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

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії 

        України, СРСР.
 Проза і поезія відомих письменників світу.
 Культура, мистецтво, спорт.
 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!
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Європа махнула рукою 
на Україну

В ніч на 25 червня Парламентська асамблея 
Ради Європи проголосувала за повернення Росії 
до засідань ПАРЄ, без жодних умов до неї, що сто-
сується загарбання Криму і російської агресії на 
Донбасі. Це прямий шлях до зняття санкцій проти 
Росії. Головним «адвокатами» Росії в ПАРЄ стали Ні-
меччина та Франція. Саме ті, з ким Україна кілька 
років вела і веде переговори в Мінську по Донбасу 
в так званому Нормандському форматі.

 

Президент переконував лідерів 
Франції і Німеччини не допускати 

повернення Росії в ПАРЄ
Президент України Володимир Зеленський розча-

рований рішенням Парламентської асамблеї Ради Єв-
ропи затвердити без обмежень повноваження делега-
ції Російської Федерації. Про це він заявив 25 червня. 

«Минулого тижня я особисто обговорював це пи-
тання з президентом Франції та з федеральним кан-
цлером Німеччини. Намагався переконати пана Ма-
крона та пані Меркель, що повернення російської де-
легації до ПАРЄ можливе лише після того, як Росія ви-
конає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші 
європейські партнери нас не почули та вчинили інак-
ше», зазначив Президент Зеленський.

З 16 липня всі передвиборча агітація 
має вестися державною мовою

Про це нагадує Національна рада з питань телеба-
чення і радіомовлення. «16 липня набуває чинності (за 
винятком окремих положень) Закон України «Про за-
безпечення функціонування української мови як дер-
жавної», який регулює функціонування і використан-
ня української мови у різних сферах суспільного життя. 
Серед іншого він визначає і вимоги до матеріалів полі-
тичної реклами, яка розповсюджується на телебачен-
ні, радіо, в інтернеті й друкованим способом», зазначає 
Нацрада.

Зокрема, відповідно до частини четвертої статті 
18 цього закону матеріали передвиборчої агітації, що 
транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються 
на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді 
листівок і газет або в мережі Інтернет, мають викону-
ватися державною мовою.

Країна, де нічого 
не відбувається

Днями я прочитав в Інтернеті до-
пис одного громадянина. Текст дуже 
великий, але якщо передати одним 
словом, це — лемент. Тобто бідкан-
ня і причитання. Притому, це реак-
ція на події одного-єдиного, зви-
чайного дня. Події в країні й довко-
ла неї, причетні до нас. 

В тексті перелічено страшилки, 
що сталися за день. Притому, що ба-
гато що (не все, але багато) — лише 
версії, припущення, які,тим не мен-
ше, чомусь хапаються людиною на 
льоту і подаються, як конечна іс-
тина. Нікчемний суд ухвалив те-то. 
Такий-то відомий чоловік застре-
лився, чи, мабуть же, його застрели-
ли наші вороги. Попалися на хаба-
рах чергові корупціонери. На базарі 
подорожчали помідори. Кляті євро-
пейці таки будують щось на зло нам. 
І т. д., і т. п.

Коли все це нанизане підряд, то 
начебто вражає. Яка розпачлива 
картина! Але коли вчитаєшся і вду-
маєшся, то тут — нічого нового. Все 
це діялося не лише в ці останні тиж-
ні, до яких автор тексту затято все 
прив’язує. Це відбувалося і відбува-
ється у нас і довкола нас вже третє 
десятиліття нашої нової історії. 

Недавно я повертався з чер-
гової поїздки до Польщі. Не був в 
Україні кілька днів, не мав під ру-
кою Інтернету, та й не було велико-
го бажання шукати його і залазити 
в ті помиї. І ось, чекаючи у Львові на 
вокзалі поїзд на Київ, запитав у та-
кого ж нудьгуючого в очікуванні літ-
нього чоловіка, що відбулося ново-
го у нас в Україні за ці кілька днів? 
Чоловік здивовано відповів: «Та у 
нас 28 років нічого не відбувається, 
а ви хочете за чотири дні». Це ска-
зав звичайний українець, спокійно і 
без лементу. 

А й правда. І тут відома фран-
цузька приказка «Найкраща нови-
на — відсутність новин» має якесь 
інше трактування, ніж в усталених 
європейських країнах, де воліють 
отримувати поменше новин. У нас 
ця приказка має якийсь понурий 
зміст: не відбувається нічого ново-
го в сенсі кардинальних змін до нор-
мального життя. І все, про що торо-
чать у розпачі лементу, у нас уже 
було, було, було. 

Політичні вбивства (недавно 
— 20-річчя вбивства В`ячеслава 
Чорновола, майже не помічене в 
суспільстві, наступного року вже 
20-річчя вбивства Георгія Гонга-
дзе), інші гучні злочини, шалена ко-
рупція, болото спадку комуністич-
ного тоталітаризму, з якого ніяк не 
виліземо, так звані «реформи», ріст 
тарифів… Навіть найтрагічніше — 

війна і втрата територій — теж ви-
пливає з того, що у нас тягнеться 
третє десятиліття, в сенсі цих див-
них втрат і дивної війни. При безу-
мовній агресії сусіда. 

Я дуже сподіваюсь, що автор 
того згаданого тексту в Інтернеті 
в розпачі не покінчив з собою, не 
емігрував, не пішов у ліси в скит чи 
якось інакше випав з цього такого-
сякого суспільства, на що підштов-
хував лементу його тексту. А благо-
получно переночував і побачив, що 
наступного дня може нанизувати 
чергові «апокаліптичні» події. 

Але біда в тому, що за цим ле-
ментом так і не знайшлося місця 
для запитання, тим більше, відпові-
ді на нього, бодай у форматі пошуку, 
— що робити, як бути? Нічого, окрім 
затяганих фраз, що на нас насіда-
ють вороги, зовнішні і внутрішні, 
відтак «треба бути патріотами». 

Щоб від цих фраз перейти до 
конкретнішого, треба тверезо поди-
витися на наше суспільство. 

У полоні фарсу: 
проституція «рейтингів» 

і засобів інформації 
й Казка про голого короля

Одна людина недавно висловила 
в Інтернеті захоплення тим, що пар-
тія, якою вона так захопилася, вже 
має рейтинг на парламентські вибо-
ри у 8%. Це одна з нових партійок, 
нині хвацько розкручуваних. Таким 
захопленим людям варто б зрозумі-
ти, що завтра ця партія може мати 
«рейтинг» уже не 8, а 28 %, якщо з 
певних міркувань так зволять ті, хто 
плодить і поширює рейтинги. 

В минулому номері газети я вже 
писав, що в нашому ненормальному 
суспільстві не рейтинги так званих 
«соціологічних опитувань» відбива-
ють думку людей, а люди починають 
думати й голосувати так, як їм ка-
жуть «рейтинги». Ці «рейтинги» пло-

дять, цебто замовляють їх продаж-
ним рейтингописцям, — хто? Біз-
нес, олігархи. А потім ці «рейтинги» 
треба вкласти у голови мільйонів 
виборців через засоби інформації 
— газети, телебачення, радіо, Ін-
тернет. Хто це робить? Бізнес, олі-
гархи. Адже саме вони є власника-
ми майже всіх ЗМІ країни. І це теж 
— наше суспільство. 

Але найдивовижніше ось що. Та 
серйозність, з якою у нас ці «рейтин-
ги» цитують, торочать про них, обго-
ворюють начебто ж серйозні люди в 
тих же ЗМІ: політики, так звані ана-
літики, політологи, громадські ак-
тивісти, прості громадяни. Як мож-
на ось так серйозно говорити про 
«рейтинги». «опитування» і не гово-
рити про головне — їх повну про-
дажність, як і політичну проституцію 
засобів інформації. Між тим, вплив 
«рейтингів» колосальний і все біль-
шає. Те, наскільки точно на недавніх 
президентських виборах «рейтинги» 
співпали з голосуванням, говорить 
про повне, понуре, приречене під-
порядкування мізків виборців цим 
закинутим туди «рейтингам».

І от така «серйозність» сприйнят-
тя цього трагічного, за суттю, фар-
су. І масова ж серйозність. Як і щодо 
словес стосовно виборів по окру-
гах, де панує та ж продажність, і які 
є таким самим фарсом. Ну, що це за 
гіпноз такий? 

Класика вічна. У Андерсена є 
блискуча казка «Нове вбрання ко-
роля». Аферисти, які взялися поши-
ти королю нове вбрання, все розі-
крали. То ж виставили на публіку 
абсолютно голого короля, заявив-
ши, що на ньому красивий одяг, а ті, 
хто цього не бачить, — повні дурні. І 
всі довкола захоплено заговорили, 
яке красиве нове вбрання короля. 
Лише один хлопчик вигукнув «А ко-
роль же голий». 

Як розбудити від очманіння, 
самогіпнозу наше суспіль-
ство? 

Досить уже лементу
Про наше суспільство, і не лише про вибори

mscod.com 
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Бліц-інформ Візити наших гостей

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

ним або коштами на підтримку діяль-
ності Чернігівського  благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у 
свою чергу, допомагає Українській ар-
мії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна  перерахо-
вувати на картку «Приватбан-
ку» на ім'я Ясенчука Олександра: 
4149 6258 1049 1173.

Зміни в команді 
«Десна»
Денис Безбородько перейшов 

в «Олександрію». Форвард перей-
шов до бронзового призера щойно 
завершеного чемпіонату України, 
що гратиме в Лізі Європи. В «Десні» 
Безбородько провів 57 матчів і за-
бив 15 голів. Він вихованець черні-
гівського клубу. 

«Десна» підписала контракт з 
чемпіоном світу серед молодіжних 
команд. 19-річний Юхим Конопля 
на рік орендований у «Шахтаря». У 
складі молодіжної збірної України 
Юхим став чемпіоном світу серед 
гравців віком до 20-ти років на чем-
піонаті, який у червні завершився у 
Польщі. 

Захисник Артур Западня підпи-
сав дворічний контракт із «Десною». 
Йому 29 років, родом з Дніпропе-
тровської області. З 18-ти років у 
професійному футболі, грав у кіль-
кох клубах прем’єр-ліги. 

На Чернігівщині 
СБУ викрила 
антиукраїнського 
інтернет-агітатора
Співробітники Служби безпеки 

України викрили у Чернігівській об-
ласті інтернет-агітатора, яка поши-
рювала антиукраїнські матеріали.

Оперативники спецслужби вста-
новили, що мешканка регіону роз-
міщувала у мережі «Інтернет» ма-
теріали в яких, зокрема, дискре-
дитувала Збройні Сили України та 
популяризувала діяльність терорис-
тичних організацій «Д/ЛНР». Також 
зловмисниця закликала до насиль-
ницької зміни та повалення консти-
туційного ладу нашої країни.

Співробітники СБУ задокумен-
тували факт розміщення пропаган-
дисткою через заборонені соціаль-
ні мережі фейкової інформації для 
маніпулювання громадською дум-
кою напередодні проведення до-
строкових виборів до Верховної 
Ради України.

Під час проведення санкціоно-
ваних слідчих дій за місцем прожи-
вання фігурантки провадження пра-
воохоронці виявили комп’ютерне 
обладнання та мобільні пристрої, 
які використовувались для реаліза-
ції протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо по-
відомлення зловмисниці про під-
озру у скоєнні злочину, передбаче-
ного ст. 109 Кримінального кодексу 
України, тривають слідчі дії.

Заходи із викриття незаконних 
дій проводились під процесуальним 
керівництвом прокуратури.

 Прес-центр СБ України

Делегація 
з Луганської та 

Донецької областей
Відбувся навчальний візит представників орга-

нів місцевого самоврядування, громадянського сус-
пільства та поліції Луганської і Донецької областей 
на Чернігівщину, який тривав 24 — 28 червня за під-
тримки Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру.

Гості ознайомилися з діяльністю нашого самовря-
дування, взаємодією поліції та громадськості, прикла-
дами децентралізації.

У Чернігівській міській раді гостям, зокрема, 
розповіли про успішний приклад залучення грома-
дян до життя міста — бюджет участі, який діє з 2015 
року. 

Учасники візиту цікавилися, як Чернігів розвиває 
свій туристичний потенціал, дізнались про історію міс-
та на театралізованій екскурсії.

З нагоди храмового свята кафе-
дрального собору Всіх Святих Право-
славної Церкви України до Ніжина вже 
уп’яте завітала делегація міста Яніни 
(Греція) у складі 52 чоловік. Це представ-
ники мерії та асоціації випускників шко-
ли Зосимадів.

Біля собору делегацію гостинно зу-
стріли представники міської влади, 
грецької общини міста. Потім всі взяли 
участь у святковій літургії з нагоди пра-
вославного свята Всіх Святих. Її провів 
Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ 
Євстратій (Зоря).

Грецька делегація відвідала грецькі мо-
гили біля церкви Костянтина та Олени та взя-
ли участь у панахиді на місці поховання гре-
ків — братів Зосимів. 

У великій залі міськвиконкому відбулась 

зустріч міського голови Анатолія Лінника з 
гостями з Греції. Голова наголосив на важли-
вості українсько-грецьких стосунків, співп-
раці й на рівні міст. Представники мерії Яні-
ни запевнили, що будуть робити все можли-
ве для відбудови грецьких пам’яток архітек-
тури на території Ніжина.

Цікавою та пізна-
вальною для гостей ста-
ла оглядова екскурсія 
грецькими пам’ятками 
Ніжина та грецьким під-
земеллям, яку провів 
директор музею рідкіс-
ної книги Ніжинсько-
го державного універ-
ситету ім. Гоголя Олек-
сандр Морозов. Також 
гості відвідали картин-
ну галерею НДУ.

Перший том Книги пам’яті 
Чернігівської області «Герої Сі-
верського краю» представлено 
під час брифінгу в облдержадмі-
ністрації. У книзі матеріали про 
учасників бойових дій — уро-
дженців Чернігівщини, які піш-
ли з життя у 2014–2015 роках, 
даючи відсіч російській агресії 
на сході України. Також матеріа-
ли про трьох наших земляків — 
героїв Небесної сотні. Загалом 
розповіді про 169 захисників 
України.

Книга видана коштом облас-
ного бюджету в рамках Програ-
ми підтримки розвитку інформа-
ційної та видавничої сфер Черні-
гівщини на 2016–2020 роки.

Наклад — 500 примірників. 
300 передано Громадській орга-
нізації «Єдина родина Чернігівщи-
ни» для розповсюдження серед 
родин загиблих героїв і проведен-
ня презентаційних заходів. Ще 
200 примірників передаються до 
бібліотек, закладів освіти, науки 
та культури області. Електронна 
версія видання є на сайті ОДА.

Долі оборонців України роз-
криваються у книзі через біо-
графічні довідки, спогади рідних, 
близьких та побратимів, зібра-
ні учасниками обласної пошуко-
во-дослідницької експедиції ді-

тей і учнівської молоді. Коорди-
нували роботу експедиції фахів-
ці комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр на-
ціонально-патріотичного вихо-
вання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді».

— Зустрічаючись з родинами, 
друзями та побратимами заги-
блих героїв, діти-пошуковці пере-
свідчувались, якими обдарова-
ними були наші захисники, адже 
вони гарно малювали, грали на 
музичних інструментах, співали, 
складали вірші, мали інші творчі 
захоплення і плани, які обірвала 

війна, — зазначив директор Цен-
тру Петро Степовик.

Ініціатива видання належа-
ла ГО «Єдина родина Чернігівщи-
ни». Як розповів її голова Мико-
ла Шанський, вже підготовлена 
до друку значна частина другого 
тому, куди увійдуть біографії та 
спогади про загиблих у 2016-му 
та наступних роках.

— Мріємо, щоб цей сумний 
перелік закінчився. Закінчив-
ся перемогою України, — наго-
лосив Микола Шанський. — А 
тим часом підтримуємо роди-
ни наших загиблих. Прагнемо, 
щоб кожна родина, яка втратила 
близьких, відчувала захист і під-
тримку суспільства.

Четвертий день у Чернігові 
здійснюється цей цікавий всеукра-
їнський проект. Школу провадять 
обласна організація Національної 
спілки письменників України — го-
лова Ганна Арсенич-Баран, волон-
терський рух «Безкоштовні курси 
української мови» — керівник Люд-
мила Зіневич, директор Міської 
центральної бібліотечної системи 
ім. М. Коцюбинського (вона ж є ко-
ординатором проекту). 

