваші ам-
біції пов’язані з отриманням гарної освіти? 
Вам знову ж пряма дорога до Польщі.

Легальне перебування – справа про-
стіше простого, тут Ви отримаєте розумін-
ня та допомогу зі сторони працівників різ-
них інстанцій. В буль якій ситуації Ви змо-
жете знайти пристойну роботу. В Польщі на-
віть без освіти Ви знайдете власне місце та 
комфорт для себе та своєї родини.

Ми— це компанія, яка завзято та енер-
гійно допоможе Вам досягти успіху.

Заснування компанії. Ми РАЗОМ про-
йдемо через процес створення компанії. А 
також заповнимо всі документи та органі-
зуємо зустріч з нотаріусом та бухгалтером.

Легалізація перебування. Ви шукає-
те надійного партнера в Польщі, який допо-
може Вам легалізувати Ваше перебування 
(legalizacja pobytu)? Ви не хочете витрачати 
свій час в чергах та заповнювати заяви? Ви 
не знаєте, що потрібно зробити для подан-
ня заяви? Ви потрапили в потрібне місце!

Працевлаштування. Ми допоможемо 
Вам знайти бажану роботу, а роботодавце-
ві – співробітників з відповідними кваліфі-
каціями.

Страхування. Ми надамо Вам інстру-
мент фінансового захисту. За допомогою 
страхування убезпечуйте найцінніше, що 
Ви маєтe.

Дофінансування від ЄС. Ми знайдемо 
для Вас сприятливе джерело фінансової 
підтримки, проведемо аналіз ринку та за-
ймемось пошуком дофінансування.

Контакти:
Rynek 26/14 (I pietro), Przemysl 37-700, 

тел. 536 248 958.
biuro@aktywatorbiznesu.com
www.aktywatorbiznesu.com
Перемишль, Республіка Польща, Площа 

Ринок, 26/14.

Безкоштовне 
навчання в Польщі  —  

РЕАЛЬНІСТЬ
З кожним роком збільшується кіль-

кість бажаючих навчатися за кордоном, 
але, на жаль, далеко не кожен може 
собі це дозволити.

Ми хочемо повідомити Вам чудову 
новину!!!

Величезна кількість Вищих навчаль-
них закладів  Польщі готові прийняти 
саме Вас на БЕЗКОШТОВНЕ навчання.

Зателефонуйте до нас та дізнайтеся 
деталі.

Номер:  +480 536 248 958 (Viber).

Нинішня польська 
влада активізувала досі не 

завершене розслідування цієї 
авіакатастрофи, якому Росія чинить 

всілякі перепони. Правди про цю тра-
гедію ми ще не дізналися. 

Якщо ж повернутися до сьогод-
нішніх політичних реалій країни, то 
вона знову вступає у виборчий про-
цес. Восени чергові вибори парла-
менту, тут його каденція — 4 роки. 
Основний опонент «ПіС» — друга пар-
тія, що вийшла з «Солідарності», «Гро-
мадянська платформа». Лідером її є 
Дональд Туск, колишній прем’єр уряду, 
нині вже вдруге обраний у ЄС головою 
Європейської Ради. Партія вже сфор-
мувала довкола себе блок союзників 
під назвою «Європейська коаліція», і 
саме ЄК щойно висувала кандидатів 
до Європарламенту й набрала нема-
ло мандатів. 

А наступного року нові президент-
ські вибори, каденція глави держави, 
як і у нас, 5 років.

Втім, у Польщі давно нема такого 
виборчого ажіотажу, якщо не сказати 
— неврозу, як у нас. Бо держава, міц-
на, європейська, є і буде. Чи при вла-
ді знову зостанеться права консерва-
тивна партія «ПіС», з її гаслом «Польща 
— понад усе!» (знайоме для нас гасло), 
чи ліберальна «Громадянська плат-

форма» з її блоком «Європейська коа-
ліція». Для всіх політичних сил головне 
— держава, батьківщина.

* * *
За кілька десятків кілометрів від 

Перемишля, поруч з Жешовом, цен-
тром цього Підкарпатського воє-
водства, — містечко Ланьцут з його 
знаменитим замком. Це одна з най-
визначніших історичних пам`яток 
Польщі і входить у п’ятірку найпопу-
лярніших туристичних об’єктів країни. 
При тому, що в ній незліченна кіль-
кість таких об`єктів, збережених, по-
при буревії історії, і старанно відрес-
таврованих. Об`єктів, починаючи від 
древньої столиці Кракова, нинішньої 
— Варшави, і аж до невеликих міс-
течок, з їхніми костьолами і шляхет-
ськими садибами. 

Замок князів Любомирських в 
Ланьцуті — це споруджений ними ще 
у XVII столітті величний Палац, парк і 
оборонні споруди. У ХІХ столітті замок 
перейшов до родичів князів Любомир-
ських, представників ще більш зна-

тного і древнього роду Польщі — гра-
фів Потоцьких.

В музейний комплекс входять ра-
зом з Палацом також оранжерея, «По-
возовня» — унікальний музей карет та 
іншого такого транспорту, а також му-
зей української галицької ікони, з обох 
боків кордону, Галичини Східної, укра-
їнської, і Галичини Західної, польської. 
Слід зазначити, що це далеко не все, 
що було в маєтку на початок Другої 
світової війни. Це те, що останньому з 
Потоцьких вдалося врятувати від гра-
бунку, вивезти за кордон, коли Польщу 
вже шматували з обох боків СРСР і Ні-
меччина. 

Я бував уже в замку, але, звичай-
но, тут варто побувати не раз. Осно-
вний об’єкт комплексу — Палац вра-
жає своєю не лише розкішшю, а й ви-
шуканістю, включно з древніми скуль-
птурами, полотнами європейських 
художників.

Нині в замку йде велика рекон-
струкція — самого Палацу, парку, обо-
ронних споруд. Як це часто є у Польщі, 
окрім коштів держави, адже це дер-
жавний музей, значні суми, власне, 
більшість цих коштів на реконструк-
цію виділив за своїми програмами Єв-
ропейський Союз. Однак, цікаво, що 
вся ця серйозна і копітка реконструк-
ція (все ж, музейний об’єкт) обійдеть-

ся на наші кошти десь у 200 мільйонів 
гривень. Тут мимоволі (куди ж від цьо-
го подітися) одразу спливли наші укра-
їнські реалії, навіть конкретно черні-
гівські. В нашому місті вже запущена 
в люд ідея велетенської реконструк-
ції Центрального парку та прилеглої 
території. Це давно треба робити, але 
нині вражає, чи жахає, прогнозована 
вартість цих робіт — 2 мільярди гри-
вень! Це рівно у 10 разів більше, ніж 
реконструкція Ланьцутського замку. 

* * *
А Перемишль жив своїм звич-

ним життям, з його буднями і святами, 
усталеністю і звичайними клопотами. 
Мимоволі пригадаєш французький 
афоризм «Найкраща новина — відсут-
ність новин». 

Центральна площа міста, Плац Ри-

нок, у вихідні завжди сповнена людом. 
Діти люблять хлюпатися у фонтані, 
прямо навпроти Ратуші, цебто міської 
ради. Посеред фонтану — скульптура 
ведмедика. Він на гербі міста, на Ра-
туші, у згадку про колишніх мешканців 
довколишніх прикарпатських лісів.

Як завжди, містяни й гості фото-
графуються зі встановленим тут кіль-

ка років тому бронзовим Вояком 
Швейком. І неодмінно потруть йому 
вже й так натертого до блиску носа — 
на удачу, це тут така місцева прикме-
та.

Два дні поспіль. 1 і 2 червня, на цій 
Площі Ринок тривало велике свято на 
честь Міжнародного дня захисту дітей 
— День дитини. У неділю ще плюс тра-
диційний ярмарок виробів народних 

майстрів, смачних харчових продуктів 
від мешканців Перемишлького повіту. 

На святі ми зустрілися з Малгожа-
тою Кузьбідою. Я не раз писав про неї у 
моїх репортажах з Перемишля. Малго-
жата — моя давня товаришка, ми давно 
співпрацюємо. Вона — доктор політо-
логії, викладач Університету Перемиш-

ля. Постійно зустрічаємося і в Польщі, 
і в Україні. Я організовував їй і ще од-
ному моєму давньому товаришу з Пере-
мишля Василеві Козяру, як представни-
кам Університету, зустрічі з журналіста-
ми, старшокласниками. викладачами в 
Чернігові та й у себе в Куликівці. 

Врешті, Малгожата була координа-
тором великого польсько-українсько-

го семінару про співпрацю обох кра-
їн, який проходив у вересні 2017 року 
тут, в Університеті. і в якому взяла 
участь наша дружна делегація жур-
налістів і громадських активістів з 
Чернігова. 

А ця наша зустріч була особли-
вою. Адже Малгожата 9 місяців тому 
стала мамою, притому народила од-
разу двійню. Її чоловік — українець, 

так що ці двоє милих малят наполови-
ну українці. 

Знайомимося. Цього юного пана 
звуть Якуб, майже як у нас Яків. А 
панянку — Антоніна, це вже взагалі 
спільне ім`я для поляків і українців. 
Мама зве її навіть не Тоня, а Тося, зо-
всім як у моєму рідному селі. 

* * *
Звичайно, як завжди, головною 

точкою моєї чергової поїздки був 
Південно-Східний інститут науковий. 
Його засновник і незмінний ось уже 
понад чверть століття директор — ві-
домий польський історик, викладач 
Університету доктор Станіслав Стем-
пєнь, мій давній і добрий польський 
друг. В Інституті, як завжди, всі в ро-
боті. Готують і нові книжкові видан-
ня польською і українською мовами, 
адже Інститут, власне, і створений з 
метою зміцнення польсько-україн-
ської співпраці.

Сам Станіслав зараз напружено 

працює над своєю новою книгою про 
Симона Петлюру. Планує видати її до 
наступної весни, якраз до 100-річчя 
укладення відомої угоди між Україн-
ською Народною Республікою і Поль-
ською Республікою, знаної як уго-
да лідерів держав Симона Петлюри і 
Юзефа Пілсудського. 

Прийшов на нашу зустріч і ще 
один мій давній товариш, заступник 
директора Інституту Олександр Ко-
лянчук, один з активістів Об`єднання 
українців Польщі, відомий історик. 
Попри свої 87 років, пан Олександр 
і далі пише нові книги, основна тема 
яких — для еміграції УНР до Польщі 
після 1920 року. 

Пан Олександр, як і багато хто в 
Польщі, дуже цікавиться реаліями 
сьогоднішньої України. І це не про-
сто цікавість, а сподівання на спіль-
ний європейський шлях наших країн 
і народів-сусідів, при всій їхній непро-
стій, але таки ж спільній історії. А юві-
леї — це привід, глянувши у минуле, 
жити сьогодні і дивитися у майбутнє.

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора 

Активатор бізнесу

Польща: ювілеї і сучасність
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В угорському 
Ніредьгазі відкрили 

пам’ятний знак 
жертвам Голодомору

Пам’ятний знак жертвам Го-
лодомору в Україні 1932-1933 
рр., встановлений на терито-
рії місцевої греко-католицької 
церкви. У рамках заходу о. Тібор 
Ось, священик Греко-католиць-
кої церкви Угорщини (ГКЦУ), 
та о. Дем’ян Габорій, священик 
Української греко-католиць-
кої церкви в Угорщині, провели 
спільну церемонію його освя-
чення, яка завершилась пана-
хидою по загиблих. Учасники 
заходу поклали спільний вінок і 
колоски, а також запалили свіч-
ки в пам’ять про жертви Голодо-
мору в Україні.

На акції виступила Посол 
України в Угорщині.Любов Не-
пот. Вона подякувала Само-
врядуванню українців міста Ні-
редьгаза й особисто його голо-
ві Юдіт Софілканич за реаліза-
цію такої важливої ініціативи у 
взаємодії з Консульством Укра-
їни в Ніредьгазі, а також керів-
ництву ГКЦУ за підтримку. Нага-
дала, що торік із ініціативи укра-
їнців міста Сегед та за підтрим-
ки церкви було відкрито такий 
пам’ятний знак і в цьому місті. 

Любов Непоп подякувала 
Угорщині, яка визнала Голодо-
мор 1932-1933 років актом ге-
ноциду українського народу, та 
відзначила ту роль, яку в цьо-
му процесі відіграла українська 
громада Угорщини.

Школа 
українознавства 

завершила 
навчальний рік

Школа українознавства при 
Українській православній церк-
ві св. Андрія Первозванного в 
Савт-Бавнд-Бруку (штат Нью-
Джерзі, США) влаштувала у залі 
Сестрицтва св. Покрови кон-
церт із нагоди закінчення на-
вчального року.

Гостей вітала Ярослава Да-
нищук, директорка школи. Мо-
литву виголосив настоятель па-
рафії митрофорний протоієрей 
о. Юрій Сівко. А Зенон Галько-
вич, фінансовий директор Укра-
їнської національної федераль-
ної кредитової кооперативи в 
Нью-Йорку, вручив грошовий 
дарунок. 

Кожен клас приготував свій 
виступ. Майже усі діти були у 
вишиванках. Родзинкою свята 
стала вистава за казкою «Ріп-
ка», яку приготувала з учнями 
Наталія Кайтан. Кращим учням, 
а також тим, хто влітку святку-
ватиме день народження, вру-
чили подарунки.

В українців 
Нідерландів

У нідерландському місті Гейло від-
булася конференція «Українська гро-
мада в Нідерландах: наше покликан-
ня». Учасники поділилися плодами 
функціонування громад за п’ять років 
та планами на майбутнє.

«Створені недільні школи в кіль-
кох містах. Діють українські парафії. 
За такий короткий період зробле-
но дуже багато, громада не стоїть на 
місці. Фундація «Українці в Нідерлан-
дах» проводить дуже цікаві заходи, і 
не лише для українців. Щодо ролі По-
сольства: у нас є можливість підтри-
мувати школи, ми допомагаємо у при-
дбанні підручників, покритті частини 
видатків на оренду», заявив Всеволод 
Ченцов, Посол України в Амстердамі.

Завдяки фундації «Українці в Ні-
дерландах» відкрито п’ять українських 
шкіл — в Амстердамі, Гронінгені, Ей-
ндговені, Роттердамі й Утрехті.

В Італії відкрили ще 
одне консульство 

України
У місті Кальярі урочисто відкрили 

почесне консульство України в Італії. 
Воно розташоване на острові Сарди-
нія. Україну представлятиме консул 
Ентоні Ґранде. Він захищатиме права 
українських мешканців острова.

На відкритті були присутні посол 
України в Італії Євген Перелигін, мі-
ністр закордонних справ Павло Клім-
кін, представники української грома-
ди та місцевої влади.

«Атлас українців 
у США» 

Презентація Атласу відбулася у 
Львові за участі його автора Олега Воло-
вини, відомого дослідника. «Атлас укра-
їнців у США: демографічні та соціо-еко-
номічні характеристики» представляє 
історію міґрації українців до США, їхні 
демографічні та соціально-економічні 
характеристики на базі офіційної ста-
тистики Бюро перепису населення США.

Крім розділів про демографічні по-
казники, зокрема, таких, як вік, стать, 
поселення та внутрішня міґрація, атлас 
містить розділи про рівень освіти, за-
йнятість, прибутки та бідність, чисель-
ність українсько- та російськомовних мі-
ґрантів із України, житлові показники, 
володіння англійською мовою, грома-
дянство тощо.

Атлас детально описує останню хви-
лю міґрації з України й її вплив на укра-
їнську громаду в США. Окремі мапи по-
казують просторовий розподіл україн-
ців в кожному штаті та 55 метрополіях. 
Один із розділів документує соціально-
економічні досягнення українців порів-
няно зі загальним населенням США. 

Олег Воловина очолює Центр демо-
графічних та соціо-економічних дослі-
джень українців у США при Науковому 
товаристві ім. Тараса Шевченка в Нью-
Йорку.

Олександра Хичій: «Канада розуміє, 
що послаблення санкцій щодо РФ 
не зупинить аґресії проти України»

За даними перепису населення 
2016 року, в Канаді проживає 1 млн 
359 тис. 655 мешканців українсько-
го походження, що становить близь-
ко 4 % населення країни. Багато з 
них певним чином залучені до Кон-
ґресу українців Канади (КУК). Олек-
сандра Хичій — президент цієї орга-

нізації.
— Як оцінюєте сучасний стан 

відносин між Україною та Кана-
дою?

— Вони перебувають на найви-
щому рівні за багато років, і КУК уже 
довго працює з канадським урядом, 
аби забезпечити такий стан справ. 
Нам також допомагає те, що міні-
стром закордонних справ Канади є 
українка Христя Фріланд.

— Наскільки зараз Україна 
важлива для Канади?

— У країні проживає 1,4 млн ка-
надців українського походження. 
Це — потужний електорат, тож, ду-
маю, Україна значиться дуже висо-
ко у пріоритетах Канади на міжна-
родній арені. Крім цього, Україна за-
раз опинилася у стратегічній пози-
ції, адже захищає Західний світ від 
російської аґресії. Не лише Канада, 
а й усі держави світу, й особливо Єв-
ропейського Союзу, мусять поважа-
ти її за це.

— Канада оголосила про масш-
табне розширення санкцій проти 
Російської Федерації (РФ). Чи вва-
жаєте ви наявні санкції достатнім 
тиском на Кремль?

— Поки в Україні триває війна 
й Крим залишається окупованим, 
міжнародній спільноті необхідно по-
силювати санкційний тиск.

— Чи ведеться у Канаді мова 
про можливе скасування чи посла-
блення антиросійських санкцій?

— Не думаю, що таке може тра-
питися зараз. Канада розуміє, що 
послаблення санкцій не досягне тих 
результатів, яких очікує світ, — зупи-
нення аґресії проти України.

— Чи чують українські можно-
владці голос канадської діаспори?

— Чують, тим паче Президент 
Порошенко двічі приїздив до Канади 
за час своєї каденції й представни-
ки КУК обидва рази зустрічали його. 
Також щоразу, коли в Україні прохо-
дить з’їзд Світового конґресу укра-
їнців, делегати КУК беруть у ньому 
участь й зустрічаються з представ-
никами українського уряду.