Проект здійснюється за під-
тримки Українського Культурного 
Фонду.

Учасники школи, в яку записа-
лися молоді літератори, любителі 
красного письменства, проходять 
цікаву програму. Перед ним висту-
пають українські письменники, лі-
тературознавці, вчені. Заняття про-
ходять в обласному навчально-ме-
тодичному Центрі профспілок (вул. 
Шевченка, 105-а). 

Першого дня, в понеділок, була 
лекція столичного письменника і 
видавця Володимира Даниленка 
«Технологія написання оповідання: 
від ідеї до видання», потім його ж 
майстер-клас «Робота з текстом: 
задум і його реалізація». Також екс-
курсійна програма «Вечірній Черні-
гів».

Другого дня — лекція Ганни Ар-
сенич-Баран «Мала проза»: лінгвіс-

тичний та літературознавчий ана-
ліз». Потім був авторський майстер-
клас нашої гості зі Львова, відомої 
письменниці, лауреата Національ-
ної премії України ім. Т. Шевченка 
Галини Пагутяк. Того ж дня, 2 липня, 
відбувся її творчий вечір у бібліоте-
ці ім. М. Коцюбинського.

В середу Галини Пагутяк про-
читала лекцію «Художня правда і 
засоби її досягнення в сучасній лі-
тературі». Того ж дня письменни-
ця, літературознавець, доктор наук 
Ірина Старовойт провела майстер-
клас «Творче мислення і письмо». 
А увечері на Чернігівському Валу 
учасники школи провели Вечір ін-
тимної лірики.

Сьогодні в програмі школи 
творчі поїздки до Седнева та Со-
сниці. 

В суботу 6 липня — майстер-
клас відомої письменниці, нашої 
землячки Валентини Мастєро-
вої (профспілковий центр, поч. о 
13.30). А від 20.00 години до пів-
ночі в Центральному парку культу-
ри і відпочинку — Літературна га-
лявина на Івана Купала «У пошуках 
цвіту папороті». Літературна школа 
запрошує всіх на Купальську ніч, 
участь в обрядовому святі. 

Завершується школа у неділю: 
в програмі ще ряд лекцій, екскурсія 
до Музею М. Коцюбинського. 

У номінації «Народознав-
ство» на здобуття обласної лі-
тературно-мистецької премії 
імені Михайла Коцюбинського 
номінований Сергій Леп’явко 
за книгу «Ілюстрована історія 
Чернігова».

Народився у 1960 р. У 
1984 р. з відзнакою закінчив 
Львівський державний універ-
ситет імені Івана Франка. Пра-
цював сільським учителем, 
викладачем, доцентом, про-
фесором, завідувачем кафе-
дри історії слов’ян Чернігів-
ського педагогічного інститу-
ту/університету. Навчався в 
аспірантурі (1988-1991) і док-
торантурі (1995-1998) Інсти-
туту історії України НАН Укра-
їни. Докторську дисертацію 
захистив у 2000 р. Як і канди-
датська, дисертація присвяче-
на історії українського коза-
цтва XVI ст. Автор монографій: 
«Козацькі війни кінця XVI ст. в 
Україні», «Українське козацтво 
у міжнародних відносинах 
(1561-1594)». Автор понад 200 
наукових праць з історії коза-
цтва, історії міжнародних від-
носин ранньомодерної доби, 
соціальної і військової історії, 
історії Чернігова.

Під час наукових дослі-

джень працював в архівах і бі-
бліотеках, брав участь у кон-
ференціях в Білорусі, Канаді, 
Польщі, Румунії, США, Туреч-
чині. Проходив наукові стажу-
вання в Канаді, США, Поль-
щі. Учасник Програми міжна-
родних наукових обмінів імені 
Фулбрайта (США, 2003-2004).

У 2009 р. вийшла перша 
книжка з історії Чернігова – 
«Коротка історія Чернігова». 
Відтоді ним видані десять на-
укових і науково-популярних 
книг з історії Чернігова. У всіх 
цих працях є сюжети, присвя-
чені життю і діяльності Михай-
ла Коцюбинського та популя-
ризації музею Коцюбинського.

Бере активну участь у попу-
ляризації історичної спадщини 
Чернігова в засобах масової 
інформації. Автор, консультант 
і учасник десятків передач у 
програмі «Невідомий Чернігів» 
телеканалу «Новий Чернігів», 
«Скрижалі нашої історії» кана-
лу «Культура» тощо. 

Директор громадської ор-
ганізації «Сіверський інститут 
регіональних досліджень», яка 
займається популяризацією та 
охороною історичної спадщи-
ни та розвитком громадського 
суспільства.

Греки у Ніжині

Книга пам’яті

Працює Літературна школа 
«Цвіт папороті»

Сергій Леп'явко висунутий на здобуття 
премії імені Коцюбинського
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Бліц-інформ
Поліція знищила 
наркотичну плантацію
Дільничні офіцери поліції при 

санкціонованому обшуку виявили на 
подвір’ї 38-річного чернігівця планта-
цію конопель, яку господар дбайливо 
вирощував — близько сотні рослин. 

Незаконний «врожай» вилучено та 
направлено на дослідження. Триває до-
судове розслідування у кримінально-
му провадженні за ч. 1 ст. 310 Кримі-
нального кодексу України (посів або ви-
рощування снотворного маку чи коно-
пель), яка передбачає штраф до 8500 
гривень, або арешт на строк до 6 міся-
ців, або до трьох років обмеження волі.

Поліція Чернігівщини закликає гро-
мадян у разі виявлення посівів маку чи 
конопель негайно інформувати правоо-
хоронців за номером «102». Якщо ж на ва-
шому подвір’ї ростуть самосійні рослини 
маку та коноплі, їх потрібно негайно зни-
щити. Незаконне культивування маку чи 
конопель (в тому числі збереження само-
сійних рослин) підпадає під статті Кримі-
нального та Адміністративного кодексів, 
залежно від кількості виявлених рослин.

Люди тонуть 
у водоймах
Семеро людей потонули на воді лише 

за 21-23 червня.
23 червня у Чернігові на офіційному 

міському пляжі «Золотий берег» потонув 
хлопчик 2010 року народження.

В р. Стрижень в Чернігові вранці 23 
червня виявлено та піднято на поверхню 
з води тіло мешканки Чернігова, 1976 р. н. 
Вона потонула в суботу, 22 червня. 

В озері «Земснаряд» в Чернігові 23 
червня працівники обласної рятуваль-
но-водолазної служби виявили та підня-
ли на поверхню тіло мешканця Черніго-
ва, 1985 р. н. 

Того ж дня у ставку «Теплий канал» 
біля села Жавинка Чернігівського райо-
ну піднято на поверхню з води тіло чоло-
віка.

22 червня в ставку біля села Кіпті Ко-
зелецького району потонув мешканець 
цього села, 1986 р.н.

В Десні в районі бази відпочинку «Ди-
намо» в Чернігові на очах у свідків пото-
нув мешканець Чернігова, 1943 р.н.

А 21 червня потонув чоловік у ставку 
біля с. Боршна Прилуцького району. 

Працівницю 
«Укрпошти» засуджено 
за шахрайство
Вироком Деснянського районного 

суду м. Чернігова від 18. 06. 2019 обви-
нувачену визнано винною у заволодін-
ні чужим майном шляхом шахрайства. 

В судовому засіданні доведено, що 
працівниця Чернігівської дирекції ПАТ 
«Укрпошта» у період з червня по жов-
тень 2018 року, перебуваючи на поса-
ді оператора поштового зв'язку, шах-
райським шляхом та з використанням 
свого робочого комп’ютера заволоділа 
грошовими коштами товариства на за-
гальну суму 120 069 грн. Злочини жін-
ка вчиняла шляхом перерахування гро-
шей, які перебували на рахунку това-
риства, на свій банківський рахунок та 
рахунки своїх рідних.

Судом враховано часткове добро-
вільне відшкодування збитків обвину-
ваченою, а також позицію прокурора 
щодо можливості виправлення обви-
нуваченої без ізоляції від суспільства. 
Відтак, жінку засуджено до покарання у 
виді 3 років позбавлення волі із вста-
новленням іспитового строку у 2 роки.

Літературно-мистецька панорама

У Куликівці — четверта збірка 
творів місцевих авторів

Літератори Куликівщини, які об'єдналися у літературно-мис-
тецьку студію «Стежина» при районній бібліотеці, видали вже 
четверту свою збірку. Назва — «У світі «Стежини».

Тут поезії, ессе, оповідання і повість. Автори — досвідче-
ні поети і прозаїки Олександра Атрощенко, Олена Шимко, На-
талія Коновалова, Сергій Горбенко, Людмила Богданова, На-
дія Седень, Микола Богомаз, Володимир Снєгін, Олександра 
Митькевич, Володимир Швидун,Ольга Пінчук, Катерина Охрім-
чук, Ольга Правдивець, зовсім молоді літератори Ірина Ган і 
Юрій Дулін.

Спонсорувало видання книги відоме місцеве фермерське 
господарство «Колос».

Представлення книги пройшло у селищному будинку 
культури. 

Відбулося перше засідання комісії з 
присудження Обласної літературно-мис-
тецької премії ім. М. Коцюбинського за 
2019 рік. Комісія під головуванням На-
талії Романової, заступника голови ОДА, 
розглянула подання, які надійшли від 
творчих колективів, спілок, об`єднань 
протягом березня - травня, і ухвалила рі-
шення про вихід у другий тур наступних 
претендентів.

Поезія: Микола Будлянський – поет, 
журналіст(Чернігів): за книгу поезії «Смак 
пізнього яблука».

Проза: Богдан Дячишин – письмен-
ник, член міжнародної асоціації письмен-
ників баталістів і мариністів, Української 
асоціації письменників, НСПУ (Львів): за 
книги «Крихти живого часу Андрія Содомо-
ри», «Думне слово Богдана Смоляка», «Пе-
режите-перечитане».

Народознавство: Сергій Леп’явко – 
доктор історичних наук, директор ГО «Сі-
верський інститут регіональних дослі-
джень», професор Ніжинського держав-
ного університету (Чернігів): за книгу «Ілю-
стрована історія Чернігова»; Станіслав 

Пономаревський – доктор педагогічних 
наук, завідувач кафедри обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти 
ім. Ушинського: за книгу «Народна пісня 
Чернігівського Полісся: жанрово-поетич-
ний і тематичний дискурс».

Декоративне та образотворче мис-
тецтво: Сергій Святний – майстер худож-
ньої обробки дерева (Ніжин) — за відро-
дження і розвиток чернігівського тради-
ційного народного мистецтва.

Театральне мистецтво: Любов Ве-
селова – Заслужена артистка України, 
актриса обласного молодіжного театру: 
за роль Швейка у виставі «Бравий вояка 
Швейк».

Музичне мистецтво: Володимир Су-
ховерський – голова обласного відділен-
ня Національної всеукраїнської музичної 
спілки, директор Чернігівського музич-
ного коледжу ім. Л. Ревуцького — за осо-
бистий внесок у розвиток та популяриза-
цію музичного мистецтва Чернігівщини та 
України.

Вирішальне голосування комісії відбу-
деться у серпні.

«Наталка Полтавка»: 
прем’єра на сцені театру 

ім.Т. Шевченка
Вона відбулася в Чернігівському академіч-

ному муздрамтеатрі ім. Т. Шевченка 15 червня і 
стала особливим святом. Адже не кожного сезо-
ну в театрі відбувається постановка оперної ви-
стави. 

Отже, знаменита опера за п’єсою засновника 
вітчизняної драматургії Івана Котляревського на 
музику видатного композитора Миколи Лисенка. 
Постановку здійснила режисер театру, заслуже-
ний діяч мистецтв України Віра Тимченко.

Виставі «Наталка Полтавка» належить осо-
бливе місце в історії нашого театру, адже у жов-
тні 1926 року саме цією виставою він почав сце-
нічне життя. 

В сучасній інтерпретації, в якій акценти від 
туги і злиднів зміщені до світлого життєлюбно-
го побуту, опера стала більш динамічною, яскра-
вою та виразною. 

В ролі Наталки — Ольга Коновал, Петра — 
Владислав Лещенко, матері — Олена Бондарен-
ко, Возного — Альберт Лукашов, Виборного — 
Валентин Корінь, Миколи — Микола Лемешко. 
Сценографія — Олександр Симоненко, балет-
мейстер Ольга Шпаковська, хормейстер Світла-
на Філін. 

У нас побував 
мандрівний 
фестиваль 

До нас завітав другий фести-
валь сучасної української музи-
ки «Твоя країна фест». Популяр-
ні виконавці та гурти подоро-
жують протягом червня-липня 
містами та містечками країни з 
великою концертною програмо.

Якісну українську музику 
мешканцям Чернігова предста-
вили Іванка Червінська, Марія 
Бурмака, «Джипсі Лір», «СКАЙ» 
та «Мандри».

У молодіжному 
центрі показ 
українських 

фільмів
В обласному молодіжному 

центрі, що в колишньому кіноте-
атрі ім. Щорса, відбувся перший 
показ стрічок «Дякую» і «Скарби 
нації».

Комедію «Дякую» зня-
ла команда Best Friends Film 
Production на замовлення Мі-
ністерства інформаційної по-
літики України. 20-хвилинний 
фільм розповідає про пригоди 
японського професора Хіроші 
Оно в Україні, коли той заблукав 
у Львові, а в кишені мав тисячу 
гривень.

«Цей професор знає тіль-
ки слово «дякую». Ключова мета 
цієї стрічки – показати, як завдя-
ки одному слову єднаються два 
різні народи, як вони знаходять 
спільну мову, і показати взага-
лі красоту та самобутність нашої 
держави», розповідає Олексій 
Тарабукін, завідуючий центром 
статичної комунікації Мінінфор-
політики.

Історію козацтва показує до-
кументально-історичний фільм 
«Скарби нації». Команді проек-
ту в пошуках козацьких скар-
бів довелося досліджувати води 
Каховського водосховища та 
намагалися проникнути в одне 
із таємних сховищ цінностей у 
світі.

На здобуття Обласної літературно-мистецької 
премії імені Михайла Коцюбинського

Народна пісня 
Чернігівського 

Полісся
В Чернігівському му-

зеї-заповіднику Михай-
ла Коцюбинського про-
йшли представлення кни-
ги доктора педагогічних 
наук, кандидата філологіч-
них наук Станіслава Поно-
маревського «Народна піс-
ня Чернігівського Полісся: 
жанрово-тематичний і по-
етичний дискурс». Автора 
привітати з виходом книж-
ки колеги, друзі. Капела 
бандуристів імені Остапа 
Вересая Чернігівського фі-
лармонійного центру під ке-
рівництвом Раїси та Мико-
ли Борщ влаштувала неве-
ликий концерт.

Станіслав Пономарев-
ський – автор багатьох нау-
кових праць з історії та тео-
рії педагогіки, фольклорис-
тики, мистецтвознавства, 
діаспорознавства. Чимало 
років він збирає та вивчає 
фольклорні тексти Черні-
гово-Сіверського краю. У 
новій книзі автор аналізує 
жанри календарно-обря-
дової і сімейно-обрядової 
поезії, народної позаобря-
дової лірики, балад, творів 
релігійного спрямування. 

Чернігівська обласна 
бібліотека ім. В. Королен-
ка почала черговий проект 
«Мандрівний поетичний бі-
бліопростір А+», який реалі-
зується за підтримки Укра-
їнського культурного фон-
ду. Метою є популяризація 
творчості україномовних по-
етів Сіверського краю, орга-
нізація культурного дозвіл-
ля земляків. При бібліотеці 
з листопада 2017 року діє і 
клуб «Поетичний бібліопрос-
тір А+».

Проект передбачає про-
тягом трьох літніх місяців ви-
їзні читання наших поетів у 
Ніжині, Прилуках, Новгороді-

Сіверському і смт. Куликівка. 
До поетичних читань долу-
чаться і місцеві поети. А по-
тім планується видання збір-
ки поезій учасників проекту. 

Мандрівні вірші. 22 черв-
ня в Ніжинській центральній 
міській бібліотеці ім. М. Гого-
ля відбулися поетичні читан-
ня «Краса – це вічність, що 
триває мить» у межах про-
екту «Мандрівний поетичний 
бібліопростір А+». Ніжин гос-
тинно прийняв 16 мандрів-
ників — поетів із Чернігова. 
З вітальним словом зверну-
лися директор обласної бі-
бліотеки ім. В. Короленка 
Інна Аліференко та коорди-

натор проекту Алла Мальо-
вана. Чернігівські й ніжин-
ські поети читали власні ві-
рші. Програма читань перед-
бачала також інтерв’ювання 
творчих особистостей, на-
писання колективного ві-
рша, покладання віршів на 
музику.

Наприкінці заходу поет, 
прозаїк, драматург, літера-
турознавець Олександр За-
барний сказав, що проект 
«Мандрівний поетичний бі-
бліопростір А+» – геніальна 
ідея. На Чернігівщині багато 
цікавих поетів. Такі зустрічі 
потрібні, щоб відчути, що ти у 
світі не сам. 

У бібліотеці Короленка стартував поетичний проект

Микола Фурс: «Роки мої, мов журавлі»
Збірку поезій чернігівського автора Миколи Фурса предста-

вили у центральній міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського
Теми книги — від любовної лірики до гострих соціальних 

проблем, від філософських роздумів – до яскравого гумору.
«Микола Фурс пише просто, він близький простим людям, і 

у всіх віршах пульсує патріотична нотка, вірші Миколи Фурса – 
це його гімн Україні», говорить редактор збірки письменник Ми-
хась Ткач.

Деякі з віршів Миколи Фурса покладені на музику. На пре-
зентації композитор Володимир Горленко виконав свою нову 
пісню, написану на вірш Миколи Фурса «Летять журавлі», при-
свячену сучасним емігрантам.

«Роки мої, мов журавлі» – сьома збірка поезій Миколи Фур-
са. Наступною планує видати гумористичну збірку «Всміхнися, 
душе».

Книгу «Роки мої, мов журавлі» допоміг видати спонсор з Іва-
но-Франківська Василь Семко.

Презентація книги пройшла в межах обласного конкурсу 
«Книга року–2019».
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Бліц-інформ
З Днем народження, 
Канадо!
Нехай Всевишній Господь благословить і 

береже цю прекрасну країну. Ти приютила у 
себе мільйони людей усіх рас і віровизнань 
,права, які оберігають кожного . Добра і про-
цвітання Тобі найкраща у світі і найбільш де-
мократична Державо!

Слава Канаді!
Світова Рада Суспільної Служби 

при Світовому Конґресі Українців.
Ірина Ващук, 
Голова Ради

Представники Посольства України у Ка-
наді оригінально привітали із Днем Канади 
мешканців цієї країни. Вони переклали та 
заспівали канадський гімн українською мо-
вою. Акомпанував всесвітньовідомий укра-
їнський скрипаль Василь Попадюк.

Суди досі ніяк 
не заборонять Компартію — 
на четвертому році 
закону про декомунізацію
В Україні досі не набрало законної сили 

рішення про заборону Компартії Про це роз-
повіла заступниця міністра юстиції з питань 
державної реєстрації Ірина Садовська. 

«Рішення про заборону Компартії  досі не 
набрало законної  сили, тривають суди. У нас 
є комісія з декомунізації , яку я очолюю. Але 
остаточне рішення виносить суд. Ми не має-
мо права ліквідувати партію тільки тому, що 
вона має назву «Комуністична», сказала Са-
довська.

За півроку вбито понад 
50 дітей: поліція 
просить Раду про допомогу
«Ми хочемо достукатись до депутатів 

Верховної Ради, що потрібно розглянути цей 
законопроект №6607. Повинен бути Єдиний 
реєстр осіб, які вчинили сексуальні злочини 
відносно неповнолітніх. Зокрема, такий ре-
єстр існує в європейських країнах. Підвище-
на увага до цих людей – це велика профілак-
тика, це зупиняє цих осіб, — зазначив голо-
ва Нацполіції Сергій Князєв. — На жаль, в 
цьому році понад 50 дітей вбито. І питан-
ня, як захистити наших дітей, – стоїть перед 
нами усіма. Відтак Національна поліції була 
одним з ініціаторів подання петиції до пар-
ламенту щодо посилення покарання за сек-
суальні злочини відносно дітей».

Торік Президент і Уряд 
допустили зарплату главі 
«Нафтогазу» Коболєву 
в 286,5 мільйона 
Глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Ко-

болєв у 2018 році отримав 286,5 мільйона 
гривень, з яких 261 мільйон – премія за пе-
ремогу у Стокгольмському арбітражі. Про це 
йдеться  у звіті «Нафттогазу». 

Чомусь торік Президент і Уряд дозволи-
ли перемогу України в суді над російським 
«Газпромом» трактувати керівництву «На-
фтогазу», як особисте досягнення. Втім, і без 
тої «премії» дохід Коболєва склав 25 з поло-
виною мільйонів, або більш як по 2 мільйони 
на місяць. Це в державній структурі. 

Загалом винагорода членам правління 
«Нафтогазу» за підсумками 2018 року ста-
новила 389,3 млн грн. Так, перший заступ-
ник голови правління Сергій Перелома отри-
мав 27,5 млн. Заступник голови правління і 
фінансовий директор Сергій Коновець  — 
22,7 млн. Член правління Юрій Колбушкін — 
17,3 млн.

Члени правління Олег Прохоренко (гла-
ва Укргазвидобування до 15 березня 2019 
роки) і Микола Гавриленко (директор нафто-
вого дивізіону) — 20,6 млн і 14, 7 млн відпо-
відно. При цьому зазначено, що Прохоренко 
і Гавриленко не отримували винагороди в 
якості членів правління «Нафтогазу».

Присвоїв звання Героя України 
за мужність при ліквідації 

Чорнобильської катастрофи
Смертельно ризикуючи, ці люди запобі-

гли можливому другому вибуху на АЕС.
Указом Президента від 27 червня, за ге-

роїзм і самовіддані дії, виявлені під час лікві-
дації аварії на Чорнобильській атомній елек-
тростанції, присвоєно звання Герой України 
з врученням ордена «Золота Зірка»: Ананен-
ку Олексію Михайловичу — старшому інже-
неру-механіку реакторного цеху АЕС у 1983 
— 1989 роках; Беспалову Валерію Олексан-
дровичу — старшому інженерові турбінно-
го цеху АЕС у 1986 році. Це ж звання і орден 
«Золота зірка» присвоєно Баранову Борису 
Олександровичу (посмертно) — начальнику 
зміни АЕС у 1976 — 2005 роках.

Олексій Ананенко, Валерій Беспалов та 
Борис Баранов спустилися в басейн-барбо-
тер під зруйнованим реактором і відкрили 
запірні клапани, щоб звільнити його від ти-
сяч тонн води, яка накопичилася у резуль-
таті гасіння пожежі. Завдяки цьому вдало-
ся уникнути контакту розплавленого ядер-
ного матеріалу з водою, внаслідок якого з 

високою ймовірністю міг статися повторний 
вибух.

Інженери виконали завдання і залишили-
ся живі. Борис Баранов помер у квітні 2005 
року.

Надав українське 
громадянство іноземцям, які 

воювали за Україну на Донбасі
Відповідно до Указу глави держави від 27 

червня, українські паспорти отримають 14 
осіб: Дмитро Бєлогорцев, Давид Гачечила-
дзе, Абдул Джаліл, Тачі Джафаров, Рудольф 
Єгоренко, Тенгіз Занадзе, Гіоргі Кахніашві-
лі, Валерій Колот, Мераб Концелідзе, Мамука 
Музашвили, Юрій Савілов, Леваном Хуцішві-
лі, Арсланбек Карімов, Юлія Толопило.

Переважна більшість з них чекала на 
український паспорт кілька років.

Зеленський запевнив, що це перші рі-
шення щодо надання громадянства України 
особам, які захищали суверенітет і територі-
альну цілісність України. Наступні будуть при-
йняті після надходження матеріалів від Мігра-
ційної служби та їх розгляду в установленому 
порядку.

Президент України Володимир Зеленський 
Проти схеми «Роттердам +», 

що збільшувала 
вартість електрики

Пропонується за новою формулою вира-
ховувати вартість вугілля теплоелектростан-
ціям для виробництва ними електроенергії. 
Передбачено прибрати вартість доставки ву-
гілля з порту Роттердаму до України, яка є у 
формулі «Роттердам +». 

За тією схемою досі робилися величез-
ні оборудки. Ще у березні 2017 року Націо-
нальне антикорупційне бюро України почало 
розслідувати схему «Роттердам +», воно оці-
нило економічні втрати від схеми мінімум у 
15 млрд грн. Правда, ці два з лишком роки 
розслідування з певних причин майже не ру-
халося.

Але ще до розгляду в Раді  Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг ,  
1 липня  скасувала цю формулу з метою  впо-
рядкування ринку електроенергії. Виявля-
ється, можна було і ось так…

Народний 
Рух: політична 

смерть у рік 
30-річчя

Щойно Народний Рух Укра-
їни виступив із заявою, що не 
йде на ці парламентські вибо-
ри. А й правда, куди йти, коли 
нинішній голова Руху, балоту-
ючись недавно на президент-
ських виборах, зайняв 27 міс-
це з 39-ти кандидатів і опи-
нився у «подвійних політичних 
нулях», набравши «нуль цілих, 
нуль десятих і скількись сотих» 
відсотка голосів. 

Зараз він у заяві понуро 
пише: «Гроші вирішать все.... 
Телевізор знову сформує ви-
бір українців. На жаль.» І вже 
наступна фраза: «Ми мали 
найдостойніший список кан-
дидатів.»

Ось так скромно. Значить, 
партія найдостойніших знову 
не потрапить у парламент, а 
сумарно буде поза ним добрих 
два десятиліття. Названа у за-
яві й причина: партії не виста-
чило на грошову заставу 1,3 
мільйона гривень. Нагадаймо: 
сума застави для партій на ці 
вибори — 4 мільйони 173 ти-
сячі гривень. Значить,майже 
три мільйон таки зібрали. Ре-
шту міг би докласти й не такий 
бідний сам голова партії. Ко-
трий був обраний в цю Раду 
від партії «Самопоміч», причо-
му за списком партії, потім був 
виключений з її фракції, пере-
брався у фракцію партії вла-
ди — Блок Петра Порошен-
ка. А коли ця партія разом з 
цим президентством котилася 
на фініш, торік вийшов і з цієї 
фракції. 

Це просто інформація, але 
у ній віддзеркалення ниніш-
ньої деградації славної партії, 
яка вела нас до незалежності. 
Партії, у якої на знаменитому 
колись офісі Чернігівської об-
ласної організації вже котрий 
рік, як зникла навіть вивіска. 

Вибори для партії — ві-
нець її діяльності. І коли пар-
тія на них не йде, це фініш. При 

тому, що нині на вибори хто 
тільки не пхається серед тих 
22-х партій. 

Не кращі справи і у другої, 
колись на рівні з Рухом, по-
тужної громадської сили — То-
вариства «Просвіта». Воно не 
формально, бо не партія, йде 
на вибори. В особі одної пар-
тії, яка вже кілька років вхо-
дить у «пул» партійок, що їх 
«Просвіта» пробує щиро, наїв-
но і безуспішно об`єднати. Це 
другий цьогорічний похід пар-
тії на вибори. На президент-
ських її кандидат впав ще ниж-
че голови Руху: посів 30 місце, 
в тих же «подвійних політичних 
нулях». 

Інші давні й так само де-
градовані так звані націо-
нально-демократичні партії 
на вибори вже й не сунуться 
(«Свобода» тут якось окремо, 
це не про неї). Не сунуться ні 
поодинці, ні об’єднавшись у 
якусь потужнішу партію, точні-
ше, так і не об’єднавшись за ці 
понад чверть століття. І це теж 
наше суспільство. 

Натомість серед тих, що 
балотуються, чимало «сві-
жих» партій і партійок, перели-
цьованих з не дуже свіжих. З 
того нашого партійного цирку 
і паноптикуму у понад 350 так 
званих партій. Ці свіжі — нині 
висмоктані з пальця, явно з 
дуже грошовитого. Обирай-
мо…Це теж наше суспільство. 

Скільки українських 
журналів і газет 
загинуло в епохи 

Кра, Ку, Ю, Я і По?
Читаю на популярному 

чернігівському сайті публіка-
цію «Журнал «Барвінок», який 
видавали з 1928 року, не пе-
реживе «зе-епоху». Заголовок 
явно даний самим сайтом, де 
люблять ставити такі хваць-
кі заголовки. Бо під ним дово-
лі звичайний текст з підписом 
«За інф. «Укрінформ», тобто це 
повідомлення державного ін-
формаційного агентства. Мова 
про те, що зникає чергове ви-

дання, бідкання, що «діти ма-
сово занурюються у віртуаль-
ний світ», цебто Інтернет (таке 
впливає не лише на це видан-
ня), що «державних дотацій 
видання не отримує у зв’язку 
із законодавством про неза-
лежність ЗМІ». Щодо останньо-
го, тут і не потребувалося роз-
державлення преси, журнал і 
так був виданням самого ре-
дакційного колективу. Тобто 
в чистому вигляді «преса са-
мої преси», до якої нам і тре-
ба прагнути в Україні. Але от не 
втримався «на плаву», напевно 
ж, симпатичний дитячий укра-
їнський журнал, який і я колись 
читав школярем.

Але ж який хвацький за-
головок, що журнал «не пере-
живе «зе-епоху». Тобто епоху 
Президента Зеленського, якій 
поки що всього лічені тижні, 
але яка вже згубила славний 
журнал. 

Правда, що журнал гине? 
Суща правда. Але в народі ще 
кажуть: «півправда гірша брех-
ні». А тут не половина, а сота 
чи й тисячна доля правди. Бо 
з превеликим сумом можемо 
згадати, скільки українських 
видань зникло в епохи попе-
редніх 5-ти Президентів. Сотні, 
якщо не тисячі. 

Зникло безліч видань гума-
нітарної сфери, зокрема жур-
налів на теми літератури, те-
атру, образотворчого мисте-
цтва, архітектури, народознав-
ства , краєзнавства. 

Сім років тому загинув зна-
менитий журнал «Вітчизна», го-
ловний літературний журнал 
України, головне видання Спіл-
ки письменників. Він існував з 
1933-го, тобто майже 80 років. 
Був таким, яким міг бути майже 
шість десятиліть в комуністич-
ному СРСР, тим не менше, тут 
друкувався цвіт української лі-
тератури, особливо в останні 
десятиліття, коли нам відкрила-
ся наша заборонена і переслі-
дувана література. А ще у 1968 
році, в січневому номері, тут 
був першодрук знаменитого 
роману Олеся Гончара «Собор». 

Недавно згинули одра-

зу кілька газет Міністерства 
культури, не витримали роз-
державлення. Тривалий час 
не виходила навіть централь-
на газета міністерства, нині 
теж роздержавлена «Культура 
і життя». 

Всі останні роки не так іс-
нує, як мучиться «Кримська 
світлиця», спільне видання 
«Просвіти» і громадської орга-
нізації «Кримський центр діло-
вого та культурного співробіт-
ництва «Український дім». Ще 
до кінця минулого року, до роз-
державлення, видавцем було 
ще й Міністерство культури. 
Попри це, єдина україномовна 
газета Криму, що й так з відо-
мих причин видається в Києві, 
вже чимало років ледве живо-
тіє. 

Загинув великий колись 
масив преси Народного Руху 
і Товариства «Просвіта». В се-
редні 90-х, коли я саме був 
редактором дуже відомої тоді 
Чернігівської газети «Сівер-
щина», з її тиражем понад 30 
тисяч передплати, була на-
віть створена всеукраїнська 
Асоціація рухівської преси — 
кілька десятків газет. Та вже 
за лічені роки від неї і від них 
залишилися лише «ріжки та 
ніжки». 

Чернігів тримався довше. 
Тим не менше, уже минуло по-
над 5 років, як загинули і «Сі-
верщина», і її дочірнє видання 
симпатична газета для дому і 
родини «Біла хата». Першу були 
спробували відновити, але вже 
давно вона знову зникла, дру-
га в небутті 6-й рік. 

І все це з нашим націо-
нальним інформаційним про-
стором чинили не марсіани, не 
росіяни, не американці, німці 
чи ще хтось, а наші, ті, які за-
раз так затято наряджаються 
в патріоти. Продемонстрував-
ши повну нездатність до кон-
кретних справ. І це теж наше 
суспільство.

Ось про що варто б дума-
ти нам всім, замість того щоб 
вкидатися в черговий лемент. 