— Як щодо Оттави: чи можете 
ви там достукатися до влади?

— О, так! В Оттаві у нас працює 
потужна команда, ми підтримуємо 
постійний контакт із канадськими 
міністрами й їхніми офісами. Пред-
ставники КУК регулярно зустріча-
ються з урядовцями, котрі ухвалю-
ють рішення, що стосуються нашої 
громади. Більше того, ми сформува-
ли мережу, що пов’язує кожного ка-
надського депутата та певного чле-
на громади, що дає змогу безпосе-

редньо доносити нашу позицію до 
законодавців.

— В Україні оновилися диску-
сії стосовно необхідності запрова-
дження подвійного громадянства. 
Яку позицію з цього приводу за-
ймає КУК?

— Чітко сформованої позиції у 
нас немає, оскільки усвідомлюємо 
складнощі такого кроку. З одного 
боку, справедливими є побоюван-
ня стосовно можливого російсько-
го втручання через надання паспор-
тів у прикордонних областях. З іншо-
го боку, велика українська діаспора 
переймається долею України, хоче 
брати участь у вирішенні її проблем 
й прагне зберегти українське гро-
мадянство. Ми закликаємо новий 
український уряд вивчити це питан-
ня й дослухатися до думки діаспори, 
збалансувавши при цьому безпеко-
ві аспекти.

— На вашу думку, лібераліза-
ція візового режиму між Україною 
та Канадою — питання років чи де-
сятиліть?

— Уже є певні полегшення, адже 
останні роки прохачам видають дов-
готривалі візи. Режим віз і міжна-
родних подорожей швидкими тем-
пами змінюється по всьому світу, 
що може допомогти Україні, якщо 
вона пристосовуватиметься до но-
вих норм.

— Які суттєві зміни ви запрова-
дили у КУК після того, як замінили 
на посаді президента Павла Ґро-
да?

— Великих змін не було, ми далі 
йдемо шляхом, прокладеним ним. 
Єдине, на чому хочу більше зосе-
редити увагу, це на розвитку укра-
їнської громади в самій Канаді. На-
разі ми дуже багато часу присвячу-
ємо Україні, й це залишатиметься 
нашим пріоритетом, але необхідно 
також зав’язати ширші контакти з 
громадою в Канаді. КУК співпра-
цює з Канадським інститутом укра-
їнських студій при Університеті Аль-
берти у вивченні всеканадського 
перепису населення 2016 року. З 
його допомогою демограф Олег Во-
ловина намагається скласти мапу 
проживання українців. Як виявило-
ся, українці проживають у дуже не-
очікуваних місцях, навіть на північ-
них територіях. Нам треба контакту-
вати з усіма.

— Які виклики постануть перед 
КУК у найближчому майбутньому?

— Передусім, зав’язування кон-
тактів із якомога більшою кількіс-
тю членів української громади. Пе-
репис населення показує, що наша 
громада — дуже розмаїта. У ній є ті, 
хто розмовляє українською, й ті, хто 
вже втратив мову, є прибічники різ-
них віросповідань. Однак, ми праг-
немо знайти підхід до кожного, у т. ч. 
до тих українців, котрі досі не брали 
активної участі у житті громади.

— Наскільки КУК є привабли-
вим для молоді?

— Таке питання постає перед 
кожною організацією. В останні 
кілька років ми почали дуже ефек-
тивно працювати у соціальних ме-
режах, таким чином шукаючи підхо-
ди до молодого покоління. Над цим 
зосередимо роботу й у майбутньо-
му, залучаючи різноманітних екс-
пертів.

— Війна в Україні триває вже 
п’ять років. Чи зменшилася за цей 
час підтримка канадською грома-
дою українського війська?

— Підтримка триває, у різних ре-
ґіонах Канади втілюють багато про-

ектів. Однак, українське військо 
впродовж останніх років зазнало 
суттєвих змін і, на щастя, потреба в 
нашій допомозі тепер значно мен-
ша.

— Режим вільної торгівлі діє 
між нашими державами вже два 
роки. Чи помітили ви за цей період 
збільшення інтересу до України з 
боку канадських підприємців?

— Зацікавлення стало більшим. 
Провідну роль у просуванні торгівлі 
відграє Канадсько-українська тор-
гова палата, яка постійно контактує 
з підприємцями. Чудова нагода роз-
винути зацікавлення буде під час 
конференції щодо реформ в Украї-
ні, що відбудеться на початку липня 
в Торонто. Для участі у ній до Кана-
ди приїдуть міністри з усього світу, а 
паралельно з офіційними зустріча-
ми працюватиме Український дім, 
на кшталт того, що діяв у Давосі в 
Швейцарії.

— КУК долучиться до підготов-
ки та проведення цієї конферен-
ції?

— Звісно, ми ж партнери Україн-
ського дому.

— Цього року в Канаді відбу-
дуться парламентські вибори. Яка 
вірогідність того, що після них пріо-
ритетність України у зовнішній по-
літиці Канади стане меншою?

— Невелика, адже підтримка 
України у Канаді — позапартійне пи-
тання. Яка партія не очолила б уряд, 
ми не очікуємо зменшення важли-
вості України. Водночас важливо, 
щоб українці у Канаді брали активну 
участь у виборах. Те, що ми бажаємо 
Україні — щоб її громадяни були за-
лучені до політичного життя країни, 
— ми також зичимо й нашій грома-
ді у Канаді. Виборцям не можна за-
лишатися осторонь, а мати вплив на 
рішення, які ухвалювати партія, яка 
очолюватиме уряд Канади.

— Чи не найбільшою загрозою 
для цілісності українських виборів 
була російська пропаганда та інші 
ворожі дії Кремля. Наскільки зараз 
впливова російська пропаганда в 
Канаді?

— Ця проблема існує. Були осо-
бисті напади на Христю Фріланд, а в 
січні ц. р. вийшов ганебний репор-
таж пропаґандиста Кремля Кісельо-
ва, спрямований проти канадських 
політиків українського походження. 
Варто очікувати загострення цьо-
го напередодні виборів. РФ вже на-
стільки зіпсувала собі репутацію, 
що багато засобів масової інфор-
мації (ЗМІ) не приймають від неї ма-
теріалів, натомість росіяни купують 
платну рекламу. Варто бути обачни-
ми щодо цього. Як показала ситуа-
ція в США, уваги потребують і соці-
альні мережі. Щоразу, як у канад-
ських ЗМІ з’являється прихильна 
до України стаття, набігають тролі й 
критикують її.

— А чи відчувається у Канаді 
втома від України?

— Ні, не помічаю цього. Коли 
наші пращури приїхали до Канади, 
то багато років із нетерпінням чека-
ли на незалежність України, тож ми, 
їхні діти, не можемо їх зрадити. Ав-
жеж, розвиток демократії — нелег-
ка справа, але здаватися не можна! 
За останні п’ять років в Україні від-
булося більше позитивних змін, ніж 
за попередні два десятиріччя, тому 
діаспора й міжнародна спільнота 
повинні наполягати на продовжен-
ні реформ.

Розмовляв Максим Наливайко
«Укрінформ»

На території сімейного дозвіл-
ля «Михайлівка», що належить па-
рафіяльній громаді церкви Святого 
Архістратига Михаїла в місті Джен-
кінтавні, неподалік від Філадельфії 
(США), відбувся традиційний що-
річний український фестиваль. Він 
тривав упродовж трьох днів.

Удень гості могли насолоди-
тися концертом, відвідати торгі-
вельне містечко, де представле-
ні різноманітні українські товари 

та послуги. А увечері під звуки жи-
вої музики покружляти в танці, під-
кріпитися смачними українськими 
стравами.

Родзинкою цього фестивалю 
завжди є спеціальний гість із Укра-
їни. Цього року це був народний 
артист України Тарас Чубай. Він ви-
ступив двічі — вдень у концертній 
програмі на фестивальній сцені, а 
увечері — під час музичної забави 
на танцювальному майданчику. 

У Пенсільванії — традиційний 
український фестиваль
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Українець врятував кількох людей 
під час жахливої аварії 

під польським  Щецином
Водій з України Андрій Сироватський став героєм 

польських медіа. Українець врятував кількох людей 
під час ДТП, яка сталася  9 червня, під Щецином (За-
хіднопоморське воєводство). В результаті аварії заги-
нуло 6 осіб, ще 16 отримали поранення.

У ДТП загалом потрапили десять машин. Чоловік, 
який керував вантажівкою, не зміг вчасно загальму-
вати. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі 
машини загорілися.

«Після удару моя машина почала крутитися; усі ав-
тівки вдарялися одна в одну. Моя машина згоріла, – 
розповіла одна з жінок у коментарі Radio Szczecin. – 
Авто поруч теж горіло, пан Андрій витягнув мене через 
вікно, бо я не могла вийти. Власне, цей чоловік вряту-
вав, кого міг».

Cам українець розповідає, що вийшов із машини, 
взяв вогнегасник і побіг до одного з автомобілів пра-
воруч: «У ньому були двоє жінок і двоє дітей. Ми витя-
гли їх з авто. Раптом ми почули крик, ліворуч хтось роз-
бив вікно і витягнув водія вантажівки».

Radio Szczecin пише, що українець врятував життя 
щонайменше чотирьох людей.

У Польщі знайшли вхід до тунелів, 
де може знаходитися 
Бурштинова кімната

У Мамерках, на північному сході Польщі, дослід-
ники відкрили вхід до тунелю, що веде до системи під-
земних бункерів,  збудованих гітлерівцями у 1940-
1944 роках. За однією із версій саме тут була захова-
на Бурштинова кімната – шедевр мистецтва XVIII ст., 
що безслідно зник під час Другої світової війни та не 
знайдений досі. Фашисти вивезли його з окупованого 
передмістя Ленінграду. 

Поблизу Мамерок у 1940-1944 роках для потреб 
40 вищих генералів і фельдмаршалів, 1500 офіце-
рів і солдатів вермахту було побудовано близько 250 
об’єктів, у тому числі 30 залізобетонних бункерів. 
Комплекс включав у себе гігантський бункер, стіни і 
стелі якого мають товщину 7 метрів. У серпні 1941 р. 
комплекс відвідали Гітлер і Муссоліні.

Війська вермахту залишили комплекс у січні 1945 
р. Зараз у частково збереженому комплексі знахо-
диться Музей Другої світової війни.

Після завершення Другої світової війни до Маме-
рок привозили імперського комісара оборони Східної 
Пруссії Еріка Коха, який мав показати місце, де були 
заховані скарби гітлерівців, у тому числі Бурштинова 
кімната. Польські сапери підірвали фундамент бунке-
ра № 31, щоб дістатися до укриття, вказаного Кохом, 
однак скарбів не знайшли.

Польські дослідники відновили пошуки Бурштино-
вої кімнати у Мамерках у 2016-2017 рр., однак нічого 
не виявили. Під час цьогорічних досліджень із засто-
суванням спецтехніки науковцям врешті вдалося зна-
йти вхід до підземель, який ніхто не відкривав від ча-
сів війни.

«Завдяки використанню професійного георадара 
вдалося врешті визначити місце розташування під-
земного тунелю. Після проведення розкопок знайшли 
люк, який, очевидно, не відкривали від часів війни. За-
раз важко сказати, якою є глибина тунелю, проте ба-
гато вказує на те, що вхід до нього був навмисно за-
маскований товстим шаром землі»,  зазначив праців-
ник музею в Мамерках Бартомелей Плебаньчик.

Польські науковці готуються до відкриття входу у 
тунель. Провести зйомки цих подій вже зголосилася 
знімальна група  одного американського телеканалу 

У США оголосили переможця 
Всесвітньої продовольчої премії 

Премія дісталася аграрію  з Нідерландів Саймону 
Груту. Він поставляє високоякісне та стійке до хвороб 
насіння овочевих культур у понад 60 країн, у тому чис-
лі на Філіппіни, Таїланд та Індонезію. На церемонії ого-
лошення виступив державний секретар США Майкл 
Помпео.

Грут є насінником у шостому поколінні. У 1981 році 
він почав пошуки більш якісного насіння овочевих, 
щоб допомогти фермерам Південно-Східної Азії. За-
гальний фонд премії становить $ 250 тис. Грут отри-
має нагороду на церемонії, яка відбудеться 17 жовтня 
в Капітолії Айови.

Що таке Всесвітня продовольча премія? Міжна-
родна нагорода за досягнення в підвищенні якості, 
кількості та доступності продовольства в усьому сві-
ті. Її в 1986 році заснував лауреат Нобелівської пре-
мії миру Норман Борлауг. Премію вручають за внесок у 
будь-якій сфері, пов'язаній з постачанням продоволь-
ства, включаючи науково-технологічні досягнення в 
сільському господарстві, промисловості, маркетингу, 
науці про правильне харчування, економіці, боротьбі з 
бідністю, політичних ініціативах та соціальних науках.

Верховний суд Іспа-
нії заблокував перепохо-
вання останків диктато-
ра Франсиско Франко з 
мавзолею «Долина поле-
глих» незадовго до початку 
робіт.

Верховний суд зробив це 
на прохання родини покійно-
го диктатора, яка просить не 
робити таке перепоховання. 

Торік уряд вирішив пе-
ренести останки диктатора 
Франсиско Франко з фінан-
сованого державою мав-
золею у монументально-
му комплексі «Долина поле-
глих». Причина – уряд вва-
жає, що меморіал має бути 
місцем пам'яті про грома-
дянську війну, а не прослав-
ляти диктатуру.

У вересні рішення пере-
нести останки Франко схва-
лив також іспанський парла-
мент. Втім, кілька нащадків 
Франко висловили протест 
щодо перепоховання. До них 
приєдналися представни-
ки правих сил, прихильники 
диктатора. 

* * *
Франсиско Франко (по-

вне ім'я Франсіско Пауліно 
Ерменегілдо Теодуло Фран-
ко і Баамонде Салгадо Пар-
до де Андраде) . Військовий 
і політичний діяч Іспанії, дик-
татор у 1939-1975, генералі-
симус.

Прийшов до влади після 
перемоги антиреспублікан-
ських сил у громадянській ві-
йні 1936—1939.

Народився 4 грудня 1892 
в місті Ферролі провінції Ла-
Корунья в Галісії. Був сином 
офіцера і дворянки.

Після закінчення Піхотної 
Академії в Толедо 1910-го 
Франсиско провів два роки в 
тихому іспанському гарнізоні 
у рідному місті Феррол, але 
за першої нагоди вирушив 
служити в Марокко, цьому 
новому іспанському афри-
канському протектораті, що 
давало можливість зробити 
військову кар'єру в умовах 
жорстокої війни в пустелі.

Швидко заробив репу-
тацію хорошого офіцера. Він 
провів у Марокко в цілому 
одинадцять років, пройшов-
ши шлях від лейтенанта до 
генерала: у 33-річному віці.

У 1926 його признача-
ють головнокомандувачем 
піхотної бригади в Мадриді, 
а в 1928 — головою щойно 
створеної Військової акаде-
мії в Сарагосі.

1931 року у результа-
ті майже безкровної рево-
люції, монархія впала і вла-
да перейшла до республі-
канців. Франко в цей час не 

втручався в політику. 
 Протягом перших двох 

років існування республіки 
при владі були здебільшого 
ліві партії, що проводили не-
популярну аграрну реформу. 
Крім того, була проведена 
антиклерикальна реформа, 
католицизм був позбавле-
ний статусу державної релі-
гії, багато монастирів було 
зруйновано. Суспільство 
стрімко політизувалося і ра-
дикалізувалось.

1933 року до влади при-
йшли праві партії, що зупи-
нили реформи. У країні по-
чали активно формуватися 
численні напіввійськові ор-
ганізації різних політичних 
відтінків, від анархістів і ко-
муністів до націоналістичної 
«Іспанської фаланги». 1934 
року в Астурії спалахнуло 
анархістське шахтарське по-
встання, в придушенні яко-
го брав участь Франко. Піс-
ля цього генерал став голов-
нокомандувачем у Марок-
ко, але після кількох місяців 
повернувся до Мадрида, на 
пост голови Великого гене-
рального штабу.

У лютому 1936 на вибо-
рах перемогли партії Народ-
ного Фронту, до якого уві-
йшли соціалісти, комуністи, 
анархісти та лівобуржуаз-
ні партії. Іспанія на той час 
була в дуже поганому еконо-
мічному стані, з 11 мільйонів 
дорослих іспанців понад 8 
мільйонів перебували за ме-
жею бідності, половина нації 
була неписьменна. Тому гас-
ла лівих партій були вельми 
популярні.

18 липня 1936 почалася 
Громадянська війна в Іспанії. 
Військові підняли повстання 
в усіх великих містах, але в 
кількох, включно з Мадри-
дом, воно було швидко при-
душене. 

Спочатку лідером бунтів-
ників був не Франко, а ге-
нерал Санхурхо, але відразу 
ж після початку повстання 
він загинув в авіакатастро-
фі. Оскільки жодна сторона 
не змогла здобути перемо-
ги, почалося повільне нако-
пичення сил. Республікан-
ський уряд швидко радика-
лізувався, комуністи грали 
дедалі помітнішу роль. В той 
час, як республіканці звер-
нулися по військову допо-
могу до СРСР, націоналістам 
допомога була надана фа-
шистською Італією і Третім 
Рейхом. НКВД і Комінтерн 
почали вербування людей в 
антифашистські інтернаціо-
нальні бригади, які згодом 
стали найбоєздатнішими 
частинами республіканців. 
На боці Франко теж билися 
добровольці з різних країн.

Якщо пропаганда одні-
єї сторони представляла цю 
війну як «боротьбу з силами 
фашизму і реакції», то з іншо-
го боку це бачилося як «хрес-
товий похід проти червоних 
орд». Франко, на відміну від 
атеїстів, до того ж, за суттю 
лівих Муссоліні й Гітлера, був 

християнин-католик, через 
що у відносинах між ними 
згодом виникла тріщина.

В результаті трирічної 
громадянської війни пере-
могу здобули націоналісти. 
Інтербригади були розфор-
мовані і виведені з Іспанії 
приблизно за півроку до за-
кінчення війни. Франко та-
кож запропонував німець-
кому легіону «Кондор» повер-
нутися на батьківщину. У пе-
редчутті нової світової війни 
Франко вважав за краще за-
лишатися нейтральним.