Петро АНТОНЕНКО 

Досить уже лементу
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Бліц-інформ
Загинув депутат 
парламенту 
Дмитро Тимчук
У Києві 19 червня знайшли вдома мерт-

вим депутата парламенту з фракції «Народ-
ний фронт» Дмитра Тимчука. Причина смер-
ті — вогнепальне поранення. У квартирі та-
кож знаходилася дружина загиблого. 

Слідство роз-
глядає три версії: 
самогубство, не-
обережне пово-
дження зі зброєю, 
вбивство. Най-
більше слідство 
схиляється до 
версії самогубства депутата. 

Народився Тимчук 27 червня 1972 в 
Читі, Росія. Дитинство провів у НДР (бать-
ко-офіцер проходив службу у Групі радян-
ських окупаційних військ у Східній Німеччи-
ні). Юність — у Бердичеві на Житомирщині. 
Закінчив факультет військової журналісти-
ки Львівського вищого військово-політич-
ного училища, два роки служив в армії. 

1997—2000 — працював у штабі Нацг-
вардії, 2000—2012 — служив у структурі 
Міноборони. Підполковник запасу. З бе-
резня 2014 — координатор групи «Інфор-
маційний спротив». Група детально ви-
світлювала загарбання Криму Росією та її 
агресію проти України на Донбасі. 

У Франції судитимуть 
колишнього президента
У Парижі касаційний суд відхилив кло-

потання екс-президента Франції Ніколя 
Саркозі не передавати до суду справу, в 
якій його звинувачують у корупції.

Виходячи з цього, Ніколя Саркозі стане 
першим президентом в історії П’ятої Респу-
бліки, який постане перед судом за звину-
ваченням у корупції. Суд відбудеться в най-
ближчі місяці.

Ніколя Саркозі звинувачують у тому, що 
в 2014 році він через свого адвоката на-
магався підкупити помічника генерально-
го прокурора у касаційному суді Жильбера 
Азибера, обіцяючи йому високу посаду в 
Монако. Саркозі також фігурує у розсліду-
ваннях про незаконне фінансування його 
передвиборної кампанії в 2007 році

Андрій Харитонов, 
відомий актор родом з 
Києва, помер у Москві
Він помер 23 червня на 60-му році жит-

тя. Довгий час боровся з онкологічним за-
хворюванням. Похований артист у Києві, 

на своїй батьків-
щині. 

Андрій Харито-
нов починав свою 
кар’єру актора теа-
тру і кіно в Україні. 
Потім переїхав до 
Москви. Але й там 

його талант виявився не дуже затребува-
ним. Правда, з 1984 по 1990 роки він був 
провідним артистом Малого театру в Мо-
скві. Але в кіно актора знімали не так час-
то. 

Прославився молодий актор головною 
роллю Артура Рівареса (Овода) у фільмі 
«Овод» (на фото). Це високохудожній укра-
їнський фільм. Екранізацію знаменитого 
роману англійської письменниці Етель Лі-
ліан Войнич здійснив на кіностудії Довжен-
ка Микола Мащенко. Другу головну роль 
— кардинала Монтанеллі зіграв ще один 
українець, видатний актор і режисер Сер-
гій Бондарчук. В інших ролях — Костянтин 
Степанков, Анастасія Вертинська (донька 
знаменитого киянина співака Олександра 
Вертинського). 

Великі ролі Харитонов зіграв також у 
фільмах «Зірка і смерть Хоакіна Мур’єти», 
«Таємниця «Чорних дроздів» (за романом 
Агати Крісті), «Людина-невидимка».

У 1991 році Харитонов як режисер 
зняв художній фільм «Жага пристрасті», 
  удостоєний низки нагород.

Рада Європи 
Міжнародна організація 47 

держав. Членство відкрите для 
всіх європейських держав, які ви-
знають принцип верховенства 
права і гарантують основні пра-
ва людини і свободи для своїх гро-
мадян.

Штаб-квартира Ради Європи 
знаходиться у Страсбурзі (Фран-
ція) на французько-німецькому 
кордоні.

Рада Європи була заснована 
після промови Вінстона Черчил-
ля в університеті Цюриху 19 ве-
ресня 1946 року незабаром по 
завершенні Другої Світової Ві-
йни, в якій він закликав до ство-
рення «сполучених держав Євро-
пи» на зразок Сполучених Держав 
Америки. Рада була офіційно за-
снована 5 травня 1949 року Лон-
донською Угодою, підписаною де-
сятьма країнами-засновниками. 
Цей договір зараз відомий як Ста-
тут Ради Європи. 

Структура
Комітет міністрів. 
Парламентська 
асамблея ПАРЄ. 
Європейський суд з прав лю-

дини не входить до складу органів 
Ради Європи, а лише діє при ній. 
ЄСПЛ було утворено шляхом при-
йняття Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод.

Венеційська комісія
Дорадчий орган Ради Європи 

з питань конституційного права. 
Офіційна назва: «Європейська ко-
місія за демократію через право».

Конгрес місцевої та
регіональної влади Європи
Консультативний орган, що 

представляє місцеві та регіональ-
ні влади. Делегація кожної країни 
в Конгресі складається із однако-
вої частини представників регіо-
нів та органів місцевого самовря-
дування.

Парламентська 
асамблея Ради 

Європи
ПАРЄ — один з двох головних 

статутних органів Ради Європи; 
консультативний орган, що скла-
дається з представників парла-
ментів усіх держав-членів. 

Членів ПАРЄ призначають 
парламенти держав-членів. П'ять 
найбільших держав представле-
ні в ПАРЄ 18 членами, мінімаль-
не представництво — 2 члени від 
держави. Національна делегація 
має включати представників усіх 
політичних партій, представлених 
в парламенті, і відповідати вимо-
гам збалансованого представни-
цтва чоловіків і жінок. У цілому 
в ПАРЄ входять 318 членів і 318 
«заступників».

Асамблея приймає резолюції 
та рекомендації на основі допові-
дей, що їх готують депутати. Серед 
важливих повноважень Асамблеї 
— вибори Генерального секрета-
ря РЄ та його заступника, суддів 
Європейського суду з прав лю-
дини, прийняття висновків щодо 
кандидатур нових держав-чле-
нів, моніторинг виконання ними 
зобов'язань, взятих при вступі. 

Комітет міністрів Ради Європи 
подає звіт про свою діяльність на 
кожній сесії Асамблеї..

Як і в національних парламен-
тах та Європарламенті, в ПАРЄ 
працюють фракції, сформовані 
за політичною орієнтацією їх чле-
нів — так звані «політичні групи». 
В наш час[ таких груп 5: Соціаліс-
тична група, Європейська народ-
на партія, Альянс лібералів і де-
мократів, Група європейських де-
мократів і Об'єднані європейські 
ліві.

Пленарні сесії Асамблеї про-
ходять чотири рази на рік і трива-
ють по одному тижню. 

Для прийняття резолюції по-
трібна проста більшість голосів. 
Враховуються тільки голоси чле-
нів, які взяли участь у голосуван-
ні.

Резолюції ПАРЄ
стосовно Росії
9 квітня 2014 ПАРЄ прийняла 

резолюцію із засудженням дій Ро-
сії з «анексії Криму» і критикою ро-
сійських пропозицій по федералі-
зації України. ПАРЄ закликала до 
негайного виведення російських 
військ з Криму. За резолюцію про-
голосувало 140 депутатів, 32 про-
ти, 9 утрималися. 

ПАРЄ також ухвалила рішен-
ня з приводу кримського рефе-
рендуму, який названий таким, 
що суперечить як кримській, так 
і українській Конституції. У резо-
люції результати голосування і 
приєднання півострова до Росії 
оголошено «такими, що не мають 
юридичної сили» і не визнаними 
Радою Європи. Дії Росії названі 
«агресією» проти України. За це 
рішення проголосували 154 де-
путати, 26 висловилися проти, 14 
утрималися.

10 квітня 2014 ПАРЄ прийня-
ла резолюцію, згідно з якою де-

легація Російської Федерації, за 
прийняття Криму до складу Ро-
сії, позбавлена права голосу в 
асамблеї і виключена з усіх ке-
рівних органів до кінця року. До-
кумент прийнятий голосами 145 
депутатів, 21 виступив проти, 22 
утрималися.

У зв'язку з обранням Надії 
Савченко депутатом ПАРЄ, на Ро-
сію чинився тиск з вимогою звіль-
нити новообраного депутата від 
України. Делегація Росії на за-
сіданні висунула ультиматум — 
або Росії повертають право голо-
су, або вона призупиняє роботу. 
Оскільки Савченко так і не випус-
тили, то права голосу РФ не по-
вернули, в результаті Росія припи-
нила свою участь в ПАРЄ до кінця 
року.

Ця ситуація тривала до черв-
ня цього року. Росія не брала 
участі в роботі ПАРЄ і не платила 
туди внески. 

24 січня 2019 року ПАРЄ ще 
ухвалила резолюцію, в якій за-
кликали Росію негайно звільни-
ти заарештованих за звинува-
ченням у незаконному перети-
ні кордону українських моряків 
і підтримали ініціативу про на-
правлення групи міжнародних 
спостерігачів для моніторингу 
ситуації в Керченській протоці. 
За ухвалення документа про-
голосували 103 парламентарі, 
проти - три, 16 учасників утри-
малися. У документі Асамблея 
засудила використання військо-
вої сили з боку Росії проти укра-
їнських військових кораблів і їх 
екіпажів.

Однак, станом на червень, 
до початку чергової сесії ПАРЄ 
тут було внесено резолюцію про 
повернення Російської Федера-
ції до робот в ПАРЄ, причому, без 
всяких попередніх умов, насам-
перед тих, що стосуються санк-
цій на Росію через її агресію 
проти України. Відтак, рішення 
ПАРЄ відкриває шлях до зняття 
цих санкцій. 

Союзником України на цій 
сесії ПАРЄ стала, зокрема, Вели-
кобританія, яку давно пропону-
ють включити в Мінський пере-
говорний процес, розширивши 
Норманський формат.

«Можна дозволити росіянам 
повернутися до асамблеї, але не 
за будь-яку ціну», звернувся до 
парламентарів депутат-консер-
ватор, британець Роджер Гейл, 
закликавши колег якщо й пого-
дитися на повернення Росії, то 
лише у разі коли Москва зро-
бить принаймні щось. Коли вико-
нає принаймні частину вимог, які 
висунуті на її адресу. Принаймні 
продемонструє готовність йти на 
співпрацю.

Жодного подібного сигналу з 
Москви не було – навпаки, Росія 
відкрито заявила, що не буде ви-
конувати нічого.

Рішення ПАРЄ: 
механізм санкцій 
скасований, Росія 
може повертатися

Вівторок, 25 червня 2019, 01.52
Парламентська асамблея 

Ради Європи ухвалила резолю-
цію про зміну санкційного ме-
ханізму, у якій запросила Ро-
сію для повернення до роботи 
у ПАРЄ без обмежень права го-
лосу.

Таке рішення асамблея 
схвалила в ніч на вівторок 25 
червня. Попри нічне голосу-
вання, яке є безпрецедентним 
для асамблеї, явка депутатів 
була навіть вища за звичай-
ну. За резолюцію проголосува-
ло 118 депутатів, 62 проти, 10 
утрималися.

Рішення, ухвалене у Страс-
бурзі, принципово змінює санк-
ційний механізм. 

Як відомо, останні три роки 
РФ сама відмовлялася брати 
участь у роботі ПАРЄ, вимагаю-
чи гарантувати відсутність будь-
яких санкцій.

Як проголосували 
країни

Вівторок, 25 червня 2019, 05.48
Резолюцію про зміну санк-

ційного режиму та повернення 
РФ до роботи у ПАРЄ без обме-
жень у повному складі підтри-
мали делегації з Азербайджану, 
Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, 
Австрії, Словаччини, Португалії, 
Сербії і Туреччини.

Частково рішення про по-
вернення російської делегації 
підтримали Швейцарія, Німеччи-
на, Молдова, Чехія, Вірменія і Ні-
дерланди.

Україна і Грузія проголосу-
вали проти у повному складі, та-
кож проти рішення проголосува-
ли більшість делегатів від Поль-
щі, Литви, Латвії, Естонії, Великої 
Британії і Швеції.

Українська правда — 
Європейська правда

Європа махнула рукою на Україну

Пpезидент Володимиp Зелен-
ський скасував 161 указ попеpедніх 
Пpезидентів задля деpегуляції і 
ствоpення спpиятливих умов для ве-
дення бізнесу в Укpаїні.

Зокpема, скасовано 
штpаф у п'ятикpатному pозміpі 
неопpибуткованої суми за поpушення 
касової дисципліни. Кpім того, скасо-
вано мінімальний pозміp оплати послуг 
нотаpіусів - тепеp нотаpіусам можна 
буде платити менш як 1% від ваpтості 
неpухомості.

Pинок нотаpіальних послуг є 
дуже конкуpентним, а наявність та-
кого «бонусу» його викpивляла та 
пpизводила до виникнення «сіpого» 
pинку, коли якась частина плате-
жу повеpтається клієнтові «під сто-
лом», підкpеслила прес-секретар 

глави держави Юлія Мендель. Вона 
додала, що ваpтість офоpмлення 
опеpацій з неpухомістю тепеp має 
знизитися.

Ранні скасовані укази (1991-2001 
pp.) носять майже виключно економіч-
ний хаpактеp, пізні (пеpеважно 2011-
2013 pp.) – адміністpативні, стосують-
ся положень пpо pізні відомства.

Скасовуються також окpемі поло-
ження і пункти ще 31 указу.

Пеpеважна більшість скасованих 
указів видана Пpезидентами Кучмою 
і Януковичем. Скасовуються лише ві-
сім указів, виданих Кpавчуком у 1991-
1994 pоці і один – Ющенком у 2005 
pоці. Під скасування не підпадає жоден 
з указів, виданих Петpом Поpошенко , 
скасована лише одна зі статей одного 
його указу.

Зеленський пропонує криміналізувати 
«кнопкодавство» у Раді

21 червня Президент України Володимир Зеленський по-
дав до парламенту законопроект щодо забезпечення особис-
того голосування народними депутатами України, який перед-
бачає кримінальну відповідальність для парламентарів за 
«кнопкодавство». 

Згідно закону, кожен депутат парламенту зобов’язаний го-
лосувати персонально. Ця норма відкрито порушується депу-
татами вже не один рік і десятиліття, коли вони голосують та-
кож і за інших депутатів. 

Володимир Зеленський запропонував ввести санкцію за 
неперсональне голосування у розмірі від трьох до п’яти тисяч 
неоподаткованих мінімумів, тобто від 51 тисяч до 85 тисяч гри-
вень.

У Президента завершується також робота над законопро-
ектами про відповідальність народних депутатів за прогули 
засідань без поважних причин.

Крім того, розглядається питання запровадження відпові-
дальності для депутатів, які голосуватимуть за законопроек-
ти, щодо яких у них є конфлікт інтересів, про який вони не за-
явили. 

У Президента пояснили, навіщо він скасував 
понад 160 указів попередніх глав держави
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Пряма мова

Росіяни — 
про СРСР і Росію

Галина 
ВИШНЕВСЬКА, 
відома оперна спі-
вачка, дружина 
видатного музиканта 
Мстислава 
Ростроповича, 
народилася у 1926 
році, померла у 2012:

«Я и вообразить себе не могла чис-
ленность господствующего класса в Со-
ветском Союзе. Часто, стоя в Георгиев-
ском зале Кремлевского дворца у бан-
кетного стола, заваленного метровыми 
осетрами, лоснящимися окороками, зер-
нистой икрой, и поднимая со всеми вмес-
те хрустальный бокал за счастливую жизнь 
советского народа, я с любопытством 
рассматривала оплывшие, обрюзгшие 
физиономии самоизбранных руководите-
лей государства, усердно жующих, исто-
во уничтожающих все эти великолепные 
натюрморты. 

Я вспоминала свои недавние скита-
ния по огромной стране, с ее чудовищным 
бытом, непролазной грязью и невообрази-
мо низким, буквально нищенским уровнем 
жизни народа, и невольно думала, что эти 
опьяненные властью, самодовольные, оту-
певшие от еды и питья люди, в сущности, жи-
вут в другом государстве, построенном ими 
для себя, для многотысячной орды, внут-
ри завоеванной России, эксплуатируя на 
свою потребу ее нищий обозленный народ. 
У них свои закрытые продовольственные 
и промтоварные магазины, портняжные и 
сапожные мастерские, со здоровенными 
вышибалами-охранниками в дверях, где 
всё самого высокого качества и по ценам 
намного ниже официальных цен для наро-
да. Они живут в великолепных бесплатных 
квартирах и дачах с целым штатом прислу-
ги, у всех машины с шофером, и не только 
для них, но и для членов семей. К их услу-
гам бывшие царские дворцы в Крыму и 
на Кавказе, превращенные специально 
для них в санатории, свои больницы, дома 
отдыха… 

В собственном «внутреннем государ-
стве» есть всё. Искренне уверовав в свою 
божественную исключительность, они над-
менно, брезгливо не смешиваются с жиз-
нью советских смердов, надежно отгоро-
дившись от них высокими непроницаемыми 
заборами государственных дач. В театрах 
для них отдельные ложи со специальным 
выходом на улицу, и даже в антрактах они 
не выходят в фойе, чтоб не унизиться до об-
щения с рабами.»