Італія з Німеччиною діс-
тали не так вже й багато зис-
ку. Звичайно, вони позбули-
ся загрози дістати комуніс-
тичну державу на Заході Єв-
ропи, але Іспанія не увійшла 
в «країни Осі» і впродовж 
Другої світової війни зали-
шалася здебільшого ней-
тральною.

 В результаті, після ві-
йни франкістський режим 
не впав, хоча у свій час під 
впливом СРСР та США пере-
бував у міжнародній ізоляції.

Після початку холодної ві-
йни вплив СРСР в ООН впав, 
і на початку 1950-х пройшла 
хвиля дипломатичних ви-
знань Іспанії. Вже в ході ві-
йни Франко почав обмежу-
вати вплив фашистської пар-
тії (Фаланги), а після війни 
партія в основному займала-
ся соціальною роботою, пе-
ретворившись на щось по-
дібне радянським профспіл-
кам. Називатися партія ста-
ла Національним рухом. 

За ініціативою Франко 
було почато політику націо-

нального примирення. Про-
те, репресії проти політич-
них супротивників (крім рес-
публіканців, до них належа-
ли сепаратисти з Каталонії 
і Країни Басків) тривали до 
самої смерті Франко.

З середини 1950-х по-
чалося Іспанське економіч-
не диво, що вивело Іспанію 
зі стану однієї з найбідні-
ших країн Європи на рівень 
цілком розвиненої євро-
пейської країни. Наприкін-
ці 1960-х почалися і полі-
тичні реформи, був прийня-
тий закон про пресу і дозво-
лені страйки неполітичного 
характеру, розширено міс-
цеве самоврядування, при-
йнято кілька конституційних 
законів, що розширили пра-
ва громадян і що дозволи-
ли згодом мирний перехід 

до конституційної монархії. 
Весь цей час (з 1947 р.) Іс-
панія вважалася монархією 
з вакантним місцем короля, 
в цей же час Франко ухва-
лив рішення, що королем піс-
ля його смерті повинен стати 
принц Хуан Карлос, що і від-
булося в 1975. Король Іспа-
нії Хуан Карлос I завершив 
процес перетворення країни 
з авторитарної в демокра-
тичну.

Франсиско Франко по-
мер у Мадриді 20 листопада 
1975 року. Без сумніву, це 
один з найвизначніших по-
літиків ХХ століття. Одні вва-
жають його творцем фашист-
ської диктатури, інші рятівни-
ком країни від комунізму. 

* * *
«Долина Полеглих» — ме-

моріальний комплекс в Іспа-
нії, неподалік від монастиря 
Ескоріал, за 58 км від Ма-
дрида в горах Гвадаррами. 
Має територію 1365 гекта-
рів. Створений Франциско 
Франко аби поховати поле-
глих під час громадянської 
війни в Іспанії.Він мав ста-
ти символом національно-
го примирення Іспанії після 
років кровопролитної гро-
мадянської війни. В істо-
рію увійшла крилата фраза, 
яку приписують генералові 
Франко : «Тут лежить Іспанія». 

Роботи по споруджен-
ню меморіалу почалися уже 
1940 року й тривали вісім-
надцять років. Пам'ятник 
було офіційно відкрито 1 
квітня 1959 року. Фінансу-
вання будівництва відбува-
лося за рахунок Національ-

ної лотереї й пожертв. Біля 
собору підноситься найви-
щий християнський хрест 
світу — 108 метрів. До нього 
веде рівно тисяча символіч-
них сходинок — саме стільки 
днів тривала громадянська 
війна. 

У меморіалі був похова-
ний засновник іспанської 
фашистської партії «Фалан-
га» Хосе Антоніо Прімо де Рі-
вера. Потім тут, у мавзолеї, 
був похований і сам Франко. 

Довгий час «Долина по-
леглих» була місцем палом-
ництва правих груп Іспанії. 
Але всі останні роки, особли-
во за правління соціалістів, 
в Іспанії все сильніше чути 
вимогу громадськості вида-
лити Франко з мавзолею і 
перепоховати. 

Генерал Франко 
все не впокоїться у рідній Іспанії
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Цікаві й маловідомі факти

Храм був зведений у перші роки після 
хрещення Київської Русі за ініціативою Хрес-
тителя, святого і рівноапостольного князя 
Володимира Великого. 

Церква була побудована на тому місці, де 
киянами, тоді ще язичниками, язичницько-

му богові Перунові були принесені в жертву 
двоє християн — немовля Іоанн і його бать-
ко Федір.

Церква була освячена на честь пресвя-
тої Богородиці 12 травня 996 року. Тому Де-
сятинну ще називають церквою Богородиці.

Будівля Десятинної церкви стала зраз-
ком для побудови багатьох християнських 
храмів Київської Русі – кафедрального собо-

ру Чернігова, Софії Київської.
Назва її пов'язана з тим, що на її зведен-

ня і підтримання Володимир Великий виділив 
десяту частину своїх доходів – десятину.

До побудови собору Святої Софії цей 
храм був усипальницею великокнязівської 
сім'ї: після побудови храму в нього були пе-
ренесені останки святої Ольги, бабусі Воло-
димира Великого, його дружини грецької ца-
рівни Анни і деяких інших нащадків Хрестите-
ля Русі.

Внутрішнє оздоблення Десятинної церк-
ви складалося з ікон, хрестів і дорогоцінних 
церковних речей з Корсуня.

В 1044 році Ярослав Мудрий, син Во-
лодимира, поховав у Десятинній церкві по-

смертно хрещених братів Володимира – Яро-
полка і Олега Древлянського.

У 1169 році церкву розграбували війська 
московського князя Андрія Боголюбського, у 
1203 році – війська Рюрика Ростиславича. 
В кінці 1240 року орди хана Батия, взявши 
Київ, знищили Десятинну церкву – останній 
оплот киян. За переказами, Десятинна церк-
ва завалилася під вагою народу, який набив-
ся в неї, щоб врятуватися від монголів.

Розкопки руїн храму почалися у 30-х ро-
ках 17 століття з ініціативи митрополита Пе-
тра Могили. Пізніше в руїнах був знайдений 
саркофаг князя Володимира і його дружини 
Анни. Княжий череп поховали в храмі Спаса 
на Берестові, потім перенесли в Успенський 
собор Києво-Печерської лаври. Інші остан-
ки були поховані в Софійському соборі.

Вдруге будівля Десятинної церкви 
була споруджена лише в 19 столітті, у пері-
од від 1828 до 1842 років, і багато в чому 
це фінансувалося царською сім'єю. В ній 
був встановлений іконостас, який був точ-
ною копією іконостасу Казанського собору 
Санкт-Петербурга, а ці ікони були точною ко-
пією робіт українця Боровиковського. Сама 
церква мало чим нагадувала храми Київ-
ської Русі, а була споруджена у російському 
стилі. 

У 1928 цю «оновлену» Десятинну церкву, 

як і багато інших пам'яток культури і мисте-
цтва дорадянського періоду, було знищено 
комуністичною владою.

Від серця стародавнього Києва — Де-
сятинної церкви сьогодні залишився тільки 
фундамент, але, як стверджують археоло-
ги, храм був одним з найбільших в тогочас-
ному християнському світі:приблизно 44 на 
30—32 метри, що більше Володимирського 
собору.

Кілька років тому Українська православ-
на церква Московського патріархату за-
явила про готовність відбудувати Десятин-
ну церкву на її древніх фундаментах. Але ця 
ідея була відхилена державою. Адже точно 
не відомо, який саме вигляд мала та справ-
жня Десятинна церква. В таких випадках сві-
тові канони, у тому числі вимоги ЮНЕСКО, за-
бороняють вважати новозбудований храм 
відновленою древньою спорудою. А головна 
причина — не можна допустити споруджен-
ня московської церкви на колишній головній 
святині України. 

Існує кілька ідей щодо подальшої долі 
залишків Десятинної. Одна з них — музеє-
фікація її залишків, що практикується у сві-
ті. Поки що за рекомендацією вчених решт-
ки фундаментів церкви було вкрито товстим 
шаром піску, щоб зберегти ці автентичні за-
лишки. 

Тур Хеєрдал: 
на човні з папірусу — 

через Атлантичний океан
В попередньому но-

мері газети ми розпові-
ли про легендарну по-
дорож, яку здійснив ви-
датний норвезький вче-
ний і мандрівник Тур 
Хеєрдал (1914 — 2002) 
та його екіпаж на плоту 
«Кон-Тікі» через Тихий 
океан — від західного 
узбережжя Південної 
Америки, з Перу, до ост-
рова Таїті. Подорож по-
чалася 27 квітня 1947 
року. За 3 місяці і 10 
днів сміливці подолали 
майже 7 тис. км. Метою 
подорожі було довес-
ти, що на плотах поді-
бні плавання могли від-
буватися й 3—4 тисячі 
років тому, і що люди з 
Латинської Америки мі-
грували на острови По-
лінезії. 

Ще одною знамени-
тою подорожжю Хеєрда-
ла і його екіпажу стало 
плавання через Атлан-
тичний океан на човні, 
зробленому з папірусу. 

17 травня 1970 року 
експедиція на човні «Ра-

2» вирушила з міста Сафи (Марокко, Північна Африка) у плавання через 
Атлантичний океан, щоб довести можливість досягти берегів Америки 
древніми народами Африки

На борту було восьмеро сміливих людей з різних країн. Крім ко-
мандираТура Хеєрдала, членами екіпажу були Норман Бейкер (США), 
Карло Маурі (Італія), Кей Охари (Японія), Юрій Сенкевич (СРСР), Жоржй 
Соріал (Єгипет), Сантьяго Хеновес (Мексика), Мадані Аіт Уханні (Ма-
рокко).

Хеєрдал навмисно підібрав таку розмаїту команду. Хотів продемон-
струвати, що люди різних рас і релігій можуть гармонійно співіснувати 
навіть на такому маленькому плавучому острівці.

Човен «Ра-2» будували болівійські індіанці аймара з озера Тітікака. 
Зробили його з рослини — папірусу за стародавньою технологією. Суд-
но вийшло 12 м завдовжки, 5 м завширшки. У товщину мало 2 м. На па-
русі намалювали червоне сонце – символ бога Ра.

Через 57 днів мореплавці досягли берегів Барбадосу, пропливши 
відстань 5,7 тис. км. Успіх експедиції підтвердив гіпотезу Хеєрдала про 
можливості стародавніх трансокеанських контактів.

Німкеня Маргарета Гертру-
да Зелла, більш відома як Мата 
Харі, пройшла багато випро-
бувань. Але ніщо не могло зла-
мати цю сміливу жінку, навіть 
смерть, яка дивилася їй пря-
мо в очі. «Я готова, хлопчики!» 
– крикнула Мата Харі, послав-
ши повітряний поцілунок взво-
ду французьких солдатів, які че-
рез секунду розстріляли її на 
військовому полігоні у Венсені.

За свої 40 років життя вона 
пройшлася Європою «урага-
ном», залишивши про себе 
пам'ять навіть серед російських 
високопоставлених політичних 
діячів.

Вона повністю віддалася 
у світ своєї чуттєвості і магії. І 
стала танцівницею, обравши 
собі ім'я Мата Харі, що з малай-
ської дослівно перекладається, 
як око дня або сонце.

Незабаром вона стала зір-
кою східного танцю живота, 
який здебільшого представляв 
стриптиз, що на ті часи було ек-
зотично і неймовірно сміливо.

Історики досі не можуть точ-
но сказати, чи дійсно Мата Харі 
була агентом німецької або яко-
їсь іншої розвідки. Все життя 
вона плутала реальність з влас-
ними вигадками, танцівниця і 
на допитах відчайдушно плута-
лася у свідченнях. Проте пря-
мих доказів у шпигунстві проти 
неї так і не знайдуть.

Багато біографів схильні 
вважати, що знаменита тан-
цівниця стала жертвою зайвої 
підозрілості і шпигуноманії, 
що охопила у ті часи, воюючу 
Європу. Є версія, що смертний 
вирок куртизанка заслужила 
лише тим, що могла оприлюд-
нити свої сексуальні зв'язки 
з деякими особистостям, які 

були наділені владою.
Відомо, що її коханцями 

були високопоставлені особи 
не тільки Парижа. Вона мала 
зв'язок з одним з німецьких 
принців, з герцогом Браунш-
вейзьким і начальником поліції 
Берліна.

Пізніше, на суді в Парижі 13 
лютого 1917 року, саме ці рома-
ни були пред'явлені як докази її 
шпигунської діяльності на ко-
ристь Німеччини.

Так чи інакше, танцівницю, і 
за сумісництвом шпигунку, ви-
знали винною.

За нею прийдуть рано вран-
ці 15 жовтня 1917 року. Вона 
попросить дати їй кілька хви-
лин, щоб написати 3 листи: доч-
ці і двом близьким друзям.

Потім накине на себе еле-
гантне темно-синє пальто, ві-

зьме під руку сестру милосердя 
і разом з нею вийде у тюремний 
двір, де її вже чекав конвой.

«Скільки народу! Який 
успіх!» — з іронією зазначить 
Мата Харі. Сестрі милосердя, 
яка плакала, вона утре сльо-
зи і скаже: «Не треба плакати. 
Я всього-навсього вирушаю 
у далеку дорогу, і ми з тобою 
обов'язково зустрінемося».

Присутні на страті згадува-
ли, що на її обличчі не було й 
тіні хвилювання або страху. Її 
привезуть на узлісся Венсен-
ського лісу і поставлять біля 
розстрільного стовпа. Коман-
дир стрільців підійде до неї, щоб 
надіти їй на очі чорну пов'язку 
і прив'язати до стовпа. Однак, 
відчайдушна жінка попросить 
його не робити ні того, ні іншого.

«Так, ця пані знає, як вми-
рати», — з повагою скаже він 
стрільцям.

За наказом одинадцять сол-
датів вистрілили в Мату Харі, 
одинадцять куль потрапило в її 
тіло. Дванадцятий солдат, зо-
всім ще юнак, тільки поклика-
ний на службу, знепритомнів.

Маленький військовий ор-
кестр зіграє марш. Солда-
ти струнким кроком пройдуть 
повз неживе тіло тієї, що ще зо-
всім недавно була уособленням 
краси, чарівності і гучного успі-
ху в житті.

Її одяг і коштовності фран-
цузька влада продасть з молот-
ка і вирученими грошима від-
шкодує витрати на її страту. Та-
ким чином вийде, що прекрасну 
баядерку розстріляють за її ж 
рахунок.

Оскільки ніхто з близьких не 
взявся її ховати після страти, її 
тіло забрали, згодом воно було 
передане в анатомічний театр.

Десятинна церква Києва: перший кам'яний храм Древньої Русі

Володимир Великий закладає храм

Десятинна церква реконструкція

Мата Харі: 
загадкова танцівниця чи шпигунка?

«Я готова, хлопчики» – 
гукнула вона солдатам за секунду до її розстрілу

Тур Хеєрдал
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На роздоріжжях
Жовтнева революція привела 

до кардинальних змін на території 
колишніх Російської та Австро-Угор-
ської імперій.

Під час громадянської війни, що 
стала наслідком розпаду «вотчини 
Романових», українці служили в різ-
них арміях: Дієвій армії Української 
Народної Республіки, Робітничо-се-
лянській Червоній армії, Доброволь-
чій армії та інших білогвардійських 
формуваннях, військах гетьмана 
Скоропадського, різноманітних по-
встанських загонах.

Так само після розпаду імпе-
рії Габсбургів багато українців взя-
ли участь у збройній боротьбі проти 
польської держави за утвердження 
Західно-Української Народної Рес-
публіки.

Внаслідок перемоги більшови-
ків на Великій Україні та польських 
сил на Галичині й Волині в емігра-
цію вирушили вояки та політичні ді-
ячі УНР та ЗУНР, а також українці, які 
воювали в складі армій Денікіна й 
Врангеля.

В еміграції опинилися представ-
ники різних політичних партій, які 
презентували широкий спектр по-
літичних поглядів та різні куточки 
України.

Якщо прибічники УНР рятува-
лися від радянської влади, то пред-
ставники ЗУНР — від режиму Другої 
Речі Посполитої.

Водночас багато «уенерівців» 
знайшло притулок на території Поль-
щі, тоді як багато «зунрівців» змуше-
ні були емігрувати далі — на Захід.

Українські емігранти опинилися 
переважно в країнах Центральної 
та Південної Європи (Австрія, Німеч-
чина, Польща, Румунія, Чехословач-
чина, Югославія). Дещо пізніше до 
цього переліку додалися Франція та 
Бельгія.

Українська еміграція не відбива-
ла дзеркально соціальну структуру, 
що існувала в Україні, де абсолютну 
більшість населення становили се-
ляни (за переписом в Російській ім-
перії 1897 року 93,1% етнічних укра-
їнців були селянами).

Це можна пояснити меншою со-
ціальною мобільністю селянства та 
більш широким (у процентному спів-
відношенні) залученням інтелігенції 
та робітництва до революційних по-
дій та політичного активізму.

1921 року в Празі для допомоги 
українським емігрантам було ство-
рено Український громадський ко-
мітет, який, крім іншого, досліджу-
вав стан еміграції та здійснював ре-
єстрацію.

За даними комітету, з 6 тисяч за-
реєстрованих українських емігран-
тів 55% за соціальним походженням 
були селянами, 13% – робітниками, 
25% – інтелігентами, а 7% належали 
до інших соціальних груп.

За регіональним походженням 

емігранти розподілялися так: Га-
личина – 40,9%, Правобережжя – 
29,9%, Лівобережжя – 19,3%, Буко-
вина – 2,9%, Бессарабія – 0,8%, Ку-
бань – 0,7%.

Поза межами батьківщини укра-
їнська еміграція почала осмислюва-
ти причини своїх поразок та думати 
про майбутнє: хтось будував пла-
ни про повернення в Україну після 
ймовірного краху більшовиків, тоді 
як інші сподівалися на еволюцію ра-
дянської держави.

Наприклад, уряд УНР в екзилі 
на початку 1920-х років продовжу-
вав видавати закони та готувати по-
встання на території УСРР.

Зауважимо, що українська емі-
грація не була монолітною щодо сво-
єї політичної платформи. В емігра-
ційні осередки представники партій-
них сил принесли старі суперечності 
та конфлікти.

Так, у Відні більшість емігрантів 
була вороже налаштована до петлю-
рівського уряду УНР в екзилі, що ре-

зидував у Тарнові (Польщі).
Колишні члени Директорії Андрій 

Макаренко, Федір Швець та Панас 
Андрієвський оголосили цей уряд 
незаконним. Вони навіть створили 
Всеукраїнську національну раду на 
противагу структурам УНР в Тарнові.

Панас Андрієвський та Ан-
дрій Макаренко самостійно почали 
співпрацювати з радянськими ди-
пломатами у Відні. Загалом, біль-
шість віденської еміграції негативно 
ставилася до Симона Петлюри.

Водночас диктатор ЗУНР Євген 
Петрушевич в еміграції зумів нала-
годити контакти як з більшовика-
ми, так і з прихильниками реставра-
ції Російської імперії з Українського 
національного комітету, який очолю-
вав Сергій Моркотун — колишній се-
кретар Павла Скоропадського.

Що таке «українське 
зміновіхівство»?
Виникнення радянської Украї-

ни (Української Соціалістичної Ра-
дянської Республіки) 1919 року як 
чітко окресленого політичного, еко-

номічного й культурного утворення 
в поєднанні з успіхами національ-
но-культурного будівництва 1920-
х років справило потужний вплив 
на українців, які перебували поза її 
межами.

Наслідком цього стало повер-
нення частини українських емігран-
тів на батьківщину впродовж 1920-х 
років, що отримало визначення «по-
воротництва» або «українського змі-
новіхівства» – за аналогією з росій-
ськими емігрантами.

Останні, зі свого боку, отримали 
назву від збірки філософсько-полі-
тологічних статей «Смена вех» (Пра-
га, 1921), яка ідейно обґрунтовувала 
позиції політемігрантів-росіян щодо 
співпраці з більшовиками та повер-
нення на батьківщину.

Російські зміновіховці сподіва-
лися, що більшовики повернуть Росії 
колишню могутність, а гасла інтер-
націоналізму – це лише засіб для за-
гарбання територій.

Зауважимо, що російська між-

воєнна еміграція відрізнялася від 
української за соціальними складом 
та майновим становищем, оскільки 
складалася більше з представників 
заможних класів — поміщицтва та 
буржуазії.

Прояви організованості серед 
українців викликали вороже став-
лення з боку російської еміграції. 
Так, 1921 року повноважний пред-
ставник УСРР у Відні Юрій Коцюбин-
ський у листах до секретаря ЦК КП(б)
У Дмитра Мануїльського зазначав, 
що українців у «врангелівській армії» 
переслідували за національні пере-
конання.

Не всі емігранти відзначалися 
високим рівнем національної само-
свідомості і тому за кордоном могли 
долучитися як до української, так і до 
російської спільноти.

Російська еміграція володіла 
значними фінансовими ресурсами. 
Таким чином, завдяки приналежнос-
ті до «русского» середовища українці 
могли отримувати певні цілком ма-
теріальні переваги.

Але після спроб національного 
будівництва та соціальної революції 
1917—1921 років переважна час-
тина українських мігрантів були не 
простими солдатами чи представ-
никами «ворожих класів» для біль-
шовиків. Це були політики, офіцери 
й солдати збройних сил, що мали до-
сить високий рівень політичної осві-
ченості. Саме тому вони не стали ор-
ганічною складовою російської емі-
грації на Заході, а вели власну гру, 
зокрема й щодо ставлення до радян-
ської влади.

Недаремно (і дуже влучно) за-
значав повпред УСРР у Празі Ми-
хайло Левицький: «...точных копий в 
природе не бывает, и наши жовто-
блакитные новые вехи существенно 
отличаются от трехцветных».

Так, українські «зміновіховці» 

інакше трактували співпрацю з біль-
шовиками та сподівалися на розши-
рення прав радянських республік.

Зокрема, повноважний пред-
ставник УСРР у Польщі Олександр 
Шумський вважав, що українську 
еміграцію некоректно називати 
«зміновіхівцями», оскільки це ніве-
лює різницю в мотивах та ідеології 
між українською та російською емі-
грацією. Він запропонував інший 
термін – «поворотівці».

Ідеолог українського інтеграль-
ного націоналізму Дмитро Донцов 
пропонував неологізм «перекинчи-
цтво», коли шукав український ана-
лог терміну «смєновєховщіна».

«В Україну ідіть, діти! 
В нашу Україну»
Витоки українського поворотни-

цтва можна виводити з появи дру-
кованих видань в 1920-х роках, що 
стали відстоювати ідеї радянофіль-
ства.

Так, з лютого 1920 року по жов-
тень 1921 року Закордонна група 
Української комуністичної партії, 
створена 1920 року у Відні колиш-
німи членами Закордонної групи 
Української соціал-демократичної 
робітничої партії, видавала тижне-
вик «Нова доба» під редакцією Воло-
димира Винниченка та Володимира 
Левинського.

1920 року закордонна делега-
ція Української партії соціалістів-ре-
волюціонерів (УПСР) започаткувала 
журнал «Борітеся — Поборете», який 
періодично відзначався публікація-
ми з радянофільськими настроями.

Одним з ідеологічних бастіо-
нів «зміновіхівців» вважався часо-
пис «Нова громада», який видавав-
ся у Відні впродовж 1923—24 років. 
Його редактором став Семен Вітик, 
відомий галицький соціал-демократ 
із комуністичними симпатіями, який 
вважав, що повалення радянської 
влади в Україні може призвести до 
занепаду незалежної української 
культури.

Саме в цих видання представни-
ки української еміграції засвідчили 
свої спроби по-іншому поглянути на 
УСРР та майбутнє Радянської Украї-
ни.

1921 року Михайло Грушевський 
написав голові уряду УСРР Христия-
ну Раковському відкритого листа, де, 
зокрема, були такі рядки: 

«З сторони правлячої Комуніс-
тичної партії се, як мені представля-
ється, було бажання вжити україн-
ські сили як конструкційний елемент 
в будівництві Радянської України, 
віддавши все належне українським 
національним потребам і домаган-
ням.

Навзаєм, з української сторо-
ни — навіть серед елементів не со-
ціалістичних — наростало бажан-
ня, відложивши на бік старі рахун-
ки і всю історію УСРР, взяти від ра-
дянського режиму все, що він може 
дати для закріплення здобутків ре-
волюції та задоволення культурних 
і націо¬нальних вимог українського 
люду, — і заразом підтримати радян-
ський режим, оскільки він буде води-
тись інтересами краю та не тільки 
іменем, а ділом самим буде урядом 
України.

Коли б сі обопільно наближаючі-
ся течії зійшлись і подали собі руки, 
в процесі роботи, при обопільнім ба-
жанні, скоро б могли вигладитись ті 
непорозуміння і упередження, які зі-
стаються з обох сторін».

Цей лист можна вважати своє-
рідним «програмним документом» 
українського зміновіховства.

Спершу поява українських змі-
новіхівців виявилася несподіван-
кою.

Юрій Коцюбинський та Олек-
сандр Шумський на початково-
му етапі своєї роботи повпредами 
УСРР, ще не маючи належного досві-
ду, не розглядали можливості широ-
кого розвитку зміновіхівського руху 
в середовищі еміграції.

«Вопрос был передан на расс-
мотрение т. Коцюбинскому, а по-
следний еще не ориентирующийся 
в состоянии эмиграции, совместно 
с тов. Шумским решил что в украин-
ской интеллигенции не только нет 
смены вех, но и быть не может».

Згодом радянські дипломати в 
процесі ознайомлення із суспільно-
політичним життям емігрантів міни-
ли свій погляд на цю проблему.

У травні 1920 року колишній 
очільник Директорії УНР Володи-
мир Винниченко, один із перших 
почав шукати шляхи до повернен-
ня на батьківщину. Він навіть здій-
снив ознайомчий візит, під час якого 
отримав пропозиції співпраці та по-
сади заступника голови Ради народ-
них комісарів УСРР. Однак він відмо-
вився й повернувся за кордон.

Такі представники української 
еміграції, як Панас Андрієвський, 
Андрій Макаренко (екс-члени Ди-
ректорії) та генерал Олександр Гре-
ків, 1921 року написали листа в 
представництво УСРР з проханням 
про амністію.

У Відні радянські дипломати 
проводили також переговори з Ми-
колою Шрагом, який був одним з ор-
ганізаторів закордонної місії Укра-
їнської партії соціалістів-революці-
онерів у Відні.

Обговорювалося повернення в 
Україну політичних діячів УПСР. Біль-
шовики обіцяли емігрантам мож-
ливість займатись культурно-освіт-
ньою діяльністю «на користь укра-
їнського народу» у випадку 
повернення в УСРР.

Феномен «поворотівства»: 
чому українські емігранти повертались до СРСР

Андрій Макаренко та Федір Швець

Михайло Грушевський у своєму 
кабінеті. Київ, 1930

Заступник голови Українського громадського комітету Никифор 
Григоріїв та президент Чехо-Словацької республіки Томаш Масарик 
«Три роки праці Українського громадського комітету в Ч. С. Р.» – Прага, 1924, с. 40. 

Радянська карикатура 
на Володимира Винниченка 

та Микиту Шаповала
«Вісті ВУЦВК», 09. 02. 1924
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10 Зауважимо, що від 
самої своєї появи україн-

ські зміновіховці піддавалися 
критиці й з лівого, й з правого та-

борів української еміграції. Так, один 
з очільників УПСР Микита Шаповал 
вважав зміновіхівство зрадою Украї-
ни та соціалізму.

Звісно, більшовики прагнули ви-
користати радянофільскі настрої на 
свою користь. Водночас вони самі ви-
знавали, що цей козир отримали без 
докладання великих зусиль.

Зокрема, радянські диплома-
ти відзначали: «Главным обстоятель-
ством (появи українських зміновіхов-
ців. — М. М.) было все-таки, конечно, 
не наша работа, а сам факт появления 
наших представительств в Европе, 
самостоятельное выступление Сов. 
Украины».

Як відомо, найбільші осередки 
української еміграції розташовува-
лися в Австрії, Німеччині та Польщі. А 
УСРР отримала право відкрити дипло-
матичні представництва в цих краї-
нах.

На нашу думку, причину появи 
українських зміновіхівців потрібно 
шукати глибше, ніж у простому підку-
пі з боку радянської влади, яка на по-
чатку 1920-х років мала труднощі з фі-
нансуванням роботи за кордоном.

Не зважаючи на певну підтримку 
зовні (від більшовиків), ми можемо го-
ворити про запит на такі ідеї, що існу-
вав у середовищі еміграції.

На початку 1920-х років радян-
ські повноважні представництва від-
чували нестачу фінансування. Напри-
клад, газета галицьких комуністів 
«Наша правда» (Відень) видавалася 
частково за кошт української емігра-
ції в Америці.

Влітку 1922 року газета опинила-
ся під загрозою закриття через від-
сутність коштів. Друкований орган га-
лицьких комуністів відігравав важли-
ву роль у «радянізації» української емі-
грації, що відзначалося радянськими 
дипломатами:

«Тысяча экземпляров отправля-
ется в Америку, пятьсот транспорти-
руется нелегальным путем в Галицию, 
остальное расходится в остальных 
странах расселения украинской 
эмиграции. Америка оплачивает при-
близительно половину издания».

Навіть ті сучасні дослідники (на-
приклад, Валентина Піскун), які інтер-
претують «українське зміновіхівство» 
як результат діяльності більшовиць-
ких агентів, визнають, що «поворотів-
ці» своєю працею на культурно-освіт-
ній та науковій ниві розширили укра-
їнський сегмент у радянському про-
сторі.

Звичайно, українські «зміновіхов-
ці» різнилися причинами співпраці з 
більшовиками, ідейно-політичими пе-
реконаннями тощо. Чіткої спільної іде-
ології їм не вдалося виробити: «Насчет 
идеологии нужно заметить, дело об-
стоить у наших сменовеховцев очень 
слабо. В этом сознаются сами идеоло-
ги движения».

Радянські функціонери остеріга-
лися українських зміновіховців: «Как 
видите нам приходится иметь дело 
с cовершенно сырым материалом и 
придется нам же себе голову поморо-
чить, чтоб подходящую идеологию по-
догнать под смутное стремления на-
ших сменовеховцев, да и зорко про-
следить за тем, чтобы в пылу поле-
мики их идеология не выработалась 
в нечто для нас неожиданно нежела-
тельное».

Серед найбільш яскравих пред-
ставників/представниць поворотів-
ців можна назвати Надію Суровцову 
(1896—1985) – працівницю зовніш-
ньополітичного відомства Української 
Центральної Ради, Української Народ-
ної Республіки, Української Держави, 
Директорії УНР й авторку «Нової гро-
мади».

Перебуваючи в еміграції, вона по-
ступово захопилася ідеями марксиз-
му та стала членом австрійської ком-
партії.

Вона відзначала, що радянофіль-
ські настрої поширилися також у се-
редовищі вихідців зі Західної Украї-
ни: «Студенти із Західної України, що 
вчилися тоді, із захопленням читали 
разом зі мною. То були Михайло Чич-
кевич, Петро Демчук, Василь Коссак».

Досягнення українізації в УСРР 
були особливо відчутними на тлі не-
задовільного становища українців у 
Польщі. Населення Західної України 
зазнавало полонізації в той час, як 
у СРСР кількість україномовних на-
вчальних закладів невпинно зроста-
ла. Чимало вихідців із Західної Украї-

ни впродовж 1920-х років емігрували 
в УСРР.

Надія Суровцова активно долучи-
лася до агітаційної роботи в Австрій-
ській республіці та в інших країнах. 

1924 року вона виступала на зібран-
нях української еміграції в США та пе-
редала комуністичну літературу — це 
відбулося за погодженням з повпре-
дом РСФРР Миколою Крестинським.

1925 року вона повернулася в 
Україну, де вже у 1927 році була засу-
джена.

До 1925 року прохання Надії Су-
ворцової про репатріацію відхиляли. 
Більшовики прагнули використовува-
ти українських емігрантів за кордо-
ном.

У 1921 році повпред УСРР у Відні 
мав такі інструкції:

«Предварительным условием 
для амнистии вашей группы счита-
ем декларации о полной лояльности 
и разрыве с петлюровщиной и всем 
прошлым <...> Все переговоры ве-
дите с ними в Вене. Вторым услови-
ем должна быть работа заграницей 
в качестве заграничных сменовехов-
цев. Необходимо их использовать за-
границей для разложения эмиграции 
прежде чем пустить на Украину».

Серед військовополонених укра-
їнців, які після завершення Першої 
світової війни досі перебували в Ав-
стрії, за вказівкою радянського по-
впредства проводилася агітаційна 
робота для повернення в УСРР, участь 
у якій брали зміновіховці.

17 березня 1922 року Політбюро 
ЦК КП(б)У ухвалило постанову «Про ам-
ністію солдатам врангелівських та пет-
люрівських армій». Таким чином, біль-
шовики намагалися позбавити своїх 
противників джерела рекрутингу.

У 1921 році представники близь-
ко 3 тисяч колишніх солдатів «вранге-
лівської армії», які походили з України, 
самостійно звернулися до представ-
ництва УСРР у Відні з проханням по-
сприяти поверненню на батьківщину.

Впродовж 1920-х років «змінові-
хівство» залишалося суперечливим 
і складним явищем української полі-
тичної думки. Розчарування після по-
разки УНР та важкі соціальні умови 
зумовили зростання популярності но-
вих ідей.

Частина лідерів українських демо-
кратичних партій очікували, що радян-
ська влада й надалі еволюціонувати-
ме в бік усамостійнення УСРР.

Зміновіховці вважали, що держа-
ва, здійснюючи політику українізації, 
надавала можливість розвиватися 
українській національній культурі.

Вони розглядали своє повернен-
ня в Україну як спосіб долучитися до 
розвитку Радянської України, споді-
ваючись на розширення самостійнос-
ті України в СРСР.

В Україну повернулися такі діячі, 
як Михайло Грушевський, актор та ре-
жисер Микола Садовський, поет Во-
лодимир Самійленко, політичний діяч 
Павло Христюк, економіст Микола 
Шраг, член УПСР Микола Чечель.

Звичайно, мотиви повернення 
різнилися. Можна говорити про від-
сутність єдиної ідейно-політичної бази 
в середовищі «зміновіхівців».

Більшовики не завжди давали до-
звіл на приїзд емігрантів, адже остері-
галася, що, познайомившись із реалі-
ями УСРР, вони усвідомлять супереч-
ливість радянської дійсності. Таке вже 
трапилося під час поїздки до СРСР Во-
лодимира Винниченка 1920 року.

Висновки
Досвід та діяльність «зміновіхів-

ців» варто розглядати як складову 
частину традиції суспільно-політично-
го життя України першої третини ХХ 
століття, незважаючи на те, що вони 
так і не виробили власну політичну 
програму.

«Зміновіховський рух» не був єди-
ний, складався з представників різ-
них політичних партій.

Представники УПСР та УСДРП 
були ідеологічно спорідненні з більшо-
виками через соціалістичні ідеї, що, 
однак, не дозволяє нівелювати їхнє 
розходження в трактуванні соціаліз-
му та марксизму зокрема.

Успіхи українізації, агітаційна ді-
яльність більшовиків, політична близь-
кість ідей комунізму привели до по-
вернення частини емігрантів в УСРР.

На відміну від російських зміно-
віховців, які могли керуватися імпер-
ськими мотивами та надіями на «від-
родженння Російської імперії», укра-
їнські «поворотівці» насамперед вба-
чали потенціал радянської влади у 
проведенні українізації та подальшо-
го розвитку УСРР.

Повернувшись, вони стали одним 
із джерел активізації розвитку куль-
турно-освітнього та наукового жит-
тя, потрапивши водночас під нагляд 
спецслужб. Згодом саме зміновіхов-
ці будуть жертвами першої хвилі ре-
пресій.

Максим МАЗИПЧУК, 
«Спільне»

Українська правда — 
Історична правда, 04. 03. 2019.