Андрій 
МАКАРЕВИЧ, 
співак, 
музикант

Всё. Доста-
ли. Господа хо-
луи, проходимцы, 
приспособленцы и 
просто идиоты! Не 
смейте меня учить 
любить Родину! Научить любить нельзя. За-
ставить любить нельзя. Неужели это непо-
нятно? 

Ту Россию, которую я любил и буду лю-
бить, меня учить любить не надо. А то чу-
довище, которое вы пытаетесь родить, 
калеча и уродуя мою страну, вы меня по-
любить не заставите. И гореть вам в аду, 
клоуны. 

Валентин ГАФТ, 
відомий актор 
театру і кіно

Гнойник созрел, лишь 
надави и брызнет,
И потечет рекой 
кровавый гной. 

Народ российский разучился мыслить,
Им делают инъекции останкинской иглой. 

Таких подонков не было во власти, 
Так на Земле еще никто не лгал. 
Он возбуждает низменные страсти, 
Чтоб русский украинца убивал. 

У польському прикордонному 
місті Перемишль 23 червня від-
булась багатолюдна хода до укра-
їнського військового цвинтаря у 
селі Пикуличі. Там у 1918–1921 
роках розташовувався табір для 
військовополонених Української 
Галицької армії (УГА), вояків ар-
мії Української Народної Республі-
ки (УНР). Сотні з них через умови 
утримання, які називають нелюд-
ськими, померли там. Потім на 
тому цвинтарі були поховані і во-
їни Української повстанської ар-
мії (УПА). Попри те, що поодинокі 
представники антиукраїнських ор-
ганізацій Польщі намагались пе-
решкодити проведенню заходів, 
марш відбувся без провокацій

Традиційно у греко-католиць-
кому соборі святого Івана Хрес-
тителя у Перемишлі відбулось бо-
гослужіння за загиблими україн-
ськими вояками, які боролись за 
незалежну Україну. Опісля вули-
цями Перемишля хода, в якій узя-
ли участь сотні людей, пройшла до 
Пикулицького цвинтаря у супрово-

ді військового оркестру Академії 
сухопутних військ зі Львова.

Вперше марш на честь україн-
ських воїнів відбувся у першу неді-
лю після свята Трійці у 1921 році 
за ініціативи греко-католицького 
єпископа Йосафата Коциловсько-
го. У радянський час комуністич-
на влада заборонила вшанування 
загиблих українських воїнів. Лише 
у 1990 році представники громад-
ськості зі Львова та Перемишля 
знову відродили ходу.

Для українців Польщі, а також 
для тих, хто був примусово висе-

лений у 40- роки з Польщі в Украї-
ну, це не просто відродження тра-
диції, але українське національне 
свято.

 «Тут поховані воїни УГА, УНР, 
УПА. Це важливе місце пам’яті. 
Коли говоримо про вшанування 
воїнів на території «Надсяння», то, 
безумовно, Пикуличі мають зна-
чення. Тут щороку більше укра-
їнців і друзів України», зауважив 
Святослав Шеремета, секретар 
Державної міжвідомчої комісії у 
справах увічнення жертв війни.

До української ходи приєд-
нались поляки, приятелі України, 
які вважають, що про історичну 
пам’ять треба говорити лише мо-
вою порозуміння, а не ненависті.

 «Важливо те, щоб польський 
і український народи, які рока-
ми жили поруч, поєднались, щоб 
ми вміли далі жити як приятелі, як 
брати. Моя родина пов’язана істо-
рично зі Сходом. Довгі роки меш-
кала на Волині і мусила звідти ви-
їхати через драматичну ситуацію, 
бо була вислана у Сибір. Це спо-

гади моєї бабці і тата про спільне 
життя поляків і українців. Але це 
не відповідає тим маніпуляціям, 
які намагаються втовкмачити так 
звані «правдиві патріоти»», каже 
діячка із Польщі Марта Полтовіч-
Бобак.

Заходам на честь українських 
вояків у Перемишлі передував 
скандал. Президент міста Пере-
мишль Войцех Бакун (президент 
міста в Польщі – представник ор-
гану виконавчої влади, якого оби-
рають на 4 роки – ред.) заборонив 
проведення у Перемишлі 22 черв-

ня перформан-
су. Ідея акції 
була у тому, щоб 
кожен мешка-
нець міста міг 
сісти за стіл і 
п о р о з м о в л я -
ти про україн-
сько-польське 
п о р о з у м і н н я 
і спільну істо-
ричну пам’ять 
із Петром Тим-
ою, головою 
О б ’ є д н а н н я 
українців у 
Польщі. Ініціа-
тива перформансу належить поль-
ському інтелектуалу Анні Домб-
ровській. Вона оскаржила забо-
рону мера Перемишля у судовій 
інстанції, яка визнала рішення пре-
зидента Перемишля незаконним.

 «22 червня Петро Тима сів за 
стіл у Перемишлі, на площі Ринок. 
А друге крісло було вільне, і пере-
мишляни могли сісти, щоб говори-
ти про українсько-польське поро-
зуміння. То була дуже гарна акція, 
кільканадцять осіб таки сіли і дис-
кусія відбулась. Це мало сенс», го-
ворить Анна Домбровська.

Однак не обійшлось і без про-
блем. Якийсь чоловік, щоб завади-
ти проведенню акції, вмикав пісні 
антиукраїнської тематики. Поль-
ський активіст Томаш Грабов-
ський назвав це «польським фа-
шизмом», за це його заарештувала 
поліція Перемишля. «Я спеціально 
приїхав на перформанс і сьогодні 
беру участь у ході. Мені висунули 
статтю за образу польського на-
роду. Але я лише говорив про поль-
ський фашизм», розповів Радіо 
Свобода Томаш Грабовський.

Поодинокі представники поль-
ських радикальних організацій 
у різних місцях на вулицях Пере-
мишля під час ходи стояли з пла-
катами – «Жодних символів бан-
дерівців і УПА на теренах Польщі», 
«Волинь пам’ятаємо. Людиновбив-
ство, здійснене ОУН, УПА». Поліція 
Перемишля не допустила до жод-
ного конфлікту і провокації. Однак 
значно більше мешканців міста, 
аніж у попередні роки, дивились 
за ходою українців із вікон і бал-

конів своїх будинків або ж зупиня-
лись на вулицях.

На цвинтарі у Пикуличах від-
булась панахида за українськи-
ми вояками. У 1919 році у табо-
рі перебували близько 30 тисяч 
військовополонених. У 1921 році 
його ліквідували. Там знайшли ві-
чний спочинок від до 2 до 3 тисяч 
вояків УГА, петлюрівців, які відсту-
пили з польським маршалом Юзе-
фом Пілсудським з України перед 
приходом більшовиків. Це були ін-
терновані вояки, тобто примусово 
затримані і роззброєні.

«Питання історичної пам’яті, 
могил, кладовищ, особливо на 
цій території Перемишильщини, 
останні роки конфліктогенне, що 
спричинило до деякої кризи у від-
носинах Польщі та України. Сьо-
годні ця криза, яка досягла свого 
піку у 2016 році, коли нашу ходу 
до Пикулич заатакували, минула. 
Наша присутніть, велика кількість 
людей показує – коли у нас є дру-
зі, взаємовідносини, то кожну кри-
зу можна подолати», зазначив у 
своєму виступі під час заходів Пе-
тро Тима.

У ході вулицями Перемишля 
і в панахиді взяли участь пред-
ставники дипломатичних уста-
нов України у Польщі, керівництво 
Львівської обласної ради та адмі-
ністрації, товариств «Надсяння», 
«Лемківщина», рідні петлюрівців, 
які померли у таборі, українське 
Об’єднання українців у Польщі. Од-
нак не було жодного представни-
ка місцевої влади Перемишля.

Галина ТЕРЕЩУК
Радіо Свобода, 24. 06. 2019.

Державна вища школа Схід-
ноєвропейська в Перемишлі — 
утворений не так давно найбільш 
східний університет Польщі. Він 
покликаний пожвавити освітнє, 
наукове життя в цьому півден-
но-східному регіоні країни, зміц-
нити контакти з Україною. Адже 
звідси до українського кодо-
ну, Львівської області, — всього 
кільканадцять кілометрів. Тут на-
вчаються зараз сотні студентів з 
України. Також за міжнародними 
програмами студенти можуть ці-
лий рік навчатися в багатьох уні-
верситетах Європи. 

— Пане ректоре, представте-
ся нашим читачам.

— Доктор політичних наук, 
спеціалізуюся на Латинській Аме-
риці. Також магістр культуроло-
гічних наук. По здобутті доктора-
ту працюю в університеті від 2009 
року заступником директора ін-
ституту міжнародних стосунків, 
потім — інституту міжнародних 
стосунків і регіональної політики. 

1 вересня 2016 року обраний рек-
тором. Перший ректор університе-
ту — уродженець Перемишля. 

— Що нового у вашому закладі 
протягом останніх року-півтора?

— Ми створюємо нові напрями 
навчання, причому орієнтуємося 
на зміни, які відбуваються в на рин-
ку Польщі і загалом Європи. На на-
ших 13-ти факультетах з̀ явилися, 
зокрема, напрями навчання за та-
ким спеціальностями, як інформа-
тика бізнесу, транскордонне спів-
робітництво, механотроніка. Ввели 
навчання медичній справі, бо у нас 
на ринку праці нині дуже затребу-
вані, наприклад, медсестри і вони 
мають непогану зарплату. 

Ще хотів би зазначити, що 
ми посилили увагу до практич-
ного освоєння професій. До-
мовляємося з різним організа-
ціями, фірмами про навчальну 
практику наших студентів. Вона 
може тривати до півроку. Весь 
цей час студенти фактично пра-
цюють тут за своїми майбутніми 
спеціальностями,отримують за 

це зарплату. 
— Розкажіть про співпрацю 

вашого університету з вишами 
України?

— Маємо підписані угоди про 
співпрацю з кількома українськи-
ми університетами. До нас приїз-
дять українські науковці на різні 
конференції. Наприклад, кілька 
років тому ми провели міжнарод-
ну конференцію «Polska i Ukraina 
w dobie transformacji» («Польща і 
Україна в часи трансформації») 
— про прикордонне співробітни-
цтво, інновації, освіту та соціаль-
но-економічний розвиток наших 
країн. Організовуємо літні школи 
для української молоді. Допома-
гаємо українцям у вивченні поль-
ської мови, в тому числі в україн-
ських містах. 

— У вас навчається багато 
студентів з України. 

— Так,34 відсотки наших сту-
дентів — це українці. Чимало з 
них мають карту поляка. Для них 
навчання безкоштовне, крім того 
вони отримують соціальну стипен-

дію. Для інших студентів навчання 
платне. Але можна вносити плату 
частинами. А студентам із малоза-
безпечених родин надаємо значні 
знижки в оплаті. 

Студентам створено всі умови 
для сучасного навчання, отриман-
ня європейського диплома. І ми 
радо запрошуємо українську мо-
лодь до нашого університету для 
отримання саме такого диплома. 

Спілкувався Петро АНТОНЕНКО

Ректор університету Перемишля доктор 
Павел ТРЕФЛЕР: «Враховуємо реалії часу»

Українська хода в польському 
Перемишлі відбулася без інцидентів
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За 2018 рік трудові 
мігранти відправили 
додому $528 млрд 
У 2018 році близько 200 мільйо-

нів трудових мігрантів у світі відпра-
вили додому понад $528 млрд. Про 
це повідомляє прес-служба Органі-
зації Об’єднаних Націй.

У 2018 році кількість міжнарод-
них мігрантів досягла 244 млн осіб, 
200 млн з них є економічними мі-
грантами. Сукупна сума коштів, які 
вони відправляють на батьківщину, 
більш ніж в три рази перевищує об-
сяги офіційної допомоги з метою роз-
витку, а також обсяги прямих інозем-
них інвестицій.

Половина грошових переказів 
надійшла в сільські райони, для жи-
телів яких ці кошти мають найбільше 
значення. 

Ці гігантські цифри складаються 
з невеликих сум у $200 або $300, які 
мігранти регулярно переводять сво-
їм сім’ям.

За оцінками організації, 75% 
грошових переказів спрямовують-
ся на задоволення поточних потреб 
– оплату житла, купівлю продоволь-
ства, а решта 25% – на інші цілі.

Книги Василя Бикова 
українською мовою

До 95-ї річни-
ці від дня наро-
дження видатно-
го білоруського 
письменника су-
часності Василя 
Бикова вийшли 
три його книги 
в перекладі на 
українську мову.

Розповідає голова Союзу білорусь-
ких письменників Борис Петрович:

— Щорічно виходять нові філь-
ми, зняті за творами Бикова. Ви-
ходять книги в Білорусі і за її межа-
ми. Щойно в Україні вийшло відразу 
три книги в перекладі на українську 
мову. У тому числі і книга «Мертвим 
болить», може, найбільш автобіогра-
фічна книга Бикова. Спасибі вели-
ке В'ячеславу Рагойші і Тетяні Карб-
жицькій, які зробили ці переклади 
і все інше, щоб ці книги вийшли в 
Україні.

Пам’ятник доньці 
Ярослава Мудрого 
відкриють 
у столиці Індонезії
У Джакарті відкриють пам’ятник 

доньці Ярослава Мудрого та дружи-
ні французького короля Генріха І, ле-
гендарній Анні Київській. Про це пові-
домила заступниця голови Київської 
міської адміністрації Марина Хонда 
за підсумками зустрічі з губернато-
ром Джакарти Анісом Басведаном.

– Київ та Джакарта мають дружні 
стосунки вже майже 20 років. У 2007 
році було підписано Меморандум про 
взаєморозуміння та співробітництво 
між провінційним урядом Джакар-
ти та КМДА із нагоди Дня народжен-
ня міста Джакарти, – зазначила Ма-
рина Хонда і підкреслила, що Київ 
готовий обмінюватися культурою та 
досвідом з цим одним із найбільших 
міст світу.

Під час зустрічі губернатору 
Джакарти було презентовано ме-
даль Анни Ярославни та міні-копію її 
скульптури.

Варто нагадати, що торік 
пам'ятник Анні Київській відкрили у 
Франції, в Тулузі.

П’ятий благодійний марафон 
«Діти Торонто — дітям України»

Благодійний марафон, що вже п’ятий рік поспіль відбу-
вається в Торонто, став доброю традицією українців Кана-
ди. 

Організатори — Міжнародна громадська організація 
«Четверта хвиля», Help Us Help, Літературно-артистичне то-
вариство Канади (ЛАТКА), Шкільна рада Конґресу українців 
Канади (відділ Торонто). 

Програма марафону була, як завжди, насиченою та ди-
намічною. Відкрили марафон виконанням славнів Канади й 
України. 

По завершенні вітальних промов виступили численні 
музичні, танцювальні та театральні колективи, виконавці, 
котрі демонстрували свої таланти на сцені бенкетної зали 
«Княжий двір» ресторану «Золотий лев». Це, зокрема, школа 
танцю «Барвінок» (керівник — Федір Даниляк); дует Flower 
Music Toronto — Ольга Костянюк (скрипка) й Андрiй Литвин-
чук (фортепіано); Михайлина Бортник (фортепіано); музич-
на студія Artemyak Art-Music Studio (керівники — Андріана 
й Ігор Артемяки); ансамбль «Ехо» (керівник — Надія Король); 
школа танцю «Явір» (керівник — Христя Самборська); во-
кальна школа Сергія і Лариси Стільмашенків; показ мод — 
від G&K BOUTIQUE; музично-драматичний гурток при церкві 
Св. Димитрія (мистецький керівник — Люба Славатинська); 
музична школа «Forte» (керівник — Світлана Лісогор); дитя-
чий хор «Жайвір» (мистецький керівник і дириґент — Олеся 
Коник); Юнацька капела Бандуристів ім. В. Зелінської «Зо-
лоті струни» (мистецький керівник і дириґент — Оксана Зе-
лінська).

Заслужені аплодисменти стали додатковим стимулом 
до добровільних пожертв, що їх вносили гості марафону.

Також протягом марафону тривала робота з пакуван-
ня посилок для відправлення в Україну. Одяг, взуття, канце-
лярські товари, іграшки, книжки, канадські сувеніри, пода-
рунки щедрою течією прибували до пакувальних столів, де 
невтомні волонтери формували пачки для відправки в різ-
ні реґіони України. Завдяки небайдужій громаді Торонто й 
околиць сформували майже 2 тонни таких речей. 

Проходила виставка-продаж картин професійних мит-
ців від ЛАТКА (голова — Марія Антонів), Української спілки 
образотворчих мистців Канади (голова — Олег Лесюк), та 
виставка-продаж робіт учнів мистецької школи Art for You 
(керівник — Галина Кравець).

Спонсорами марафону виступили: кредитова спілка 
«Будучність», Українська Кредитова Спілка Лимитед. Окре-
мо хочемо відзначити корпорацію «Міст», яка надала ван-
тажний автомобіль і працівники якої допомагали пакувати 
посилки, а також надали знижку на вартість відправлень.

А ресторан «Золотий Лев» уже п’ятий рік поспіль на безо-
платній основі надає приміщення для проведення марафону.

Катерина ОЗЕРЯНСЬКА
meest-online.com

Пом’янули 
патріарха 

УАПЦ 
Мстислава 
Скрипника
З нагоди 26-х роковин 

відходу у вічність патріарха 
Київського й усієї Руси-Укра-
їни Мстислава Скрипника, 
до його поховання в Україн-
ській православній церкві 
св. Андрія Первозванного у 
Савт-Бавнд-Бруку (штат Нью-
Джерзі, США) 11 червня при-
йшли служителі Української 
православної церкви США та 
миряни. 

Панахиду відслужив архі-
єпископ Даниїл Зелінський. 
Владика прочитав заповіт па-
тріарха Мстислава, розповів 
про його життя та служіння, 
звернув увагу на рядки запо-
віту, викарбувані на стіні мар-
мурового саркофагу: «Не за-
буваймо предків. Не ховаймо 
їх від наших дітей. Нагадуй-
мо раз по раз славу предків 
своїх, не цураймося її, бо це й 
наша слава. Ідемо в майбутнє 
мудрістю й досвідом предків 
своїх озброєні!»

В останньому слові па-
тріарх писав: «Ще, мої доро-
гі земляки, діти й собраття во 
Христі, молю вас і закликаю 
до братньої єдности та свято-
го миру задля Бога Спасителя 
нашого, задля нашого багато-
страждального народу, задля 
великомучениці Церкви рід-
ної і многостраждальної Ма-
тері-України.»

Після панахиди владика 
Даниїл у своїй проповіді зупи-
нився на історії Православної 
церкви України, а також на її 
сучасному становищі у віднов-
леній Українській державі.

Ларіон КОСТЕНКО

34-й Український 
фестиваль США

У м. Йонкерс (штат Нью-Йорк) 14-16 червня від-
бувся Український фестиваль, організований Укра-
їнською католицькою церквою Святого архістратига 
Михаїла та Спілкою української молоді. До проведен-
ня свята долучилися Український конґресовий комі-
тет Америки, Федеральна кредитна спілка «СУМА Йон-
керс», а також компанія Meest. Заснований 1986-го, 
щорічний Фестиваль української спадщини в Йонкерсі 
пропагує українську культуру та мистецтво, гуртує до-
вкола себе українців і водночас знайомить американ-
ське суспільство з традиціями України.

Цього року в церемонії відкриття взяли участь по-
важні гості: Еліот Енґел — конґресмен від штату Нью-
Йорк, голова комітету Палати представників у закор-
донних справах; Майк Спано — мер м. Йонкерс; пред-
ставники місцевих законодавчої, виконавчої та судо-
вої влади, українці-ветерани США. 

Місцеву громаду поздоровив із проведенням фес-
тивалю Олексій Голубов, генеральний консул України 
в Нью-Йорку.

Увагу відвідувачів привертала як різноманітна 
концертна програма мистецькі колективів з кількох 
штатів, так і смачна українська кухня.

Представники компанії Meest рекламували її по-
слуги, дарували гостям сувеніри разом із примірника-
ми тижневика «Міст», а також провели безкоштовний 
розіграш цінних призів. Володарем головного призу 
відеокамери GoPro став Роман Волицький, представ-
ник волонтерського руху «Україна понад усе» у США, 
який допомагає українським бійцям, котрі воюють на 
сході України. Роман живе у Сіракузах і нещодавно по-
вернувся з чергової поїздки до України, яка тривала 
впродовж квітня-травня й мала на меті доправляння 
необхідної допомоги для наших воїнів і поранених на 
війні з московськими окупантами. 

Другий приз — фотокамера Nikon — отримав 
представник з України Тарас Антошевський, історик 
та публіцист, директор Релігійно-інформаційної служ-
би України. 

Іван БЕСКИД
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У міській бібліотеці Пол-
тави відбулася презентація 
«Енеїди» Котляревського, яку 
видала Полтавська облас-
на «Просвіта» на відзначення 
250-річчя народження її ав-
тора Івана Котляревського.

Довголітній голова Пол-
тавської обласної «Просві-
ти» Микола Кульчинський 
(на фото) доклав багато зу-
силь, щоб «Енеїда» була пе-

ревидана і пригадала українському 
читачеві «про прагнення до свободи 
і власної державности». У вступнім 
слові Микола Кульчинський згадує 
про важливий вплив Котляревсько-
го на українських письменників, які 
прийшли після нього, — Шевчен-
ка, Франка, Лесю Українку, Богда-
на Лепкого і долучає їхні твори, при-

свячені Котляревському.
«Енеїду» видано у великому фор-

маті, на обкладинці книги ілюстра-
ція Георгія Нарбута та світлина 
пам’ятника Котляревському в Полта-
ві. На відкриття цього пам’ятника в 
1903 р. приїхали делегації з усіх час-
тин України, і це зробило величезне 
враження на широкі кола всієї Украї-
ни. В той час в східній частині України 
була заборонена українська преса, 
наука і національне життя царським 
урядом, а в Галичині ці галузі україн-
ської культури могли свобідно розви-
ватися.

Книгу було передано до місце-
вих шкіл і бібліотек, щоб нею могли 
користуватися студенти, вчителі, всі 
читачі.

«Енеїда» була видана в серії «Про-
світницька книгозбірня, книга 15», за 
спонсорства Товариства Української 
Мови ім. Шевченка, Чикаго, США. 

Віра БОДНАРУК,
професор, голова Товариства

 Української Мови, Чикаго,США
Фото Ольги Григорюк

Премію імені Максима 
Рильського присуджуватимуть 

у двох номінаціях
Премію присуджуватимуть за переклад українською мовою 

творів зарубіжних авторів і за переклад творів українських ав-
торів мовами народів світу. Про повідомляється на сайті уряду. 
Раніше нагороду давали лише за переклад українською творів 
зарубіжних авторів.

Уряд постановив внести зміни до постанови «Про премію Ка-
бінету міністрів України імені Максима Рильського».

«Розширення премії до двох номіна-
цій напередодні відзначення 125-річчя з 
дня народження М.Т. Рильського (бере-
зень 2020 р.) стане знаменною відзна-
кою вшанування державою та громад-
ськістю ювілею світоча нашої культури», 
йдеться в повідомленні.

Щорічна премія імені М. Рильського 
заснована 1972 року і відновлена 2013 
року за ініціативи Держкомтелерадіо, 
благодійної організації «Фонд Макси-
ма Рильського «Троянди й виноград», 
Українського фонду культури України та 
НСПУ. В 2018 році розмір грошової части-
ни премії збільшено до 20 тисяч гривень.

Перше нагородження відновленою премією імені М. Риль-
ського відбулося 2014 року. Відтоді лауреатами стали письмен-
ники-перекладачі: Роман Гамада за книги перекладів з пер-
ської мови «Захоплюючі розповіді» Алі Сафі та «Бахтіяр-наме» 
(вийшла у 2013); Максим Стріха за переклад з італійської поеми 
Данте Аліг’єрі «Божественна комедія. Пекло» (2014); Іван Ряб-
чій за переклад з французької книги «Двоє добродіїв із Брюс-
селя» французько-бельгійського письменника Еріка Емманю-
еля Шмітта (2015); Василь Степаненко за переклад з грецької 
мови поеми Віцендзоса Корнароса «Еротокрит» (2016). Пре-
мію за 2017 рік було присуджено літераторці Ніні Баликовій за 
переклад з давньояпонської мови збірки оповідань та легенд 
Кенко-хоші «Нотатки знічев'я». Лауреаткою премії за 2018 рік 
стала Юлія Джугастрянська за переклад з англійської роману 
Ред’ярда Кіплінґа «Кім».

У 250-ту річницю Котляревського 
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Бліц-інформ
У Нотр-Дамі вперше після 
пожежі провели месу
У Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) 

вперше за 2 з лишком місяці після пожежі від-
булося богослужіння. Богослужіння в честь 
освячення вівтаря відбулося в каплиці собору, 
яка не була охоплена пожежею. Участь у месі 
взяли 30 людей, більшість з яких — священ-
ники. Зокрема, серед учасників богослужіння 
були присутні архієпископ Парижа Мішель Опе-
ті та настоятель Нотр-Даму Патрік Шове.

Водночас, в цілях безпеки всі учасники бо-
гослужіння були в будівельних касках.

У Норвегії мешканці
острова хочуть тимчасово 
…скасувати час
Жителі острова Соммарой здивували нео-

чікуваною петицією. Вони хочуть скасувати час 
на своїй території.

Причиною стало те, що з 18 травня по 26 
липня на острові нема ночей у нашому розумін-
ні. Сонце там не заходить 60 днів. То ж жителі 
відчувають час зовсім по-іншому.

Островитяни захотіли зробити острів пер-
шою зоною, що «вільна від часу». Це дасть змо-
гу людям почуватися комфортніше і позбутися 
стресу. Інші міста, в яких є полярні дні, теж під-
тримали цю ідею.

В Римі чоловікам 
заборонили гуляти 
оголеними до пояса
Влада Риму збільшила кількість заборон 

для туристів та інших відпочиваючих: за пору-
шення правил їм загрожує покарання від по-
ліцейського догани до штрафу в розмірі 450 
євро.

Рим гостинний, але не має наміру терпіти 
погану поведінку і шкоду, яку завдають нашому 
місту, заявила з цього приводу мер Рима Вір-
джинія Раггі. У новому переліку заборон чоло-
вікам заборонили ходити по місту топлес, а та-
кож всім людям - перебувати поблизу популяр-
них пам'яток (зокрема, поряд з фонтаном Тре-
ві) з їжею з сильним запахом, сякатися в питні 
фонтанчики, а по Італійської сходах не можна 
перевозити валізи на коліщатках або візки - їх 
можна нести тільки в руках

У Франції пожежа 
знищила 250 тисяч 
літрів коньяку
Велика пожежа 15 червня охопила льох з 

коньяком ємністю 250 тисяч літрів у департа-
менті Шаранта. Обійшлося без жертв. 

Пожежа спалахнула опівдні.70 пожежни-
ків взяли вогонь під контроль у другій полови-
ні дня.

Вогнеборці стежили за місцем події всю 
ніч, оскільки в льоху все ще лишалося трохи ал-
коголю і могло виникнути нове загоряння. Ко-
ньяк має міцність 40 градусів і тому легкозай-
мистий.

Пожежі на винокурнях регіону Коньяк до-
сить рідкісні, але особливо небезпечні, оскіль-
ки внаслідок них виділяється багато тепла, 
мало диму, а полум’я синього кольору малопо-
мітне.

Смертельний препарат 
для поліпшення потенції
В африканській країні Зімбабве влада ви-

лучила майже 14 тис. літрів напою зі смер-
тельною дозою препарату для поліпшення по-
тенції. 

Це було зроблено в рамках тривалої спіль-
ної операції Європолу та Інтерполу, в резуль-
таті якої в 78 країнах було виявлено близько 
16 тис. тонн і 33 млн літрів потенційно небез-
печних підроблених продуктів харчування і на-
поїв.

Завдяки операції, у Зімбабве вилучили 
майже 14 тис. літрів безалкогольного напою, у 
якому містилася смертельна доза активного ін-
гредієнта препарату для лікування еректильної 
дисфункції.

Правоохоронці країни встановлюють 
  можливу кількість постраждалих від напою.

Чиновники Всесвітньої феде-
рації футболу проводять зустрічі 
з представниками національних 
федерацій, щоб знайти країну, го-
тову прийняти футбольний чемпіо-
нат світу 2022 року. 

Після арешту екс-президента 
УЄФА Мішеля Платіні через ко-
рупційний скандал, пов’язаним з 
вибором країни-господарки ЧС-
2022, керівництво ФІФА вирішило 
в екстреному порядку перенести 
місце проведення турніру. 

Кілька років тому в конкурсі 
за право приймати чемпіонат сві-
ту в 2022 році, крім Катару, брали 
участь США, Південна Корея, Япо-
нія і Австралія. Однак, завдяки ха-
барям Катар зміг схилити думку 
чиновників від футболу на свою 
користь. 

Тоді ж одночасно ФІФА ухва-
лила рішення і про місце прове-
дення чемпіонату світу 2018 року. 
Право на це надали Росії. Як і 
щодо Катару, з̀ явилися мотивова-
ні підозри, що й Росія «придбала» 
це право завдяки підкупу вищих 
чиновників ФІФА. Почалися відпо-
відні розслідування. Кілька кра-
їн терміново виявили готовність 
провести у себе ЧС-2018. Втім, 
цей скандал так і не знайшов за-

вершення. Чемпіонат в Росії то-
рік таки провели, його виграла 
Франція. 

Щодо Катару, тут корупційний 
скандал набирає обертів. За три 
роки до мундіалю його цілком мо-
жуть перенести. До того ж, і так 
лунало багато критики з приво-
ду проведення світового форуму 
в цій невеликій арабській країні. 
Причому, з дуже гарячим кліма-
том, через що навіть з̀ явилася 
пропозиція вперше в історії про-
вести чемпіонат світу не влітку, а 
взимку. 

Скандал загострився після 
того, як Мішель Платіні, в минуло-
му видатний футболіст, трикрат-
ний володар «Золотого м`яча», 
але керівник європейського фут-
болу з доволі заплямованою ре-
путацією, 18 червня був затри-
маний французькою поліцією в 
рамках розслідування корупції у 
передачі Катару права на прове-
дення чемпіонату світу з футбо-
лу-2022.

Також оргкомітет Катару, який 
відповідав за заявку на прове-
дення чемпіонату світу з футболу 
в 2022 році, проводив цілеспря-
мовану дискредитацію інших кра-
їн-конкурентів.

Револьвер, 
з якого застрелився ван Гог 

(чи його застрелили), проданий 
на аукціоні за 162 тисячі євро

Револьвер Лефоше, постріл з якого вбив геніального 
голландського художника в 1890 році, проданий на торгах 
в Парижі. Ім'я по-
купця поки не роз-
голошується.

Револьвер був 
знайдений у 1960 році в 
полі, де загинув художник, неподалік 
від місця, де він прожив останні місяці 
свого життя.

Нема сумнівів, що проданий шпильковий 
револьвер Лефоше - та сама фатальна зброя. На користь 
цієї версії говорять тип зброї, калібр, стан, місце і обста-
вини знахідки.

Пораненому 27 липня 1890 року в полі художнику вда-
лося дістатися до корчми, де він помер через два дні.

Незважаючи на те що аукціонний дім не називає і про-
давця, вважається, що це Режин Тальяна, спадкоємиця 
власників корчми Овер-сюр-Уаз в селі під Парижем, де ху-
дожник мешкав останні 70 днів свого життя. У 1960 році ці 
власники отримали револьвер від фермера, який знайшов 
його на своєму полі, прямо за будівлею їх корчми.

Після виявлення револьвера в черговий раз постало 
питання про те, покінчив ван Гог з собою чи був убитий? 
Стівен Найфе і Грегорі Уайт Сміт, автори біографії худож-
ника, опублікованої в 2011 році, стверджують, що його 
вбив місцевий підліток, і що це, можливо, був нещасний 
випадок. 