Вперше опубліковано в: «Спільне», 
№11, 2017: Революція: 

історія та майбутнє

Партійний квиток з лотерейним, здається, 
ще не порівнював ніхто. Хоча аналогія лежить 
на поверхні. В залежності від обставин, запо-
вітна червона книжечка могла стати як май-
данчиком для стрімкої кар’єри, так і путівкою 
до пекла.

В старих радянських фільмах полум’яні 
більшовики зберігали партійний квиток біля 
серця. Та архівні документи підказують, що 
могли бути й інші варіанти. У «буремні роки» 
квитки губили та палили, шматували в клоччя 
і закопували в землю.

А пізніше, коли поверталася Радянська 
влада, їхні власники докладали неймовір-
них зусиль, аби отримати нове свідоцтво про 
свою приналежність до комуністичної партії. 
Отут і починалося найцікавіше…

Яких тільки історій не наслухалися райко-
мівські комісії у середині сорокових років! Ре-
тельно занотовані і дбайливо збережені, вони 
являють собою справжній літопис життя Хар-
кова і харків’ян у часи Другої світової війни.

Документи Дзержинського райкому КП(б)
У (секретар — товариш Каверін В.М.) свід-
чать, що існував певний шаблон для опиту-
вання. Перш за все цікавилися, за яких об-
ставин кандидат на отримання нового квитка 
втратив попередній, і чому залишився на оку-
пованій території.

По-друге, партієць мав докладно розпо-
вісти про своє життя під павучою свастикою: 

чи ставав на облік в окупаційних органах вла-
ди, яку політичну роботу провадив серед на-
селення. Іноді питали і про «підривну роботу 
проти німців».

З двадцяти претендентів на підтверджен-

ня партійності, чиї справи пощастило пере-
глянути, лише двоє не знищили свої квитки 
самостійно.

Співробітниці історичного архіву Наталії 
Пановій «допомогли» харківські ракли. За ак-
тивного сприяння… німецької бомбардуваль-
ної авіації. У жовтні 1941-го вона вже сіда-
ла в ешелон, коли почався повітряний наліт. 
Серед вибухів, крові і загальної паніки хтось 
потягнув у громадянки сумочку з усіма доку-
ментами. От Панова й залишилася у Харкові. 
Всю окупацію підробляла шитвом, перебива-
ючись з хліба на воду.

Бюро райкому вирішило, що перебува-
ти у партії Панова не гідна, оскільки вона не 
вжила більш рішучих заходів для евакуації. А 
за німців «ніякої політичної роботи серед на-
селення не провадила і не намагалася цього 
робити».

Справжній пригодницький роман виклав 
на бюро колишній директор гастроному №3 
Олександр Кулик. Він точно знав, де подів 
свій квиток, — здав, як і належало, парторгу 
1-го Харківського партизанського загону, до 
якого був мобілізований 25 липня 1941 року. 
А от де подівся парторг, знав хіба що Господь 
Бог. Та оскільки комуністи в нього не вірили, 
Кулику довелося самому докладно розпові-
дати про загін, розгромлений вщент під Киє-
вом, і свої подальші блукання по ворожих ти-
лах. Вийшов він до Харкова аж 20 листопада, 

майже через місяць після захоплення міста 
німцями. Потім пробрався до рідної Андріївки 
Балаклійського району.

Свідків свого перебування в оточенні Ку-
лик знайти не зміг. Натомість з «малої Бать-
ківщини» надав купу довідок про те, що «на-
магався провадити і провадив деяку роботу 
проти німецьких військ». А саме: «під час на-
ближення до с. Андріївки розвідки Червоної 
Армії мав зв’язок з розвідкою».

Коли ж та армія покотилася далі на схід, 
Кулик рушив за нею. Лінію фронту перетнув 
у грудні 1942 року на Кавказі. Після чого 
протягом місяця проходив перевірку у «від-
повідних органах». Очевидно, її підсумки ви-
явилися відмінними, бо зарахували колиш-
нього директора гастроному до «Особли-
вого дивізіону військ спеціальної служби 
НКВС».

Позитивні характеристики, надані з такої 
серйозної контори, бюро райкому не ризикну-
ло спростовувати: «в лавах ВКП(б) залишити». 
Тим більше, що вчорашній енкаведист став на-
чальником Харчоторгу Сталінського району м. 
Харкова. Виборов собі «світле майбутнє»!

У інспектора пожежної охорони Василя Ба-
лабанова з майбутнім не склалося. Хоча він 
теж надав довідки від сусідів, що провадив се-
ред них агітаційну роботу. Але його сусіди 
виявилися «неправильними»: під час 
окупації служили у бургомістраті.

Феномен «поворотівства»: 
чому українські емігранти повертались до СРСР

Скарби райкомівських архівів: комуністи за лінією фронту

Надія Суровцова

Володимир Самійленко

Секретар Дзержинського райкому 
Володимир Микитович Каверін
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11 Не на користь Балабанова зі-
грало і те, що своє перебування на 

окупованій території він виправдовував 
хворобою. Це було найпопулярніше пояснен-

ня і перевіряли його особливо ретельно.
Перед війною, у лютому-квітні 1941-го, Ба-

лабанов лежав у лікарні: робили складну опе-
рацію на ногах. Після неї він ледь пересував-
ся, через що отримав довідку про непридат-
ність до фізичної роботи. Взимку з 1942-го на 
1943-й рік, вже за німців, бідолашному інспек-
тору знову відмовили кінцівки. І папірцем, що 
засвідчував це горе, він теж завбачливо роз-
жився.

Та бюро райкому виявило супер-принци-
повість: евакуація Харкова проходила у верес-
ні-жовтні 1941-го. Хай ледве-ледве, але в цей 
час ви пересувалися без сторонньої допомо-
ги. Чому навіть не намагалися сісти в ешелон? 
Вердикт: «З лав ВКП(б) виключити»!

Тридцятилітня комуністка Настя Соловйо-
ва, навпаки, в ешелон сідала. І дату пам’ятала 
чітко: 22 вересня 1941 року. Але її зняли з ваго-
ну. Через дуже поважну причину: почалися пе-

рейми. Наступного дня вона на-
родила доньку.

На момент розгляду спра-
ви — березень 1945-го, голо-
вна її «довідка» вже ходила і 
балакала. Та завбачлива На-
стя надала ще одну — з кол-
госпу імені Карла Маркса Во-
ронезької області, своєї «малої 
Батьківщини». Бо саме туди, до 
батьків, вона подалася навес-
ні 1942-го, дивом переживши 
першу окупаційну зиму у Хар-
кові.

Довідка свідчила, що то-
варишка Соловйова «провадила можливу агі-
таційно-політичну роботу в колгоспі проти ні-
мецьких загарбників». Як саме вона агіту-
вала, маючи на руках немовля, бюро райко-
му з’ясовувати не стало: «залишити в лавах 
ВКП(б)».

Комуніст Микола Морозов, колишній на-
чальник газетного цеху 2-ї поліграфічної фа-
брики, а після війни — робітник на лісопил-

ці, міг би надати і 
не одну довідку про 
свою роботу під час 
окупації. Та за нього 
це зробили «відпо-
відні органи». Бо ж 
працював не на тих.

В перші дні оку-
пації друкар Моро-
зов «брав участь у 
роботі фабрики по 
випуску німецької 

газети «Нова Україна». Тієї самої фабрики, яку 
він мав героїчно підірвати за вказівкою обко-
му КП(б)У.

Свого партійного доручення більшовик 
Микола не виконав через хворобу, яка звали-
ла його в акурат перед відступом Червоної ар-
мії з Харкова. А потім, за німців, сприятливої 
нагоди для такої акції вже не трапилося.

Натомість, була можливість виконати ще 
одне завдання — роздати підлеглим 25 000 
рублів зарплатні, які він отримав на прощання 
від директора фабрики. Та Морозов не зробив 
і цього: віддав гроші новому керівникові, при-
значеному німцями. Але не всі: 5 000 скромно 
залишив собі.

У квітні 1942-го колишній начальник цеху 
добровільно подався на заробітки до Німеч-
чини. Там він майже три роки виготовляв для 
вермахту артилерійські снаряди.

На тлі цих діянь знищення власного пар-
тквитка виглядало дитячими пустощами. Та 
все ж Морозов наважився звернутися до рай-

кому за новим. Бо ж мав що по-
класти на і протилежну шальку 
терезів.

Після захоплення Червоною 
Армією міста, де він працював, 
екс-більшовика мобілізували до 
лав «несокрушимой и легендар-
ной». І він встиг ще близько року 
послужити і Радянській владі. 
Та бюро райкому вирішило, що 
довірити такому автомат — це 
одне, а от партійний квиток — 
зовсім інше.

Не настільки цікавою, зате 
досить оригінальною виявила-
ся справа комуніста Костянтина 

Липчанського, простого робітника. Її розгля-
дали за відсутності головного фігуранта, який 
протягом двох років після повернення до Хар-
кова Радвлади не робив жодних спроб поно-
витися у партії.

До райкому Липчанський прибув лише за 
викликом 8 вересня 1945 року. Стисло розпо-
вів, що залишився в окупації через хворобу і 
нестачу коштів. І «ніякої політичної роботи се-
ред населення та підривної проти німецьких 
окупантів не провадив і не намагався».

Після чого відкритим текстом попросив, щоб 
його вважали «таким, що вибув з партії механіч-
но». Бо коли тобі стукнуло шістдесят, і не видно 
навіть примарних шансів на кар’єрне зростан-
ня, «червона книжечка» — лише зайва морока.

На щастя, минули ті часи, коли над нею ті-
палися…

Едуард ЗУБ,
 історик
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Скарби райкомівських архівів: комуністи за лінією фронту

За сучасною класифікацією 
Володимир Ленін був класич-
ним дауншифтером — до 1916 
року він існував на ренту від сі-
мейного майна, особисто на 
нього в рік виходило до 1500 
рублів. Був в його біографії і 
5-річний період, коли він керу-
вав власним маєтком.

Життєвий шлях Володимира Іл-
ліча Леніна і сьогодні повинен зали-
шатися прикладом для полум'яних 
опозиціонерів в Росії. І не тільки в 
плані революційного фанатизму, са-
моосвіти (наприклад, Ленін доско-
нало знав німецьку і на дуже хоро-
шому рівні ще 5 іноземних мов), ме-
неджерських якостей.

Ще один важливий аспект його 
життя: він ніколи не був найманим 
працівником (за винятком дуже ко-
роткого періоду роботи юристом) і 
майже ніколи — бізнесменом. Це 
дозволило йому не залежати від 
примх держави, в свою чергу дер-
жава і різного роду начальники не 
мали жодних економічних важелів 
тиску на Леніна. Економічна неза-
лежність — запорука особистої не-
залежності людини.

Основу існування Леніна стано-
вила рента від сімейного майна. Але 
був у його житті період, коли він на-
віть попрацював на землі. До речі, з 
цього життєвого етапу він виніс один 
важливий висновок: російське се-
лянство, з яким він зіткнувся впри-
тул, не може бути рушійною силою 
революції.

Навесні 1889 року мати Леніна 
Марія Олександрівна купує невеликий 
маєток в Алакаївці, селі за 40 кіломе-
трів від Самари. Покупка обійшлася 
недорого — всього у 800 рублів. За-
бігаючи наперед, скажемо, що через 
10 років цей маєток було продано 
матір'ю Леніна за 3500 рублів.

Маєток обійшовся недорого ось 
чому. Цією землею володів багатий 
старообрядець, золотопромисло-
вець Сибіряков — загалом близько 
1200 гектарів. Він розділив цю зем-
лю на ділянки, які за відносно неве-
ликі суми став продавати заможним 
народовольцям. І сам Сибіряков, і 

народовольці вважали, що ці неве-
ликі маєтки стануть мережею соці-
алістичних комун — тобто побудову 
соціалізму треба починати з себе.

Отже, в управління 19-річному 
Володі Ульянову потрапили 45 гек-
тарів землі і молочна ферма на 14 
корів. Корови, до речі, були виписа-
ні з Німеччини і давали фантастичні 
за мірками Поволжя надої: 2500 — 
3000 літрів молока на рік (безпород-
ні селянські корівки давали лише 
800 — 1000 літрів).

Як напівнімці, Ульянови зробили 
і невеликий сирний заводик — у По-
волжі, та й в Росії автохтонне насе-
лення не знало, що таке сир. Також 
у маєтку було 6 коней, з них 4 — дат-
ські ваговози, здатні тягати важкий 
плуг (цей плуг орав землю на гли-
бину 35 см, автохтонні слабосильні 
коні — тільки на 10 — 18 см).

30 гектарів з 45-ти відводило-
ся під пасовище і культурний сінокіс 
(засіяний конюшиною), ще 15 — під 
овес і пшеницю, які повинні були йти 
теж на корм коровам і коням.

За бізнес-планом Марії Олек-
сандрівни, цей маєток міг давати в 
рік до 2 тис. рублів чистого доходу 
(тільки сиру передбачалося робити 
до тонни на рік).

Але російська реальність вияви-
лася далекою від німецьких ідеалів 
Ульянових. Уже в червні місцеві се-
ляни вкрали коня-ваговоза, а в лип-
ні — 2 корови. Розслідування поліції 
не дало результатів, мабуть, тварини 
були з'їдені злодіями.

У маєтку передбачалося вико-
ристовувати наймитів, в основному 
місцевих малоземельних селян. Але 
ті працювали геть погано: якщо ора-
ти вони ще сяк-так могли, то догля-
дати за німецькими коровами і дан-
ськими кіньми — ніяк. У серпні 1889 
року, наприклад, дві корови захво-
ріли на мастит (запаленням вимені). 
Позначилася і природна м'якість Во-
лодимира Леніна — там, де допомо-
гла б тільки палиця, він обмежував-
ся словом.

В результаті Ульянови змуше-
ні були найняти австрійського керу-
ючого, а маєток у рік давав тільки 
близько 400 рублів чистого доходу.

Втім, протягом 5 років Володи-
мир Ленін брав участь в житті свого 
маєтку: виписував насіння конюши-
ни зі Східної Пруссії, клопотав про 
доставку туків (так тоді називали хі-
мічні добрива).

Зрештою, через 5 років маєток 
було все ж продано якомусь Данілі-
ну. І як пізніше з̀ ясувалося, Ульяно-
ви виявилися на диво прозірливими: 
в революцію 1905— 1906 років ма-
єток в Алакаївці було спалено селя-
нами, а поміщик Данілін був убитий. 
Не пощадили селяни тоді маєтку і ще 
двох соціалістів. Експеримент Сибі-
рякова провалився.

Зате інший маєток Ульянових — 
в Кокушкіно, що дістався їм від діда 
по материнській лінії, давав справ-
ний дохід — до 2000 рублів у рік. До-
глядали за ним двоюрідні брат і се-
стра Леніна — Ардашеви, а керую-
чим був чех Крушвіца.

Час від часу Володимиру Леніну 
приносила дохід перекладацька і лі-
тературна діяльність. Так, за свою 
книгу «Розвиток капіталізму в Росії», 
що вийшла у видавництві Водовозо-
вої тиражем 2400 примірників, він 
отримав 120 рублів і ще на додачу 
безкоштовно кілька німецьких книг, 
необхідних йому для роботи.

Траплялися у Леніна і курйозні 
роботи. Так, в 1904 році в Женеву, 
де тоді проживав Ленін, з Росії при-
їхав більшовик Валентинов. Ленін 
влаштував його працювати носієм 
на вокзал. Валентинов погано знав 
французьку мову і не орієнтувався 

в місцевому житті, і тоді Ленін про-
тягом 3-х днів штовхав разом з ним 
візок, попутно навчаючи Валенти-
нова. Нагородою Володимиру Іллічу 
стали 3 швейцарські франки за ро-
боту носієм.

Інший такий незвичайний «заро-
біток» — судова справа у Франції. У 
грудні 1909 року він поїхав на вело-
сипеді в Жювізі-сюр-Орж, що за 15 
кілометрів від Парижа, дивитися на 
політ аероплана. По дорозі додому 
його збив автомобіль. Ленін сильно 
забився, а велосипед перетворився 
на металобрухт.

На щастя, знайшлися свідки ава-
рії, і Ленін зважився домагатися 
компенсації через суд. Бажання до-
могтися справедливості підігрівало 
і марксистське почуття — водій ви-
явився віконтом. У підсумку суд при-
судив віконту купити Леніну такий 
же, але новий велосипед, а також 
виплатити 115 франків моральної 
компенсації.

З утворенням РСДРП Ленін почи-
нає отримувати гроші від партії. Точ-
ніше — від марксиста Олександра 
Богданова, котрий був фінансистом 
партії. Але зарплата була нерегуляр-
ною, і зазвичай це були не дуже ве-
ликі гроші — 50 — 70 рублів на мі-
сяць, до того ж Леніну часто доводи-
лося відмовлятися від цих грошей 
задля інтересів партії — фінансу-
вання друку, допомоги політемігран-
там, що приїжджали з Росії до Швей-
царії без копійки.

Але все ж основним доходом для 
Володимира Леніна стала сімейна 
рента. Це був дохід від маєтку в Ко-
кушкино, а також від іншої нерухо-
мості, якою керувала мати. Як пра-
вило, вона пересилала Володимиру 
300-500 рублів 3-4 рази на рік.

Інше несподіване джерело рен-
ти прийшло з боку батьків дружини 
Леніна — Надії Костянтинівни Круп-
ської. Сім'я Крупської не була ба-
гата: батько — відставний офіцер, 
мати, Єлизавета Василівна,— ав-
торка книжок для дітей. Сама Єлиза-
вета Василівна перебувала на утри-
манні Леніна і Крупської, проживаю-
чи з ними в еміграції. Але наприкінці 
1913-го помирає сестра Єлизавети 

Василівни і залишає тій спадок май-
же в 7 тис. рублів.

Однак близько 3 тис. рублів із 
цієї суми було витрачено на опера-
цію Надії Крупської – та страждала 
базедовою хворобою, і її оперував в 
Берні професор Кохер (до речі, лау-
реат Нобелівської премії з медици-
ни 1909 року). Операція хоч повніс-
тю і не вилікувала Надію Костянти-
нівну, але хвороба прогресувати пе-
рестала.