Проте куратори Музею ван Гога в Амстердамі і біль-
шість фахівців впевнені в тому, що художник наклав на 
себе руки. І хоча револьвер не дає остаточної відпові-
ді на це питання, він свідчить на користь версії про само-
губство. Якщо ван Гога вбили, то чому зброя залишилася в 
полі, де її легко могли знайти? Убивця не кинув би її, а за-
копав або сховав у надійному місці. 

Княгиня і княжна Сапєги пиша-
ються своїм знаменитим предком - 
канцлером Великого князівства Ли-
товського Львом Сапєгою. А ще їх 
об'єднує зв'язок з історичною бать-
ківщиною. Княгиня і княжна Сапєги 
приїхали до Білорусі, щоб побувати 
в місцях, звідки походить їх славний 
рід.

Пані Марію і Марініку звичайни-
ми туристками не назвеш. Подорож 
до Білорусі для них - шанс дізнатися 
більше про своє коріння. Жінки нале-
жать до відомого роду Сапєг.

Марія Сапєга, княжна: «Батько 
був тут вперше в дев'яносто восьмо-
му році, з тих пір ми не приїжджали, 
нас залишилося мало. Рада, що ми 
тут з моєю сестрою».

Зустрітися в Білорусі зі сво-
єю двоюрідною своячкою для Марії 
справжнє щастя. Адже сьогодні пред-
ки Сапєг живуть по всьому світу. Ма-
рія і сама приїхала з Африки, з дале-
кої Кенії. Туди після Другої світової 
поїхав її батько Євстафій Сапєга. А 
ось дід Марії був польським дипло-
матом.

«Ми з сестрою виховувалися в 
Африці, але говоримо по-польськи. 
І хоча мій батько не розмовляв по-
білоруськи, нас виховували завжди в 
такому дусі, що ми походимо з Білору-
сі. А також — з Великого Князівства 
Литовського, князівства Сапєгів», 
розповідає княжна Марія Сапєга.

Княгиня Марініка — Сапєга по 

чоловіку. Вона живе у Варшаві і вхо-
дить в десятку найвідоміших бізнес-
менів Польщі: займається фарма-
цевтичним бізнесом і благодійніс-
тю. 

Княгиня Марініка Ворошільска-
Сапєга: «Що мене найбільше врази-
ло в Білорусі? Фантастична природа! 
Давно не бачила такої чудової дикої 
природи, як тут. Я маю на увазі околи-
ці Новогрудка. І ці пагорби навколо, 
і місця, гарний вид з колиски Литов-
ського князівства - все це мене захо-
пило. Розумію, чому творці це опису-
вали, адже стільки емоцій пов'язано 
з цим місцем».

Історик, кандидат історичних 
наук Геннадій Семенюк, який був для 
княжни і княгині гідом, зазначає: ві-
зит Сапєгів в Білорусь - знакова подія 
не лише для них, але і для нас - шанс 
побачити нащадків одного з найзна-
чніших родів в історії Білорусі. «Якщо 
подивитися рід Сапєг від початку і до 
сьогоднішнього дня, він сильніше від-
чував себе патріотами ВКЛ, і в склад-
ні моменти нашої історії вони швидше 
залишалися на позиціях захисту ВКЛ 
і Речі Посполитої».

Марія і Марініка проїхали по 
всій Гродненської області, побува-
ли в Мінську. Останній пункт їхньої 
подорожі - Ружани, звідки походить 
родова лінія Марії і де знаходиться 
«білоруський Версаль» - одна з най-
більш величних резиденцій Сапєг 
в Білорусі.

Княжна Марія Сапєга: 
батько нас виховував так, що ми походимо 

з Білорусі, з Великого князівства Литовського

Знаменита італійська кіно-
зірка найперше відома нашим 
глядачам за комедією «При-
боркання норовливої», де у неї 
блискучий дует з Адріано Челен-

тано. Але вона зіграла в театрі й 
кіно ще чимало цікавих ролей. 
Наприклад,у кінокомедії «Бон-
ні і Клайд по-італійськи», де її 
партнером є незрівнянний Пао-
ло Віладжі (головна роль у філь-
мі «Синьор Робінзон»). Нині їй 64 
роки , але вона, як і раніше, при-
ваблива. 

Те красуня потрапила під суд, 
причому, у доволі давній справі. 
Верховний касаційний суд Італії 
залишив чинним вирок Орнеллі 
Муті за те, що вона не з'явилася 
на спектакль, надавши фіктив-
ну медичну довідку про хворобу. 

Це було ще в грудні 2010 року. 
Муті повинна була виступити на 
сцені театру Верді в Порденоне 
на північному сході Італії, але за 
три дні до виступу заявила про 
хворобу. Насправді, як пізніше 
з'ясувалося, полетіла в Санкт-
Петербург на благодійний га-
ла-концерт, де був присутній Во-
лодимир Путін, на той момент 
прем'єр-міністр Росії.

Отже, суд визнав акторку ви-
нною в спробі шахрайства. Ви-
рок — 6-місячний умовний тер-
мін тюремного ув'язнення, а та-
кож штраф у розмірі 500 євро і 

30 тисяч євро в якості компен-
сації театру Верді. Якщо вона не 
заплатить штраф, то відправить-
ся до в'язниці. Вирок цей давній, 
нині суд лише підтвердив його. 
Ще у 2015 році актриса говори-
ла, що не може сплатити завдані 
театру збитки.

Два роки по тому вона і її 
сім'я були виселені зі свого бу-
динку в Римі через заборго-
ваність в розмірі 80 000 євро 
агентству нерухомості.

Втім, Муті раніше хвалила-
ся, що у неї є квартира в Москві, і 
вона хотіла б отримати російське 
громадянство.

Орнелла Муті під судом за «прогул» у театрі: 
втекла на вечерю з Путіним

Китай скоро поступиться 
Індії статусом найбільш 
населеної країни світу

Організація Об'єднаних Націй зая-
вила, що Індія менш ніж за 10-річчя об-
жене Китай за кількістю населення. 

Зараз в Індії та Китаї мешкає 37% на-
селення світу, яке загалом складає 7,7 
млрд чоловік. У Китаї проживає близько 
1,4 млрд осіб, в Індії - 1,3 млрд.

Але за прогнозами, в Китаї чисель-
ність населення в наступні роки скоротиться до 1,1 млрд, а в Індії 
зросте до 1,5 млрд.

Всього до 2050 року населення планети, за прогнозами, стано-
витиме 9,7 млрд чоловік.

Знаменитий годинник Біг-Бен 
в Лондоні безперебійно 

йде вже 160 років
31 травня 1859 року цей годинник на башті 

парламенту був запущений в роботу. Такий годин-
ник на вежі є найбільшим у світі. Діаметр циферб-
лата - 7 метрів, довжина стрілок - 2,7 і 4,2 метра. 

Годинниковий механізм вважається етало-
ном надійності.

Під час Другої Світової війни, коли німець-
кі бомбардування пошкодили два циферблати і 
дах вежі, годинник не порушив свій хід.

Циферблати годинника дивляться на всі чотири сторони світу; 
виконані вони з бірмінгемського опалу, годинникові стрілки відли-
ли з чавуну, а хвилинні зроблені з міді. У нижній частині кожного ци-
ферблата розташовано напис «Боже, бережи нашу королеву Вікто-
рію», тодішнього монарха королівства. 

ФІФА шукає країну, яка зможе 
прийняти ЧС-2022 замість Катару
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Цікаві й маловідомі факти

У Суботові Чигиринського райо-
ну на Черкащині під Іллінською церк-
вою знайшли підземний склеп, який, 
на думку фахівців, може виявитися 
місцем поховання гетьмана Богдана 
Хмельницького та його сина.

Про це повідомляє сайт громад-
ської організації «Фонд Великий 
льох». Саме на замовлення цього 
фонду вчені і проводили досліджен-
ня. Громадська організація названа 
за поемою Тараса Шевченка, в якій 
є згадки про безуспішні пошуки мо-
гили Хмельницького.

«У Суботові науковці знайшли 

ймовірне поховання Хмельницько-
го. У родовій церкві-усипальниці ге-
орадари зафіксували старовинний 
склеп. Фахівці припускають, що це 
поховання самого гетьмана, яке шу-
кали понад 300 років», йдеться у по-
відомленні.

Кандидат геологічних наук, стар-
ший науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії теоретичної та 

прикладної геофізики Інституту гео-
логії Київського національного Уні-
верситету ім. Тараса Шевченка Ксе-
нія Бондар зазначила, що під час 
розвідки в Іллінській церкві застосу-
вали один із найпоширеніших та пе-
ревірених у світовій практиці геофі-
зичних методів – метод високочас-
тотних електромагнітних зондувань, 
або ж георадарний метод.

За допомогою чотирьох геора-
дарів з різною робочою частотою і, 
відповідно, різної роздільної здат-
ності та глибинності, обстежили про-
стір під підлогою церкви до глибини 
більше ніж 4 м.

«За результатами обробки даних 
георадарного зондування ми отри-
мали чітке тривимірне зображення 
аномалії у центральній частині церк-
ви. Її геометрія та розміри (довжи-
на 3 м, ширина 1,3 м) відповідають 
об’єкту, схожому на склеп», розпові-
ла Бондар.

За її словами, ще 1970 року саме 
цю центральну частину церкви дослі-
джував відомий український архео-
лог Роман Юра. У своєму щоденнику 
він відмітив зміщення фундаментної 
плити однієї з колон на північ.

Проте його експедиції не виста-
чило буквально метра, аби дійти до 
об’єкта, оскільки на той час не було 
можливості дослідити підземний 
простір до такої глибини, не руйну-
ючи його.

Бондар також поінформувала, 
що раніше їхня пошукова група зна-

йшла в державній науковій архітек-
турно-будівельній бібліотеці ім. В. 
Заболотного копію метрики Іллін-
ської церкви, складену 1885 року 
вчителем Медведівської церков-
но-приходської школи О. Татаровим 
(її оригінали перебувають у Санкт-
Петербурзі).

У метриці записано, що право-
руч церкви біля середньої колони, 
ближче до заходу, є склеп Зиновія 
Богдана Хмельницького та його сина 
Тимоша, закиданий будівельним 
сміттям під час перебудови церкви.

Цей документ, вважають науковці, 
підтверджує офіційну версію похован-
ня, яку в своїх книгах описав один із 
найкращих біографів Хмельницького.

Довідково. Богдан Хмельниць-
кий помер 27 липня (6 серпня за но-
вим стилем) 1657 р. в Чигирині і 25 
серпня був похований у Суботові, в 
Іллінській церкві, яку сам збудував.

Точне місце поховання невідо-
ме. За однією з версій, тіло гетьма-
на було сплюндроване і знищене піс-
ля взяття Суботова в 1664 році вій-
ськами польської шляхти.

Знайдено можливе поховання Богдана Хмельницького

Технологія консервування пива існувала до 
1935 року, але вона була в експериментальній 
стадії. Деякі свідчення проведених експеримен-
тів відносяться ще до кінця 1910-х років, але 
саме в цей час в США був введений закон про по-
вну заборону на виробництво, продаж, транспор-
тування і споживання всіх спиртних напоїв. Він 
діяв у Штатах з 1919 року по 5 грудня 1933 року.

Заборона пива не давало можливості легаль-
но займатися питаннями його упаковки. Як тіль-
ки заборона була знята, «American Can Company» 
відновила зусилля з просування серед пивоварів 
ідеї упаковки їхнього продукту в банки.

Першою відгукнулася компанія середніх роз-
мірів — пивоварня в Ньюарку, штат Нью-Джерсі, 
«Gottfried Kreuger Brewing Company «. Пробна пар-
тія була запущена в 1933 році в кількості 2000 
одиниць, не призначених для продажу. На ети-
кетці спершу було написано «Krueger's Special 

Beer». Пізніше дизайн і назву змінили на користь 
«Krueger's Finest Beer» і «Krueger Finest Beer».

Перша тестова продаж була призначена в 
Річмонді (Вірджинія). 24 січня 1935 два бренди 
«Krueger's Finest Beer» і «Krueger's Cream Ale» по-
чали успішно продаватись. Після того, як амери-
канська компанія «Krueger Brewing Co» випустила 
першу партію баночного пива під назвою «Верш-
ковий ель Крюгера» в місті Річмонді, перспектив-
ність нової тари ні в кого не викликала сумнівів.

Нововведення настільки припало до смаку 
населенню, що вже через півроку збут пива в 
металевих банках у п'ять з половиною разів пе-
ревершив звичайний продаж. Пиво пили всі, по-
пит все зростав. Через рік на нові технології упа-
ковки пива перейшли ще двадцять три заводи 
США.

Спочатку банка відкривалася як звичайна 
консервна. Потім був придуманий спеціальний 

ніж (як сучасна відкривачка), яким можна було 
проколоти дірку в кришці. Інструкція розташову-
валася прямо на банці — прочитав, відкрив і ви-
пив. Самі банки виготовляють із сталі. Пиво в них 
швидко псувалося, і відкрити таку банку було не 
просто.

Після Другої світової війни банки стали до-
вшими, метал більш тонким й іншого складу. Така 
форма була названа Keglined. Алюміній для виго-
товлення банок першими стали використовува-
ти гавайці в 1958 році. А коли пивоварна компа-
нія «Pittsburgh Briwing Co» спільно з пакувальної 
фірмою «Alcon» запропонували любителям елю 
спробувати пиво в алюмінієвих банках з клапан-
ним відкриванням — це викликало справжній 
фурор.

Сьогодні банкове пиво представляє серйозну 
конкуренцію пиву, розлитому в скляні та пласти-
кові пляшки.

Цеглина з кнопками 
за ціною авто

«Батьком» першого мобільного 
телефону був українець
35 років тому, 13 червня 1984-

го, на ринок в США надійшов пер-
ший серійний мобільний телефон. 
Пристрій називався Dynatac 8000x 
виробництва компанії Motorola. 
Мобільний телефон важимв май-
же 800 г, а його довжина станови-
ла 33 см.

Винахідник мобільного телефо-
ну — американець з українським 
корінням Мартін Купер. Його бать-
ки втекли у 1917 році з України від 
війни. Батько зі Сквири, що на Київ-
щині, а мати з Павлиша – Кропив-
ницька область. 

Мартін Купер отримав диплом 
магістра Іллінойського інституту тех-
нологій, став інженером-електро-
техніком. У 1954 році Купер потра-
пив на роботу у маловідому компа-
нію Motorola. На той час лідер ринку 
AT&T «переніс» телефон з дому в ав-
томобіль.

3 квітня 1973 року Мартін Купер 
вперше зателефонував з мобільно-
го телефону Dynatac 8000x. На се-
рійне виробництво витратили $90 
млн. 

Dynatac 8000x «нагадував цеглу, 
в один з боків якої була вбудована 
клавіатура набору номера, а зверху 
стирчала стаціонарна антенна».

Володіти таким апаратом на той 
час було питанням престижу для біз-
несменів і символом високого поло-
ження в суспільстві для політиків. 

На батьківщині батьків Мартіна 
Купера в Україні мобільний зв'язок 
з'явився лише у 1993 році: 1 липня 
президент Леонід Кравчук поспілку-
вався з послом держави в Німеччи-
ні по мобільному телефону.

Завдяки мобільному телефону 
Купер став мільйонером: заснував з 
партнерами свою телефонну компа-
нію і продав її за $23 млн.

Проституція у Франції в XIX сто-
літті була легальним бізнесом. Для 
зручності клієнтів кожен округ Па-
рижа видавав буклет, в якому були 
розміщені фото куртизанок з ціною, 
перерахуванням особливих умінь та 
з вказівкою походження повії.

Після того, як у 1804 році Напо-
леон став імператором, він наказав 
зареєструвати всіх працівниць сек-
суального фронту країни і провести 
їхній медичний огляд. Через 5 років 
лише в Парижі офіційно працюва-
ли 180 борделів. Згідно із законом, 
закладом управляла жінка, най-
частіше нею була колишня курти-
занка. Фасад закладу повинен був 

мати якомога непомітніший вигляд - 
скромний і стриманий.

А в 1883 році в Парижі вида-
ли цілий каталог The Pretty Women 
of Paris, у якому були перераховані 
найвідоміші куртизанки свого часу. 
Серед їхніх коханців значилися кня-
зі, принци, знамениті актори і навіть 
майбутній король Великобританії. 
Про цих «зіркових» жриць кохання 
говорили, що вони управляли Пари-
жем з ліжка.