З решти 4 тис. рублів від спадщи-
ни Ленін наприкінці 1915 року від-
дав 1 тис. рублів на відновлення ви-
дання газети «Соціал-демократ».

Найважчий період в житті Ле-
ніна — 1916 рік: в липні цього року 
помирає його мати, управління рен-
тою переходить до сестри Анни, але 
війна різко скоротила надходження 
від найму належного їм майна. В кін-
ці 1916 року Володимир Ленін і На-
дія Крупська зі свинини і яловичини 
переходять на конину, новий одяг не 
купується, канцелярське приладдя 
купують найдешевше. Партія була 
практично розгромлена в Росії, над-
ходження коштів від неї політемі-
грантам припинилися.

Протриматися цей важкий час 
Леніну і Крупській дозволила до-
помога з несподіваного боку — від 
естонського націоналіста Олексан-
дра Кескуели. З жовтня 1916 року 
по лютий 1917 року він перерахо-
вує їм приблизно по 100 рублів на 
місяць. Пізніше опоненти більшеви-
ків стверджували, що через Кескуе-
лу гроші передавав бізнесмен Пар-
вус, член лівого крила німецької со-
ціал-демократії, а через Парвуса — 
німецький Генштаб (підставою цих 
тверджень слугувало те, що Кеску-
ела був приятелем німецького по-
сланника в Берні барона Гісберта 
фон Ромберга).

Ну, а з лютого 1917-го Ленін зно-
ву отримує безперебійне фінансу-
вання, але це вже була плата не за 
дауншифтінг, а за державну роботу.

Сайт «Аргумент». 07.09. 2012
Примітка. Дауншифтінг — 

філософська течія, що пропагує 
відмову від споживацьких цінностей 

задля внутрішньої свободи. 

Дауншифтер Ленін: на які гроші жив Ілліч
Вождь трудящих не гребував жити експлуатацією трудящих

«Незабаром» у грудні 1941-го — одна з невиконаних обіцянок Радянської 
влади. Газета «Соціалістична Харківщина», за 21 грудня 1941 року

Навіть до цього видання, що виходила в часи окупації, 
харківські комуністи теж мали певний стосунок
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Говорить Сергій Леп’явко, док-
тор історичних наук, професор, ав-
тор книг з історії Чернігова: «У XVIII—
XIX століттях Чернігів не мав ні ма-
нуфактурного, ні промислового 
виробництва. Не випадково його на-
зивали Губернським хутором. І така 
ситуація залишалася аж до 1930 ро-
ків. Тоді в Радянському Союзі роз-
почалась індустріалізація. Облас-
ний центр обов’язково повинен був 
мати промисловість. Але біля Черні-
гова не було запасів корисних копа-
лин, такої логістики, щоб тут будува-
ти металургійні чи якість інші комбі-
нати. Та Чернігівщина – край лісів, а 
музичні інструменти роблять з дере-
ва. Тут було багато людей, які вміли 
працювати з деревом, і цей фактор, 
очевидно, враховувався, коли дума-
ли, де ж будувати таку фабрику, а це 
робилося планово із Москви. Тому 
знайшли Чернігів, як підходяще для 
цього місто».

1 травня 1933 року на півден-
но-західній околиці міста на пустирі 
заклали фундамент фабрики музич-
них інструментів. До кінця року ви-
росли стіни основного виробничого 
корпусу. В той же час організували 
і навчальний цех, у якому майстри, 
запрошені з усієї країни, навчали 
молодь справі виготовлення інстру-
ментів.

Наприкінці літа 1934 року у ві-
трині центрального універмагу міс-
та з’явилися перші мандоліни і бала-
лайки з маркою Чернігівської музич-
ної фабрики. 

Сергій Леп’явко: «Уже в 1941 
році на фабриці працювало біля ти-
сячі чоловік, фабрика стала одною 
з найбільших в Європі. Перші інстру-
менти, які робилися,— гітари, бала-
лайки. Потім добавлялися інші ін-
струменти. Фабрика була найбіль-
шим промисловим підприємством 
міста. Це був предмет гордості місь-
кої й обласної влади. І на всіх пара-
дах, які відбувалися двічі на рік, – 1 
травня і 7 листопада, – фабрика му-
зичних інструментів йшла попере-
ду, демонструвала зразки продукції. 
Відповідно, це була картинка, щоб 
показати, що Чернігів – місто робіт-
ників і промисловості».

В цей час фабрика досягла про-
ектної потужності. Щодня виготов-
ляли 1500 музичних інструментів. 
Фабрика отримувала понад 2 міль-
йонів карбованців прибутку.

Друге народження фабрики по-
чалося після звільнення Чернігова 
від окупації. Треба було відремонту-
вати підприємство і налагодити ви-
робництво. Попри всі труднощі, вже 
в 1944 році фабрика виготовила 
першу мирну продукцію – 550 ігра-
шок з пап’є-маше. Незабаром в це-
хах підприємства зазвучали гітари, 
мандоліни і балалайки.

У 1950 році почалося вироб-
ництво значно більш складного ін-
струмента – піаніно. Воно має тисячі 
окремих деталей. А точність оброб-
ки їх вимірюється десятими і навіть 
сотими частинами міліметра. Перші 
чернігівські піаніно були чорно-по-
ліровані з різьбленим орнаментом, 
марки «Україна».

Говорить Олексій Макарович 
Чух: «Я прийшов на фабрику 4 лю-
того 1954 році учнем — настроюва-
чем інструментів, мені було 23 роки. 
Я тільки прийшов з Сахаліну, там слу-
жив. Батько мій жив біля Валу. Тоді 
я грав на баяні, який дуже люблю. А 
настроював фортепіано, потім цим-
бали робили. На фабриці працював 
настроювачем інструментів 65 ро-
ків. Після виходу на пенсію пішов 
працювати до музичної школи № 2».

Незважаючи на поважний вік, 
Олексій Макарович і досі займаєть-
ся улюбленою справою. Ось ремон-
тує старенький акордеон, власники 
якого майже викинули його на сміт-
ник. Але майстер запевнив, що ін-
струмент ще порадує своїм звучан-
ням.

Чернігівська фабрика вперше в 
історії фортепіанного виробництва в 
Європі перейшла на конвеєрний ви-
пуск інструментів. Довжина конве-
єрної лінії становила 102 метри. На 
ній розміщувалося 52 піаніно і вико-
нувалося 36 технологічних операцій. 
За день виготовляли 29 інструмен-
тів. З роками ритм конвеєра збіль-
шувався. І на кінець 70-х підприєм-
ство випускало 100 піаніно за день.

Якісні та дешеві чернігівські пі-
аніно постачалися в усі куточки Ра-
дянського Союзу, а також у 20 країн 
світу. Зокрема, це Франція, Голлан-
дія, Іспанія, Німеччина, Португалія, 
Китай. 

У 1957 році фабрика випусти-
ла пробну партію салонних роялів, 
у кількості 10 штук. Планували ви-
пуск довести аж до 1000. Але через 
об’єктивні та суб’єктивні причини 
проект не втілили в життя.

Чернігівська фабрика виготов-
ляла також бандури, 
гітари, балалайки, до-
мри, цимбали. Це було 
єдине підприємство му-
зичної промисловості 
України, яке займалося 
серійним виготовлен-
ням народних інстру-
ментів.

«Невідомий Чер-
нігів» зустрівся з ро-
диною знаного чер-
нігівського майстра 
Олександра Микито-
вича Шльончика та 
його учнем. Валенти-
на Степанівна, дружи-
на Шльончика, його 
син Тарас. Також тала-
новитий учень майстра 
Олександр Бешун.

— Валентино Сте-
панівно, з якого року 
Олександр Микитович 
почав працювати на 
фабриці?

— Познайомились 
ми у 1947 році в театрі 
ляльок. У нас був такий 
театр, де зараз Казан-
ська церква. Там після 
війни була філармонія. 
Він там був акордеоніс-
том, а я вступала туди 
на роботу. Мені було 
16 років, йому було 26. 
Я коли прийшла і за-
співала, то він зайшов 
і питає: «А що це тут за 
чижик такий співає?». 
Ось так він мене все 
життя і називав чижиком.

— Як ваш чоловік пішов працю-
вати на фабрику? 

— Фабрика в цей час вже пра-
цювала. І ми пішли з ним разом туди, 
я працювала обліковцем. Чоловік 
вчився у видатного майстра Моча-
лова, він до нас переїхав з Одеси і 
навчав майстрів. Будучи ще школя-
рем 6-го класу, Шльончик зробив 
собі першу мандоліну. А потім почав 
удосконалювати бандури. Ми їздили 
з ним у Москву, возили на виставку 
бандуру. Ми з ним завжди їздили ра-
зом. Були у Сиктивкарі. Також він ро-
бив туди музичні інструменти – ку-
виці, кугікли, окарини. Тобто багато 
всяких інструментів.

— Ви називаєте такі цікаві ін-

струменти, як вони звучать загалом?
— Окарини вже в мене немає, а 

все інше є.
— Мій дід, батько Олександра 

Микитовича, приїхав до Черніго-
ва вчитися столярній майстерності. 
Він приїхав підлітком, років 13 йому 
було. Тоді були такі відомі майстер-
ні в Чернігові під керівництвом май-
стра Гошка. А через 2 роки йому по-
чали давати пробні роботи. Спочат-
ку перевіряли його схильності. Ось 
так дід став столяром, потім столя-
ром червонодеревником, — роз-
повідає Тарас Шльончик. — Коли я 
був підлітком, дуже пишався тим, що 
в переговорному пункті стояли ка-
бінки, які виготовив мій дід. Я тоді їх 
всім своїм друзям показував. Олек-
сандр Микитович у діда багато чого 
перейняв.

— Ви так добре знаєте свій ро-
довід. До вас передалась майстер-
ність ваших предків?

— Майстерність передалась 
частково. Я власними руками виго-
товив дві гітари. Звичайно, консуль-
тувався у батька. Трохи навіть мене 
це захопило. Але в 90-ті роки я по-
чав займатися видавничим бізне-
сом.

— Хто з членів вашої родини 

присвятив себе справі своїх предків 
і музиці зокрема?

— Всі займаються музикою. 
Мати працювала в музичній школі. 
Під її керівництвом вийшло дуже ба-
гато відомих учнів. Моя рідна сестра 
Євгенія Олександрівна працює в Ки-
єві викладачем у музичній школі. В 
неї двоє дітей – Саша і Ната. Сашко 
закінчив музичне училище по класу 
труби, захопився електронною му-
зикою. У них був гурт «Tomato Jaws». 
В цей час підросла Ната і долучилася 
до їх гурту як вокалістка, інструмен-
талістка і автор багатьох проектів. 
Потім в неї виникла ідея створення 
нового проекту, який вони назвали 
«ONUKA». Дуже символічна назва, 
бо в ньому закладено спадкоєм-

ність поколінь. Тобто фактично вона 
назвала себе онукою в честь дідуся 
Олександра Шльончика, який дав їй 
до рук сопілку і підштовхнув її на цей 
шлях.

— А цей гурт використовує у сво-
їй творчості інструменти, які зробив 
Олександр Микитович?

— Звичайно.
— Пане Тарасе, ваш батько був 

автором бандури для масового ви-
робництва. 

— Дійсно, заслуга батька в тому, 
що він зібрав усе найкраще, зробле-
не до нього, проаналізував і видав 
свою конструкцію інструмента, яка 
була підготовлена до масового ви-
робництва. Тобто кожна деталь мо-
гла виготовлятися окремо, а в ре-
зультаті при збиранні виходив ін-
струмент. Конструкція була така, що 
виробництво було масовим. За цю 
роботу його відзначили на всесоюз-
ній виставці — на ВДНХ в Москві він 
отримав золоту медаль.

— Пане Олександре, ви член На-
ціональної спілки майстрів народно-
го мистецтва України. Як у ваше жит-
тя прийшла музика? 

— Музикою я почав займатися 
з дитинства в сільській школі. А по-
тім, вступивши в Чернігівське му-

зичне училище імені Ре-
вуцького, познайомився 
з онуком Олександра Ми-
китовича. Почалося все з 
гітари, коли Олександр 
приніс у музичне учили-
ще показати свій інстру-
мент, який виготовив ра-
зом з дідусем. І мені теж 
захотілось виготовити 
такий самий інструмент. 
Він мене тоді і познайо-
мив зі своїм дідусем, – 
розповідає учень май-
стра Олександра Шльон-
чика Олександр Бешун. 
— Паралельно я навчав 
дітей у центрі ремесел 
у школі. Ті знання, які 
Олександр Микитович 
передавав мені, я пере-
давав дітям, своїм учням. 
5 років я повністю при-
святив бандурі. І сопілки 
теж робив.

…Після бесіди ми від-
відали майстерню Олек-
сандра Микитовича. Тут 
все залишилось так, як 
було при його житті. Ле-
кала, лобзики, дека, ман-
доліни, гуслі, сопілки. А 
один із основних атрибу-
тів творчої оази – піаніно, 
звучить і сьогодні.

…Родзинкою історії 
фабрики було існування 
на її території музею му-
зичних інструментів.

«Це був знаний музей, 
який мав достатньо вели-

ку і гарну колекцію музичних інстру-
ментів, — і ті, що вироблялися фа-
брикою, і певні зразки, які вони ви-
користовували для створення нових 
форм і нових інструментів. В тому му-
зеї було чимало подарунків від іно-
земних делегацій, які відвідували 
Чернігів. Був архів і багато-багато 
чого іншого. Цей музей надзвичайно 
був цікавий. Оскільки ті інструмен-
ти, які там зберігалися, для відвіду-
вачів музею звучали. Люди старшо-
го покоління ще пам’ятають і екскур-
сії фабрикою музичних інструментів, 
де можна було почути всі ці балкан-
ські годулки, дзвінки закавказькі 
ударні інструменти, двострунні дута-
ри з середньої Азії», – каже дирек-
тор обласного історичного музею ім. 

В. Тарновського Сергій Лаєвський.
На жаль, переживши лихі 90-ті, 

випробування третім тисячоліттям 
Чернігівська музична фабрика не 
пройшла. У 2000-му році її оголоси-
ли банкрутом і вона припинила своє 
існування.

Сергій Леп’явко: «Причини її 
зникнення ті самі, які стосуються 
всієї промисловості України: спо-
лучення невдалого законодавства, 
невдалого менеджменту і загаль-
ної ситуації в країні, яку свідомо чи 
ні почали перетворювати фактично 
на аграрний придаток європейських 
країн. Продукція фабрики продава-
лася у 20 країн, і за це фабрика, ну 
не фабрика, а в радянські часи, зро-
зуміло, Радянський Союз, мав ва-
лютну виручку Тому можна припусти-
ти, що ця продукція мала б утрима-
тися як на ринках колишнього СССР, 
так і на європейських ринках, Але з 
причин, які стосувалися всієї країни, 
навіть ці обставини не спрацювали 
для того, щоб фабрика вижила».

Сьогодні на території колись по-
тужного підприємства звели сучас-
ний торгово-розважальний комп-
лекс. За іронією долі його назва «Ро-
яль». Великі виробничі ділянки при-
йшли в занепад. Більш старі цехи 
зруйновані та понівечені. У міцніших 
працюють невеличкі приватні під-
приємства різного профілю. Масив-
ні корпуси фабрики поросли травою 
і у них хазяйнує вітер. А ще не так 
давно тут звучала музика.

До сьогодні збереглося, хоч і пе-
ребудоване, приміщення колишньої 
адміністрації фабрики.

А як склалася доля музею му-
зичних інструментів? Говорить Сер-
гій Лаєвський: «Дуже серйозна за-
гроза постала над музеєм букваль-
но в перший рік, коли почала пра-
цювати ліквідаційна комісія. Разом 
із тоді ще управлінням культури об-
лдержадміністрації, нам вдалося 
довести, що цей музей включений 
до переліку затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів музеїв, 
які діють при підприємствах, і ко-
лекції яких є державною частиною 
музейного фонду України, тобто 
державною власністю. Їх не можна 
ні продавати, ні заставляти, взага-
лі з ними не можна поводитися так, 
як того вбачали керівник ліквіда-
ційної комісії, або керівники двох 
підприємств, що були створені на 
території фабрики музичних інстру-
ментів. А вони розглядали це як 
асортиментний кабінет. Практич-
но 4 роки відбувалися певні бата-
лії. Зрештою нам вдалося, майже з 
застосуванням детективної історії, 
з використанням силових підроз-
ділів, забрати цей музей, як цього 
вимагає законодавство. Він надій-
шов до нас практично в тому вигля-
ді, в якому залишався на момент 
здійснення цієї операції. Звісно, що 
умови, в яких перебували експона-
ти, були дуже важкі – ні опалення, 
ні провітрювання не здійснювало-
ся, тому інструменти зазнали чима-
лих втрат».

...Коли блукаєш експозиційними 
залами історичного музею , бачиш 
музичні інструменти, які свого часу 
були музейною колекцією фабрики. 
Сьогодні це частина зібрання музею 
імені Тарновського. Хоч 95% його пе-
ребуває у фондах і використовуєть-
ся тільки під час виставок.

Але пам’ять про Чернігівську му-
зичну фабрику жива у кожному му-
зичному інструменті, які й досі зву-
чать в оселях громадян, школах, те-
атрах, на концертних майданчиках.

Телеканал «Новий Чернігів»

Знаменита колись Чернігівська 
фабрика музичних інструментів
Історія її була однією з яскравих сторінок промисловості міста

Олександр Шльончик і його онука Ната, 
нині відома співачка ONUKA
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Автор цих спогадів вчитель-
краєзнавець з села Кладьківка 
Куликівського району Іван Іва-
нович Овдієнко свого часу на-
писав історію рідного села. До 
уваги читачів фрагменти спога-
дів. Вони чергуються з комен-
тарями автора, зробленими у 
90-ті роки. 

Голодомор
У червні 1933 року, коли поча-

лись канікули, я поїхав додому, в 
Кладьківку, провідати батьків, бра-
тів, сестер. У плетеному лозяному 
кошику віз одержаний наперед сту-
дентський пайок (три хлібини і 10 кі-
лограмів борошна).

Ось і Вересоч. Вирушив на 
кладьківський шлях. Поруч їхала 
підвода, за нею йшло два чоловіки. 
Я впізнав одного з них – кладьків-
ський паламар Наум Сергійович під-
віз мою корзину до села, а потім до 
хутора я ніс її на плечах. 

Був сонячний день. Я йшов лука-
ми повз озера Вільжин і Колодянка. 
Трави відбивались різними кольора-
ми. Голоси птахів із трав здавались 
музикою. 

 І враз із низини між озерами по-
казалась жінка. Вона йшла, накуль-
гуючи, назустріч. Це була моя хреще-
на – баба Микитиха. Вона впізнала 
мене і кинулась в обійми:

—Ваня, мій рідненький... Синоч-
ку!

Вона осіла на траву, і я побачив 
її страшні сині опухлі ноги. Очі її ди-
вилися якось дивно на мене. Я під-
няв її, спитав: «Що сталося, тітко?» 
Вона пильно подивилася на мого 
кошика і запитала, чи нема в мене 
шматочка хліба? Я подав їй майже 
пів-буханця хліба. Тітка вхопила хліб 
в обидві руки і жадібно почала його 
кусати, обличчя її якось перекоси-
лось, очі широко розкрились. Вона 
впала, знову підхопилась і зникла в 
лозі. 

Я подумав, що тітка, мабуть, не-
нормальна. І тільки наближаючись 
до своєї хати, здогадався, що це – 
голод.

Зайшовши до хати, в якій саме 
не було нікого, заглянув під занаві-
ску на полицю. Там лежали дві пере-
пічки, схожі на хлібинки, тільки ко-
льору вугілля. Це були «щавльовики». 
Через кілька хвилин до хати зайшла 
мати, і почались обряди слізної зу-
стрічі, розповідей про людське горе.

А ще за кілька хвилин прийшла 
тітка Параска Харитониха, ледве 
впізнав її змучене обличчя. 

—Ваню, синочку! Допоможи 
мені захоронити діток, бо всі безси-
лі, а Харитон вже помер. Хоч ямочку 
викопай.

Біль душі, жаль до цієї нещасної 
жінки навертали сльози. Я взяв за-
ступ, і ми пішли. Вів під руки жінку до 
її двору. По дорозі в хуторі – нікого. 
Раптом на повороті з картоплища 
висунулась набрякла синя голова, 
самого тіла не було видно. Це Іван 
Оксентіїв хотів накопати картоплі та 
й помер. А хоронити нікому. Сестри і 
мати теж опухли з голоду, розповіла 
мені Харитониха.

В очах моїх темніли барви рідно-
го хутора. Де поділись спогади про 
красу природи, про вечірні пісні ді-
вчат та хлопців, спів гармоні.

Наближались до двору Харитона 
Денисовича Братуся, якого вже не 
було на світі. Над проривом з Дес-
ни у озеро Вовчок стояла його убо-
га хатина, обгороджена тином. Біля 
двору лежали мертві двоє діток, я 
потім дізнався, що то були Васильок 
і Мотя.

Я вніс їх до хати, поклав на лавку 
біля столу і, щоб сховати сльози, пі-
шов на кладовище. За годину я вико-
пав велику яму, де і похоронили бра-
тика і сестричку. Через кілька років, 
приїжджаючи у відпустку, я знайшов 
те місце, де були захоронені дітки, 
але могилки там не було. Неначе їх 
не було і на цьому світі. 

Повернувшись додому, я зустрів-
ся зі своєю сім’єю. Всі були слабень-
кі, жили рибою, щавлем, бо батько і 
менший брат ловили рибу для риб-
колгоспу і для себе.

Захотілось піти до Десни і пере-
їхати на другий берег човном, щоб 
розвіяти душевний неспокій.

На річці було тихо, скоро я на-
близився до протилежного берега, 
і знову в душі моїй неначе щось обі-
рвалось. На кручі лежав чоловік: об-
личчя його було у воді, тулуб і ноги 
підняті на кручу. Ліва рука по лікоть 
теж зарилась в піщане дно, а в пра-
вій руці було міцно затиснене вуди-
лище.

Розповів про побачене вдома, 
але нікого не здивував. Мені повіда-
ли, як померли з голоду хуторяни та 
селяни Федір Матюха, Михайло Ка-
чан, Володимир Ус з жінкою та дво-
ма дітьми.

Не запам’ятав усіх, але жертв го-
лодомору було дуже багато. І коли я 
через кілька днів поїхав з М. Швид-
ким, щоб прогодуватись роботою 

в радгоспі біля Єнакієве, одержав 
листа, що померли два мої брати – 
Михайло, дошкільного віку, та шес-
тикласник Володя. Вся сім’я захворі-
ла, поївши виміняного за рибу хліба 
з домішками отруйних рослин. Мені 
було дуже жаль братів, але прибути 
на похорон я не міг. 

Війна
В 1934 році І. Овдієнко закінчив 

технікум, одружився. У 1935 році 
його призначили учителем німецької 
мови в одну із шкіл Горлівського ра-
йону на Донбасі. Дружина одержала 
призначення вчителя молодших кла-
сів. У 1935 році в сім̀ ї народився 
син Володя. У серпні 1939 року на-
родилася донька Неля. В 1939 році 
Іван Іванович став членом КПРС. Об-
рали заступником секретаря парт-
кому.

В 1940 році вступив до Артемів-
ського учительського інституту на ге-
ографічний факультет заочного на-
вчання.

У червні 1941 року Іван Іванович 
з сім’єю приїхав у рідну Кладьківку, у 
відпустку.

...22 червня 1941 року. Неділя. 
Ми з компанією катаємось по Десні. 
З берега нам щось кричить сестра 
Люба. Ми під’їхали до берега. Схви-
льована мати із слізьми на очах по-
відомила страшну новину: війна.

У ці секунди мов грім ударив по 
нашому щастю. Наше життя пішло по 
тернистій кривавій дорозі. З цих се-
кунд і до кінця днів моїх не вертало-

ся до мене щастя. І я не вважаю те, 
що лишився живим, за щастя. Тому 
що фанатизм сучасних керівників, 
що самі ухитрились уникнути смер-
ті, не оцінить, якою я ціною заплатив 
за своє життя. Ні моя хоробрість, ні 
пролита кров на полі бою з ворогом 
не поставили мене в ряди достойних.

Для фанатиків треба плати-
ти смертю. Як заплатили мої доро-
гі брати – Микола та Грицько. Ві-
чна їм пам’ять і вічний спокій. Нехай 
їх пам’ять, як і пам’ять 20 мільйонів 
смертей наших людей, буде смер-
тельним ударом по тих, хто допустив 
до тяжких наслідків минулої війни. 
Втішаючи і обманюючи народ гучни-
ми словами – «Граница на замке»...

…Разом із сім’єю у липні Іван 
Іванович повернувся на Донбас.

28 серпня 1941 року його демо-
білізували в армію. Іван брав участь 
в 1941 році в боях за ворота Донба-
су – станицю Лозову. 

...У Святогорську формувалася 
дивізія і наш 967 артполк. Пізніше 
цю 393 стрілкову дивізію направили 
на передову до станції Лозова, щоб 
затримати ворога біля воріт Дон-
басу. Почалися тяжкі бої. Радянські 
війська відступали. Наш артполк, зо-
ставшись без піхоти, знявся з пози-
ції і рушив на схід. Лозову залишили 
без особливого бою. Попереду нім-
ців, що наступали, йшли їх автома-
шини. Як тільки автомашини набли-
жались до наших позицій, підніма-
лась паніка і дивізія відходила. Ра-
зом з відступаючими солдатами по 
дорогах, стежках і просто по полях, 

поспішаючи на схід, йшли біженці. 
Гнали табуни худоби, свиней, овець. 
Тварини розбігалися по долинах, їх 
поспіхом залишали. Такому безла-
ду сприяли безупинні нальоти авіа-
ції ворога.

Наказ про знищення продукції, 
щоб не залишати німцям, знали всі. 
Але не завжди знищували.

У січні 1942 року наші війська 
прорвали фронт в районі Лозова – 
Барвінкове. Страшна картина смер-
ті, яку я побачив біля станції Лозова, 
запам’яталась на все життя. Я дізна-
вся, що тут, на вокзалі, було до 40 
тисяч наших полонених. І коли я див-
люся тепер кінофільми про перемо-
ги у період війни, мимоволі згадуєть-
ся картина смертників Лозової. Стає 
боляче, що показують героїзм, часто 
обминаючи страждання нашого на-
роду…

У лютому 1942 року І. Овдієнка 
відправили на курси політруків у м. 
Ізюм. Він був у списках нагородже-
них за попередні бої. У квітні 1942 
року йому було присвоєно звання 
політрука.

У травні 1942 року почався на-
ступ радянських військ на Харків. 
Але закінчився він повним оточен-
ням наших військ. Позиції дивізії об-
стрілювали німці з артилерії, міно-
метів, бомбили. Стискалось кільце. 
Довкола німці. Наші почали відсту-
пати. Зупинити солдат не вдалося і 
командирам. Один із генералів за-
стрелився.

26 травня 1942 року був даний 
наказ на прорив оточення. Але це не 
вдалося. Ворожі снаряди впали на 
кількатисячний натовп наших сол-
дат. У повітря полетіли уламмки по-
возок, машин, шматки людських тіл. 
Квадратами на натовп падали міни. 
Крик і стогін помираючих людей, ір-
жання коней проривались крізь ви-
бухи снарядів. Підкошені осколками 
і кулями, люди падали, мов снопи, на 
землю.

Дізнаюся, що батареї мають 
всього по кілька снарядів. Окремі 
гармати – по одному снаряду. «Ка-
тюші», що стояли недалеко, мали по 
одному заряду. Танки без бензину. 
Метрів 300 від нас приземлився лі-
так «кукурузник». Біля нього метуш-
ня. Потім він піднявся з пасажирами 
і зник. «Начальсьтво тікає» – пішли 
розмови.

Запис і коментарі вчителя- 
краєзнавця Анатолія Чумаченка.

с. Кладьківка, Куликівський район

Поч. в №№ 151—152. 
Закінчення буде

Біль пережитого

Фото з родинного архіву І. Овдієнка

Фейсбук. Сторінка Олександра Соломахи. Чернігів. 

Фотоархів

Текст на звороті фото: «Для памяти 
минувших дней, дорогой и милой Клавдии от 

Симы. 1898 г. июня 21-го дня. Не забудь меня».
Фотосалон Рафаїла Чернецького (Чернігів).

Чернігівка
Теж фотосалон Рафаїла 
Чернецького. 1910 рік.

Прикро, що ім'я хлопчика нам невідоме. Текст на звороті: 
«Снимался 1914 г., 13 мая, имея от роду 3 г. 1 м. 3 дн.»

Чернігів, салон. В. Гольдфайна.
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Цікаві факти

Надзвичайна 
обдарованість

Марко Кропивницький 
вражав усіх своєю різно-
сторонньою обдарованістю. 
Він був драматургом, режи-
сером, артистом, співаком і 
композитором.

Маючи тонкий слух, чу-
дово грав на різних музич-
них інструментах, у тому чис-
лі на роялі, скрипці, віолон-
челі, бандурі. Знав вели-
чезну кількість українських 
народних пісень і дум, ба-
гато вокальних творів кла-
сичної музики. До ряду сво-
їх п'єс сам написав музику, 
а деякі його вокальні тво-
ри, як, наприклад, «Соловей-
ко», дует «Де ти бродиш, моя 
доле», «За сонцем хмаронь-
ка пливе», завоювали ши-
року популярність і досі вхо-
дять до репертуару багатьох 
співаків.

Дорогий 
верблюд

На Балканах точилася 
війна Росії з турками. А вій-
ськовий лікар, він же — ви-
датний лексикограф Воло-
димир Даль не облишав сво-
го основного заняття: усе 
збирав слова.

Записів зібралося стіль-
ки, що їх доводилося вози-
ти у величезному мішку на 
верблюді.

Під час одного перехо-
ду верблюд, який віз цінний 
вантаж — зошити лекси-
кографа, щез. Звістка про 
втрату стала поширювати-
ся в полку: адже лікаря зна-
ли всі. 

Через одинадцять днів 
козаки відбили у турків 
верблюда. І Даль писав у 
Дерпт знайомому бадьоро-
го листа, який починався 
так: «Дорогий друже! Верб-
люд знайшовся!»

Викрив, 
завдяки 

знанню мови
Володимир Даль чудово 

знав місцеві говірки. Якось 
у тверському селі до нього 
прийшли за пожертвуван-
ням на церкву двоє ченців 
— старий і молодий. Даль 
усадив їх, почав розпиту-
вати і здивувався, коли мо-
лодший сказав, що він з-під 
Вологди. «То звідки ж ви ро-
дом?» — перепитав Даль. 
«Я тамодій», — пробурмотів 
чернець.

Тільки-но встиг він про-
мовити це слово — «тамо-
дій» замість «тамтешній», як 
Даль глянув на нього з по-
смішкою і сказав: «А чи не 
ярославський ви часом, ба-
течку?» Чернець зблід, по-
глянув на старшого, який 
за нього відповів: «Ні, роди-
мий...» — «А ви — ростов-
ський!» — упевнено сказав 
Даль і засміявся. Він упізнав 
у цьому «ні, родимий» корін-
ного ростовця.

«Вологжанин» кинувся 
Далю в ноги: «Не занапас-
ти!.. »

Під чернечими риза-
ми ховалося двоє бродяг із 
фальшивими документами. 

13 травня 1849-го року в 
Миргороді на Полтавщині наро-
дився Панас Мирний (Панас Яко-
вич Рудченко).

Навчався в Миргородському пара-
фіяльному і в Гадяцькому повітовому 
училищах. І вже в 14 років розпочав чи-
новницьку службу в Гадяцькому пові-
товому суді. З 1871-го працював і меш-
кав у Полтаві. Чиновницька кар’єра не 
приносила особливого задоволення, 

тож справжньою втіхою для Панаса 
Яковича стає літературна діяльність.

Перші твори побачили світ у 
львівському журналі «Правда» в 
1872-му, були підписані псевдонімом 
Панас Мирний. Згодом у співавтор-
стві з братом Іваном Біликом напи-
сав відомий роман «Хіба ревуть воли, 
як ясла повні?» (1875), опублікований 
в Женеві у 1880-му. Своєю творчістю 
прагнув «просто і правдиво» показа-
ти буденне життя. Серед інших най-
більш відомих творів – «Повія», «Ли-
мерівна», «Морозенко», «Лихі люди».

 Через цензурне переслідування 
українського слова в Російській ім-
перії, посилене так званим Емським 
указом 1876-го, в Наддніпрянській 
Україні твори Панаса Мирного поча-
ли друкувати лише з середини 1880-
х. Водночас природна скромність і 
потреба конспірації зробили особу 
письменника таємницею як для влас-
тей, так і для читачів.

«Що стосується питання про роз-
криття мого літературного псевдоні-

ма, то дуже б Вас просив цього не ро-
бити, – писав у листі до лікаря і кра-
єзнавця Івана Зубковського на схи-
лі віку. – Хоча багато моїх знайомих 
знають, хто такий «Панас Мирний», 
але я за життя свого не хотів би ре-
кламувати свого прізвища, серйоз-
но вважаючи себе негідним тих про-
славлянь, які створилися навколо 
імені Мирного».

Як сумлінний і старанний чинов-
ник, Панас Якович дослужився до 
чину дійсного статського радника, 
був нагороджений орденами святого 
Станіслава, святої Анни до ІІ ступеня, 
святого Володимира ІV ступеня.

Пізно одружився (майже в 40) – 
на капітанській доньці Олександрі 
Шейдеман, з якою познайомився 
на одному з літературних вечорів і з 
якою виростили трьох синів.

Підтримував тісні зв’язки з багать-
ма відомими діячами української куль-
тури, проводив активну громадську ді-
яльність. Зокрема, на початку ХХ ст. 
виступав із закликами до боротьби за 

свободу й рівноправність жінок, про-
тестував проти заборони вшанування 
пам’яті Тараса Шевченка в 1914-му. 

Панаса Мирного, який пише «про-
тивні твори українською мовою й 
живе десь нелегально», розшукува-
ли жандарми: проводили обшуки в 
родинах полтавської інтелігенції (на-
чебто приходили і до самого Панаса 
Яковича), шукали в Харківській гу-
бернії, однак безуспішно.

 Жовтневий переворот і біль-
шовицьку революцію він не сприй-
няв. Однак через хвороби, фінансо-
ву скруту і потребу утримувати сім’ю, 
після зайняття Полтави більшовика-
ми змушений був працювати в Пол-
тавському губернському фінвідділі.

Помер 28 січня 1920-го у Полтаві. 
В будинку, де проживав письменник, 
створено меморіальний музей.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів 

Панас Мирний: 
письменник, громадський діяч 

І знову в нашій газеті — ко-
ролева детективу, англійська 
письменниця Агата Крісті (1890 
– 1976). Ми вже друкували ряд 
її оповідань. Це «Свідок звинува-
чення» (№№ 5 – 7), «Котедж «Со-
ловей» (№№ 39 – 41), «Стадо Ге-
ріона» (№ 81), «Таємниця іспан-
ської шалі» (№ 93), «Корнуоль-
ська таємниця» (№№ 105 – 106), 
«Спадок Лемезюр̀ є ( №№ 129 — 
131).

Ви можете прочитати ці захо-
пливі оповідання в гарних укра-
їнських перекладах на сайті на-
шої газети у вказаних її номерах. 

А зараз — нова таємнича 
історія. 

Під немилосердним палючим аф-
риканським сонцем їхав легковий ав-
томобіль Ford, раз по разу здригаю-
чись на вибоїнах. Наскільки сягав зір, 
з обох боків так званої дороги тягну-
лася нерівна лінія чагарників та де-
рев, забарвлена в зелений та жов-
тий колір. Панувала тиша, лише інко-
ли було чути крик якоїсь птахи. Раз 
дорогу перед машиною переповзла 
змія, переміщаючись з блискавичною 
швидкістю. Іншого разу з бушу гордо 
вийшов тубілець, позаду нього маячи-
ла дружина з немовлям за спиною та 
домашнім крамом на голові. С клунка 
стирчала навіть сковорідка, що дивом 
утримувала рівновагу в такий позиції.

Всі ті речі мало обходили Джор-
джа Кроз'є, його більше дратувала 
дружина, що не звертала на нього 
жодної уваги і мляво відповідала од-
носкладовими словами.

«Все думає по того хлопця», з гні-
вом подумав він. Саме таким чином 
йому натякають про першого чоловіка 
Дейдри, що загинув у перший рік І Сві-
тової війни. Він був убитий під час вій-
ськової кампанії в Східній Африці. 

Джордж крадькома позирнув на 
неї – чиста, гладка шкіра, доладна фі-
гура. Певно, вона була ще гарніша, 
коли в ті далекі дні в першому емоцій-
ному переляку на початку війни, дала 
згоду на заручини та весілля із струн-
ким та засмаглим хлопцем на ймення 
Тім Нугент.

 Але він був мертвий, загинув з до-
блестю. І він, Джородж Кроз'є, одру-
жився на дівчині, про яку мріяв. Вона 
теж кохала його, і як було інакше, коли 
він був готовий задовольнити її най-
дрібнішу примху, осипати грошима! 

Самовдоволено згадав про останній 
подарунок для неї. Він мав дружні сто-
сунки з одним із директорів компанії 
Де Бірс, що спеціалізувалась на ви-
добутку та продажу алмазів. Завдяки 
цим зв'язкам він зумів дістати чудо-
вий алмаз, що ще не потрапив на ри-
нок. Алмаз не вражав розмірами, але 
мав вишуканий та рідкий янтарний 
відтінок. Діамант мав колір старого 
золота і зустрічався раз на сто років. 
А який погляд був у неї коли вона отри-
мала подарунок! Всі жінки шаленіють 
від алмазів.

Сильний струс та необхідність міц-
но триматись за ручки обома руками 
змусили Джорджа Корз'є повернути-
ся до реальності. Він вилаявся вже чо-
тирнадцятий раз з дратівливістю лю-
дини, що має два роллс-ройси, але іс-
нує на задвірках цивілізації.

 — Боже, що за дороги! Що за ма-
шина!, — гнівно промовив він, — Де та 
тютюнова плантація? Ми вже годину, 
як виїхали з Булавайо

— Загублені в Родезії, — промо-
вили Дейдра між двома стрибками.

 Але чорношкірий водій сповістив 
чудову новину. Мета їхньої поїздки 
знаходилась за наступним поворо-
том.

Управитель плантацією, містер 
Уолтер, шанобливо чекав їх на ве-
ранді. В об'єднаній тютюновій компа-
нії з повагою ставилися до Джорджа 
Корз'є. Уолтер представив свою пад-
черку, яка провела Дейдру через про-
холодний затемнений зал до спальні, 
де вона змогла зняти вуаль.

Дейдра дуже дбала про захист 
шкіри при автомобільних поїздках. 
Вона розстебнула шпильки у своїй не-
квапливій, витонченій манері, огледі-
ла голі вибілені стіни кімнати. Не люкс, 
Дейдра, що любила комфорт, мов кіш-
ка сметану, здригнулася. На стіні висі-
ла цитата з Біблії – «Яка користь лю-
дини, що здобуде весь світ, а свою 
душу занапастить?». Божий закон був 
обов'язковий для всіх. Дейдрі було 
приємно усвідомлювати, що це питан-
ня не стосувалося її. Вона повернула-
ся до мовчазного та сором'язливого 
гіда, мимохідь відмітила з невеликою 
зловтіхою дешеву вовняну тканину, 
що закривали широкі стегна. З тихим 
задоволенням її очі зупинилися на до-
рогій та вишуканій її сукні з Франції. 
Гарний одяг, особливо коли він личив 
їй, будив у ній акторку.

Два чоловіки чекали на неї.
 — Оглядини фабрики, вас не вто-

мить, місіс Кроз'є?

 — Зовсім ні. Я ніколи не була на 
тютюновій фабриці.

Вони вийшли на Родезійський по-
лудень

 — Це саджанці, ми висаджуємо їх 
у мірк необхідності. Як ви бачите…

Монотонну мову управителя пере-
бивав голос її чоловіка з короткими 
запитаннями – вивіз, гербовий збір, 
проблеми з кольоровими робітника-
ми. Вона перестала слухати.

Це була Родезія, земля, яку лю-
бив Тім, де вони збиралися жити піс-
ля закінчення війни. Якби ж він не за-
гинув! Звичний сум охопив її від цієї 
думки. Два коротких місяці – ось все, 
що вони мали. Два місяці щастя, якщо 
щастям можна назвати суміш чуттє-
вості та болю. Чи була любов коли-не-
будь щастям? Чи не піддавалось тися-
чам мук її любляче серце? Вона жила 
на повну в цей короткий період, але 
не знала миру. Хіба порівняти це з ти-
хим спокійним життям, яке вона вела 
зараз. Вперше вона зізналася, що, 
можливо, все вийшло на краще.

 «Мені тут не сподобалося б жити. 
Я б не зуміла подарувати щастя Тіму. 
Я б розчарувала його. Джордж кохає 
мене, я його теж, він дуже добрий до 
мене. Лише варто подивитися на діа-
мант, що він подарував мені нещодав-
но». Від думок про коштовність, її очі 
примружилися від задоволення.

 — Тут ми нанизуємо листя…
 Уолтер завів їх до низької, довгої 

будівлі. На підлозі лежали величезні 
купи зеленого листя. Чорношкірі мо-
лодики в білих одежах сиділи навпо-
чіпки, сортували листки за розмірами 
і нанизували за допомогою довгих го-
лок в ряди. Вони працювали з весе-
лою безтурботністю, жартували, смію-
чись, показували білі зуби.

 — Йдемо звідси…
Вони знову вийшли на сонячне 

проміння, де висіло й висихало лис-
тя тютюну. Дейдра відчувала слабкий, 
майже непомітний аромат у повітрі.

Уолтер провів їх в інший сарай, де 
висушені листя піддавалися подаль-
шій обробці. Тут було темно, зверху ви-
сіла темна маса, готова розсипатися в 
порох від дотику. Пахощі тютюну стали 
сильнішими і здавалось заполонили 
все навколо. 

Раптом незрозумілий страх охо-
пив Дейдру, він змусив швидко вийти 
з грізно пахнучої темряви на яскраве 
сонячне світло. Кроз'є помітив її блі-
дість.

 — У чому справа, дорога? Ти себе 
погано почуваєш? Це, певно, сонце. 

Може, краще ти не будеш супроводжу-
вати нас на плантацію?

Уолтер був сама люб'язність й ска-
зав, що місіс Кроз'є краще повернути-
ся до будинку та відпочити. Він покли-
кав чоловіка, що стояв трохи віддалік.

— Містер Арден – місіс Кроз'є. Мі-
сіс Кроз'є стало зле від жари. Арден, 
відведи її додому.

 Моментально відчуття запаморо-
чення пройшло. Дейдра попрямувала 
до проводжатого, ледве глянувши на 
нього.

— Дейдра!
 Її серце зробило стрибок і зупи-

нилося. Лише одна людина могла так 
пестливо вимовити її ім'я, з м'яким 
наголосом на першому складі. Вона 
обернулася і уважно подивилася на 
чоловіка поруч з нею. Він був майже 
чорний від засмаги, йшов накульгую-
чи, а щоку спотворював довгий шрам. 
Але вона впізнала його!

— Тім!
Здавалось, що цілу вічність вони 

дивилися один на одного, онімілі та 
тремтячі. Невідома сили штовхнула їх 
в обійми один одного. Час повернувся 
до звичного ритму. Вони знову стояли 
нарізно, і Дейдра, усвідомлюючи всю 
безглуздість, запитала:

 — Ти не помер?
 — Ні, вони спутали мене з іншим 

хлопцем. Я був тяжко поранений в го-
лову, але зумів відповзти в буш. Я був 
без свідомості багато місяців, дружнє 
плем'я доглядало за мною. Нарешті я 
прийшов до тями і зумів повернутися 
до цивілізації.

Він промовчав.
— Ти була вже одружена кілька мі-

сяців.

Закінчення — в наступному номері

Агата Крісті

Допоки триває світло
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У світі цікавого

Кілька способів видалити 
накип на стінках металевого чайника 

 4-відсотковий розчин соляної кислоти влити 
в чайник і нагріти до 60-80 градусів, потім почекати, 
поки накип не почне відставити від стінок.

 Інший спосіб: допоможе лимонна кислота. Ві-
зьміть її  1-2 пакетики (залежно від кількості наки-
пу), засипте в холодну воду і закип'ятіть чайник. Після 
того, як він трохи відстоїться, вилийте воду з лимонною 
кислотою, прополощіть і залийте чисту  воду, яку так 
само закип'ятіть для видалення залишків кислоти в 
чайнику.

 Ще один спосіб. Питну соду додати у вже кипля-
чу воду з розрахунку 2,5 ложки на літр води. Після чого 
злити цей розчин, залити знову чисту воду, додати оцет 
(приблизно, півсклянки на 4 літри води) і прокип'ятити 
ще хвилин 20.

 Звичайно ж, не забувайте після будь-якої проце-
дури з очищення чайника або іншого посуду від накипу 
ретельно промивати посуд.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Легше отримати про-
щення, ніж дозвіл.

 Ніколи невідомо, хто 
правий, але завжди відомо, 
хто буде відповідати.

 Хто платить менше 
всіх, найбільше бідкається. 

 Варто лише вийти  із 
залу зібрання, як тебе тут 
же оберуть до правління.  

 Для виконання біль-
шості робіт потрібні три 
руки. 

 Алкоголік – це той, 
хто п’є більше ніж ти.

Було колись...
В Англії у 17-му столітті 

синоптиків за помилковий 
прогноз погоди піддавали 
смертній карі.

У 2006 році магнат Стів 
Уїнн, власник казино в Лас-
Вегасі, щойно  домовився 
про продаж за великі гроші  
картини Пікассо «Сон». І од-
разу, спіткнувшись, попав у 
полотно ліктем  і прорвав у 
ньому дірку. Покупець від 
угоди відмовився.

Першоквітневий жарт. 
1 квітня 1976  рано-вранці 
англійський астроном Па-
трік Мур в ефірі радіо BBC 
розіграв слухачів, оголо-
сивши, що о 9.47 трапить-
ся рідкісний астрономічний 
ефект. Мовляв, Плутон про-
йде позаду Юпітера, «всту-
пить з ним у гравітацій-
ну взаємодію» і трохи по-
слабить гравітаційне поле 
Землі. Тобто земне тяжіння 
стане меншим.  Якщо слу-
хачі підстрибнуть у цей мо-
мент, їх чекає чудове від-
чуття. Починаючи з 9. 47, 
BBC отримало сотні дзвін-
ків з розповідями про див-
ні враження, а одна жінка 
навіть заявила, що разом 
зі своїми друзями відірва-
лася від стільців і літала по 
кімнаті.

Куточок 
гумору

Із заяви:
«Як мене все це ...» (за-

креслено).
«Та пішли ви всі...» (за-

креслено).
«Прошу надати мені 

чергову відпустку».
☺ ☺ ☺

Дружина вранці лає чо-
ловіка:

– Ти що вчора пив? Ва-
лявся, як свиня! Я не могла 
відірвати тебе від підлоги!

– Невже пив клей?
☺ ☺ ☺

Оголошення у магази-
ні: «Кожному чоловікові, що 
купить дружині в подарунок  
сковорідку, — каска безко-
штовно!»

☺ ☺ ☺
– Алло, кохана, а де ти 

хочеш побувати: на морі чи 
в лісі?

– Звичайно на морі! А 
ти що, путівки купуєш?

– Та ні, вибираю осві-
жувач повітря для туалету.

 Планета Венера  унікальна тим, 
що  обертається проти годинникової стрілки.

 Кістки динозаврів, виставлені в палеонтоло-
гічних музеях світу, —  це насправді не кістки. Це каме-
ні, оскільки кісткова тканина зруйнувалася мільйони ро-
ків тому, залишивши після себе органічний осад. Під впли-
вом хімічних процесів, цей кістковий осад з роками пере-
творився на камінь у формі кісток.

 Більше половини населення нашої планети ніколи 
не бачили снігу і можуть судити про нього, лише по фото-
графіях і за розповідями очевидців.

 У світі існує, як мінімум,  шестеро людей схожих на 
вас як дві краплі води. Шанс зустріти таку людину міні-
мальний.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

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

ка, сучасна проза і поезія, історія, краєзнавство, дитя-
ча книга, довідкова література.

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

им, 
трілки.
і в палеонтоло

мальний.

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
Далі слідують Далі ідуть

Запутана справа Заплутана справа

Заслуговує уваги Заслуговує на увагу

Заставити працювати Змусити працювати

Засудили до трьох років Засудили на три роки

Існуючі закони Чинні закони

Ðîäèíà
Музика: Олександр Злотник
Вірші: Вадим Крищенко
Може, в житті хтось принаду підкине
У чарівничих, звабливих очах,
Тільки родина, як зірка єдина,
Твій порятунок – надійний причал.
Ні, не шукай в своїм серці причину,
Якщо зневіра тебе обпече,
Тільки родина у прикру годину
Схилить надію тобі на плече.

Приспів:
Родина, родина – від батька до сина,
Від матері доні добро передам.
Родина, родина, це вся Україна –
З глибоким корінням, з високим гіллям.

В морі спокуси є хвилі великі,
Та не забудь у захопленні ти,
Що лиш родина – бальзамові ліки,
Ліки від старості і самоти.

Все відцвітає, і жовкне, і гине,
Вітром розноситься, ніби сміття…
Тільки родина, як вічна зернина,
На невмирущому полі життя.
Приспів.

Çàáóäåø
Музика: Остап Гавриш
Слова: Вадим Крищенко
Вже відгоріли айстри у саду,
Кленове листя золотом облито,
А я іду, по стежечці іду,
Яку стоптало наше спільне літо.
Я знаю, ти не вернешся уже,
Бо наші долі ніби розкололись.
Але для чого пам’ять береже
Твоє тепло і твій привітний голос?

Приспів:
«Забудеш?» — запитують трави сумні.
«Забудеш?» — питає із вирію птах.
А серце не може сказати, що «Ні»,
А серце не сміє сказати, що «Так».

Я не шукаю, на чиїй вині,
Те, що стежина не простлалась далі.
Але здається вже тепер мені,
Що ми зміняли радість на печалі.
І загубили ніжність молоду
В словах гарячих і несамовитих.
Я знов іду, чого я знов іду,
По стежці, де ходило наше літо?

Приспів. 

Відомий український 
композитор. Народився 15 
листопада 1948 року в міс-
ті Тараща Київської облас-
ті. Закінчив Київську дер-
жавну консерваторію ім. 
П. Чайковського по класу 
баяна та диригування, а та-
кож Одеську державну кон-
серваторію ім. Г. Неждано-
вої по класу композиції та 
теорії музики. Народний ар-
тист України.

Автор музики до бага-
тьох кінофільмів, опери-ду-
ми, м’юзиклів, симфонічних 
творів, камерної та інстру-
ментальної музики, хорів 
тощо. Автор більш як тисячі 

пісень. Генеральний продю-
сер компанії «Гран-прі». Ла-
уреат численних міжнарод-
них та українських конкур-
сів, фестивалів. Живе і пра-
цює в Києві, Україна.

Пісні Злотника виконува-
ли і виконують відомі співаки 
Назарій Яремчук, Лілія Санду-
леса, Тріо Мареничів. Василь 
Зінкевич, Віталій Білонож-
ко, Павло Зібров, Валенти-
на Степова, Іво Бобул, Надія 
Шестак, Руслана Лижичко, 
Вахтанг Кікабідзе (Грузія), Бі-
сер Кіров (Болгарія).

Ось деякі пісні Олексан-
дра Злотника (в дужках ав-
тори слів). 

«Батько і мати» (В. Кри-
щенка), «Білі лілеї» (С. Лит-
вин), «Вербо рясна» і «Го-
робина» (М. Мельников), 
«Маки червоні» (В. Гера-
симов), «На березі життя» 
(С. Галябарда), «Папороть 
цвіте», «Сонце в твоїх очах» 
(Ю. Рибчинський), «Родина 
(В. Крищенко). 

Олександр Злотник 

Звідки ж нам знати, що ми робимо, якщо 
ми ще не закінчили. 

Хотіли свободи слова? Затуляйте вуха! 

Дехто був вимушений перекваліфікува-
тися в демократа. 

Хто б знав, що ти дурень, якби ти не був 
відомою людиною. 

У грі без правил — свої правила. 

Повернути награбоване? Та це ж грабу-
нок! 

Народ у нас відокремлений від держави. 

Що ж іще реформувати, якщо вже нема 
що розкрадати? 

Безкарність — запорука подальших 
успіхів! 

Скажи, скільки у тебе грошей, і я скажу, 
ким тебе можуть обрати. 

Ситуація стабілізувалася, тепер життя 
погіршується стабільно. 

Права людини на народ не розповсю-
джуються. . 

Аби все розвалити, потрібні талановиті 
організатори. 

Головне у письменницькій праці — зна-
ходити спонсора. 

Думаєте, народ не бачить, що йому не 
показують? 

Скільки треба накрасти, щоб уже не боя-
тися правосуддя? 

Чим тільки сьогодні не заробляють на 
життя, дехто навіть працею. 

Прийде час — і ми дізнаємось, як живе-
мо сьогодні. 

Якщо підвизщення цін не планується — 
значить, воно буде незапланованим. 

У нас найдешевша робоча сила, і тій не 
платять зарплати. 

Знання законів не рятує від беззаконня. 

Якби я накрав мільйон, мене теж не по-
садили б? 

Якщо реформи не йдуть, то, може, варто 
реформаторів кудись посилати? 

Добре бути ковалем своєї долі, якщо ти 
— банкір. 

Найбільше мають на тому, що продають 
за безцінь. 

Один правдолюбець може зіпсувати 
всю нашу правду. 

Кого вибрали, той і їсть. 

Лише та людина чогось варта, яку не 
можна купити. 

Злиднів ціни не лякають. 

Якщо тебе всі вихваляють, значить, зна-
ють з ким мають справу. 

Олександр Перлюк: перлюкізми