Каталог випустили тиражем 169 
примірників. Він призначався для 
багатих британців, які приїхали до 
Франції.

Леонтін Масін була однією з 

найзнаменитіших повій Франції, се-
ред клієнтів якої був навіть Едуард 
VII, в той час майбутній король Ан-
глії. В її описі говорилося: «Невели-
кий зріст, пухкенька, з прекрасними 
блакитними очима, світлим волос-
сям і м'якими губами, які вона за-
вжди кусає і облизує рожевим язи-
ком.»

Луїз Вальтес - не відмовляє 
жодному чоловікові, бере все, що 
може отримати. Вальтес - одна з 
найкрасивіших і найрозумніших по-
вій нашого часу. Крім усього, Валь-
тес була письменницею і актрисою. 
Мала статки, які сьогодні можна 

оцінити в три мільйони доларів.

Кора Перл була дамою паризь-
кого півсвіту англійського похо-
дження. Каталог свідчив: «Одного 
разу її подали на блюді оголеною, 
посипаною петрушкою. Блюдо не-
сли четверо чоловіків.»

Еліс Лоді була обдарованою ак-
трисою і за наполяганням батьків 
стала грати на сцені з 18 років. В 
описі каталогу про неї сказано: «Ко-
ханці переслідували її, як скажені 
собаки, а незабаром вона почала 
віддавати перевагу старіючим за-
лицяльникам і розпусникам, але з 
повними гаманцями.»

Консервоване пиво

Вони правили Парижем з ліжка
Скандальний каталог французьких куртизанок
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Видатний український 
художник 

Олександр Мурашко 
був підступно вбитий 

14 червня 1919 року, о першій го-
дині ночі у Києві пострілом у потили-
цю було вбито геніального Олексан-
дра Мурашка. Художник був убитий 
пострілом в потилицю, коли з дружи-
ною повертався пізно ввечері додому 
на Лук'янівку. Тодішня преса писала, 
що «був пограбований і забитий бан-
дитами». Але пострілом у потилицю в 

ті часи вбивали тільки працівники ЧК 
«ворогів народу».

Олександр мріяв перетворити 
Київ на великий художній центр, яки-
ми того часу були Мюнхен та Париж, 
відкрити Академію мистецтв. Він учив 
малювати інших – спершу викладав у 
Київському художньому училищі, зго-
дом відкрив власну студію мистецтв. 
У 1917 році О. Мурашко був одним із 
найактивніших організаторів відкрит-
тя Української Академії образотвор-
чого мистецтва. Він був викладачем, 
а також працював в Художній Раді при 
Народному Комісаріаті освіти.

«Його називали першим україн-
ським європейцем, Сєровим і Кусто-
дієвим України. Але він був Мураш-
ком. Українським художником, який 
наважився на рівних змагатися з ху-
дожниками Європи й Росії, і академіс-
тами, і передвижниками. Він з ними 
дружив, учився в них, але залишав-
ся самим собою – Олександром Му-
рашком. Неповторним, найталанови-
тішим живописцем. Майстром фарб. 
Майстром кольору. Неперевершеним 
українським портретистом», так про 
художника пише у своїй книзі Елеоно-
ра Блажко.

Після смерті талановитого худож-
ника усі зібралися на найбільшу ви-
ставку його робіт, ініційовану Федо-
ром Ернстом.

Вічна пам’ять цьому талановито-
му чоловіку, який понад століття тому 
вписав українське мистецтво в один 
ряд із західноєвропейським.

Олег ВИШНЯКОВ

Довідково. Олександр Олексан-
дрович Мурашко (26 серпня (7 ве-
ресня) 1875, Київ, — 14 червня 1919, 
Київ) український живописець, педа-
гог, громадський діяч. Племінник Ми-
коли Мурашка (1844—1909) — укра-
їнського художника і педагога.

До семи років жив біля містечка 
Борзни на Чернігівщині, де його ви-
ховувала бабуся, проста селянка, яка 
своїми оповідями про героїчні часи 
козацтва та народною мудрістю про-
буджувала в дитини уяву, любов до 
природи.

Як людей 
перетворювали 

в біомасу
За підрахунками деяких іс-

ториків, 80 мільйонів людей 
було б в Україні зараз, якби не 
репресії і голодомори за ра-
дянської влади. Політичні ре-
пресії — розкуркулення, де-
портації, «зачистки» серед 
вчених, письменників, цер-
ковних діячів, військових, — 
привели не тільки до кількіс-
них втрат, а й вплинули на сві-
тогляд нації.

«Найголовніше зараз Україна. 
Поставити собі за мету перетвори-
ти Україну в найкоротший термін на 
справжню фортецю СРСР; в дійсно 
зразкову республіку. Грошей на це 
не шкодувати», писав Йосип Сталін 
у листі партійному вождю Лазарю 
Кагановичу в серпні 1932 року. Пи-
сав тоді, коли в Україні розвивався 
голод нечуваних масштабів.

Продовольство — 
це зброя

З приходу радянської влади це 
був другий голод. За десять років до 
того громадянська війна, червоний 
терор з гаслом «Грабуй награбова-
не», що супроводжувалися конфіс-
кацією врожаю у селян, виклика-
ли продовольчу кризу. Її підсумком 
стала загибель півтора мільйона 
українців, які померли від голоду і 
пов'язаних з ним хворобами.

Більшовики змушено взяли пе-
рерву в політиці «диктатури проле-
таріату». Як виявилося, ненадовго. 
Уже в 1929 році, на дванадцяту річ-
ницю більшовицької революції, Йо-
сип Сталін оголосив масову колек-
тивізацію, яка повинна біла оста-
точно покінчити зі старим селом.

Репресивна політика розкурку-

лення - конфіскація господарств та 
інвентарю, вилучення зерна і праця 
в колгоспах за трудодні - викликала 
шалений опір, вона нагадувала се-
лянам кріпосне право з комуністич-
ною партією в ролі поміщиків.

Під час Голодомору СРСР екс-
портував три з половиною мільйо-
ни тонн зерна на Захід. У той же час 
понад чотири мільйони українців 
померли від голоду.

Йосип Сталін демонстрував 
іноземним журналістам благопо-
лучне колгоспного життя, інсцено-
ване співробітниками НКВС, і від-
мовлявся від будь-якої міжнарод-
ної допомоги, а особливо - з боку 
Української Польщі.

Втретє війну проти селян оголо-
сили в 1946 році. Від спустошених 
війною сіл, які, крім того, постражда-
ли від посухи, вимагали за всяку ціну 
виконання «плану збору» врожаю.

По країні вдарив голод — се-
лян, жінок, вдів військовослуж-
бовців, матерів з дітьми молодшо-
го віку, які через безвихідь проси-
ли милостиню і крали, судили і від-
правляли на важкі табірні роботи.

Колгоспи позбавили селян ініціа-

тивності і бажання працювати у влас-
ному господарстві, що завжди було 
характерними рисами українців. 

Репресії на зміну 
українізації

Паралельно з колективізаці-
єю політичні репресії більшовики 
почали проти української інтелі-
генції. Проголошений раніше курс 
на «українізацію» — залучення до 
управління місцевих кадрів, впро-
вадження української мови в мис-
тецтві, науці і школі — згорнули.

У 1930 році відбувся сфабри-
кований процес над так званим 
«Союзом визволення України». На 
лаві підсудних опинилися вчені, 
письменники, педагоги, студенти, 
лікарі. Метою процесу було обгрун-
тувати майбутні політичні переслі-
дування.

Незабаром репресували май-
же половину членів і кандидатів у 
члени Союзу радянських письмен-
ників України.

Більшовики також розгроми-
ли Всеукраїнську академію наук — 
більше всього постраждали істори-
ки: 170 зі 184 репресованих вче-
них представляли різні галузі істо-
ричної науки, підрахував Михайло 
Кузьменко.

«Ніхто не хотів вчитися на іс-
торичному факультеті. Посилали в 
примусовому порядку. Професорів 
заарештовували майже щороку, 
і студенти знали, що історія — це 
паспорт на загибель», писав Олек-
сандр Довженко.

Репресіям піддалися члени Ко-
муністичної партії (більшовиків) 
України. В «націоналізмі», «троць-
кізмі», «фашизмі», «зв'язках з іно-
земними розвідками», «втраті біль-
шовицької пильності» звинувачу-
вали як рядових партійців, так і 
верхівку. На заміну їм приходили 
функціонери з Росії.

Тоді ж ліквідували незалежну 

від Москви Українську автокефаль-
ну православну церкву — тринад-
цять архієпископів і єпископів заги-
нули в тюрмах, комуністична влада 
знищила вісім тисяч пам'яток цер-
ковної архітектури, що становило 
65% всіх храмів України.

Третя революція 
більшовиків — 
Великий терор

Апогеєм політичних репресій 
радянської влади став Великий те-
рор 19З7-1938 років. За задумом 
Сталіна, масові операції повинні за-
вершити двадцятирічну боротьбу з 
«соціально ворожими елементами» і 
потенційною «п'ятою колоною».

По кожному регіону й операції 
Москва визначала «ліміти» — кіль-
кість людей на смерть або табори. 
Втім, ці ліміти неодноразово збіль-
шували, іноді з ініціативи самих 
виконавців, що, як і всі радянські 
функціонери, прагнули будь-що 
перевиконати завдання. Зокре-
ма, для проведення операції про-
ти куркулів квоту на смертну кару 

у 8000 чоловік на прохання укра-
їнських співробітників НКВД збіль-
шили до 26 000 чоловік.

Слідство проводили в спроще-
ному порядку, визнання вибивали, 
застосовуючи тортури, а «трійки» 
поспішно виносили вироки. Прак-
тично в кожній області України іс-
нували фабрики смерті, де розстрі-
лювали людей.

Крім операцій проти селян, ін-
телігенції, ворогів і шпигунів «вия-
вили» серед військового команду-
вання, що стало причиною непідго-
товленості армії до війни, а також 
серед самих виконавців — співро-
бітників НКВС.

Під час Великого терору в Укра-
їні засудили 198 тисяч чоловік, з 
яких 122 тисячі - стратили. У табо-
рах ГУЛАГу станом за 1939 рік пе-
ребувала 181 тисяча українців з 
1,3 мільйона в'язнів.

Якщо більшовицька револю-
ція 1917 року змінила політичний 

устрій, колективізація призвела 
до нового економічного устрою, то 
Великий терор став третьою рево-
люцією в мізках - робить висновок 
Тімоті Снайдер. Людей, які жили в 
постійній паніці і страху, перетво-
рювали в біомасу.

Як більшовики 
утверджували владу

СРСР розвивав промисловість, 
але споживачів залишив без ува-
ги. Коли більшовики анексували 
західноукраїнські землі з почат-
ком Другої Світової війни, колиш-
ні співвітчизники, які народилися 
в Російській імперії, зустрілися як 
представники різних цивілізацій. 
Всього двадцять років дали про 
себе знати — радянські керівники, 
які приїхали на новоприєднані зем-
лі, падали з велосипедів, їли зуб-
ну пасту, використовували унітаз 
як раковину, їх дружини надягали 
комбінації замість вечірніх суконь.

Більшовики почали управлін-
ня з репресій. Військовополонених 
польської армії, серед яких були 
етнічні українці, депортували на 
спецпоселення в Сибір. Потім час-

тина з них виявилася в армії гене-
рала Владислава Андерса.

За 21 місяць радянізації захід-
ноукраїнських областей відбулося 
кілька хвиль депортацій військо-
вих біженців, сімей військовослуж-
бовців, осадників, інтелігенції. Се-
ред них виявилося 400 000 етніч-
них українців.

У перші дні Великої Вітчизня-
ної війни більшовики, що в поспі-
ху відступали, розстріляли 22 000 
ув'язнених у в'язницях Львова, 
Луцька, Золочева, Стрия, Дубно. 
Переважно це були українці за на-
ціональністю.

Радянська влада 
проти ОУН і УПА

Репресії тривали і під час війни. 
Серед людей, які потрапили під ні-
мецьку окупацію, зокрема жителів 
Західної України, формували по-
гано озброєні штурмові частини, 
приречені на смерть. Потім цих вій-
ськових підганяли на позиції заго-
роджувальні загони військ НКВС. 
Ці частини брали участь в операці-
ях на території Пруссії, Німеччини. 
В результаті 80% мобілізованих із 
Західної України загинули.

Радянська влада відкрила 
фронт проти українського підпілля - 
внутрішні війська НКВС боролися з 
повстанцями, а сім'ї учасників ОУН 
і УПА депортували на Схід.

Щоб викорінити опір радян-
ській владі, агенти спецслужби пе-
реглядали шкільні журнали перед-
воєнних років, коли Західна Україна 
входила до складу Польщі, і на свій 
розсуд складали списки «потенцій-
них ворогів». Як правило, ці списки 
очолювали прізвища здібних учнів.

Подекуди депортації цивільно-
го населення готували, як масш-
табну військову операцію. Так було 
у випадку з операцією «Захід». У 

Москві розуміли: виселення ци-
вільних повинно спонукати здава-
тися повстанців, викликати страх 
серед місцевих.

Протягом 1944-1953 років за 
участь в ОУН і УПА або їх підтримку 
були засуджені близько 87 тисяч і 
більше 200 тисяч громадян депор-
товані. 

Після смерті Йосипа Сталіна, 
ліквідації мережі таборів ГУЛАГ, 
репресії перестали бути масови-
ми і отримали цілеспрямований 
характер. Їх жертвами стали дис-
иденти, правозахисники і окремі 
«інакомислячі».

Отже, радянські репресії тор-
кнулися майже всіх верств україн-
ського населення, але найбільше - 
селянства. Це знищило етноосно-
ву, з якої в ХХ столітті поруч з євро-
пейськими могла б сформуватися 
сучасна українська нація.

На думку Олега Романова, «за 
гіпотетичними обставинам не ко-
муністичного розвитку України її 
розміри як нації могли досягти 80 
мільйонів чоловік».

Ілюстрації - художник Ніл Хасевич. 
«Літопис УПА».

Сайт «Аргумент», 20. 05. 2019

Радянські репресії і Україна

«Людей у ярма запрягли»

«Громадою обух сталити та 
добре вигострить сокиру»

Вивезення в Сибір

Маргарита та Олександр Мурашки. 
1909 р.
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4 липня 
1776 — Другий Континентальний конгрес у Філа-

дельфії ухвалив Декларацію незалежності Сполучених 
Штатів Америки від Англії. День Незалежності США. 

Народилися: 1807 — Джузеппе Гарібальді, націо-
нальний герой Італії, полководець; 1891 — Петро Панч, 
український письменник.

Померли: 1494 — Юрій Дрогобич, український 
астроном; 1826 — Джон Адамс, другий президент США; 
1826 — Томас Джефферсон, третій президент США; 
1831 — Джеймс Монро, 5-й президент США; 1934 — 
Марія Склодовська-Кюрі, польський фізик і хімік, лау-
реат Нобелівських премій з фізики та хімії.

5 липня
1811 — Венесуела першою з іспанських колоній у 

Південній Америці проголосила незалежність.
1941 — у Кракові німецькою поліцією заарешто-

ваний і депортований до Берліна провідник Організації 
Українських Націоналістів Степан Бандера.

Помер: 1986 — Ярослав Стецько, український по-
літичний та військовий діяч, голова Проводу ОУН (б); 

6 липня
1253 — Коронація Великого Княза Литовського 

Міндовга.
Померли: 1893 — Гі де Мопассан, французь-

кий письменник; 1934 — Нестор Махно, український 
анархіст, командувач Революційної повстанської ар-
мії України; 1962 — Вільям Фолкнер, американський 
письменник.

7 липня
Народилися: 1882 — Янка Купала (Іван Луцевич), 

білоруський поет; 1884 — Ліон Фейхтвангер, німець-
кий письменник; 1887 — Марк Шаґал, французький ху-
дожник.

Померли: 1898 — Микола Ярошенко, український 
художник; 1930 — Артур Конан Дойл, англійський 
письменник; 1933 — покінчив життя самогубством мі-
ністр освіти України Микола Скрипник; 2018 — Левко 
Лук'яненко, політв'язень СРСР, один з авторів Акту Не-
залежності України. 

8 липня
Народилися: 1900 — Юрій Смолич, український 

письменник; 1938 — Лесь Танюк, український пись-
менник, режисер, політик.

9 липня 
1659 — військо на чолі з гетьманом України Іва-

ном Виговським розбило московське військо під Ко-
нотопом

1816 — Аргентина оголосила незалежність від Іс-
панії.

1877 — перший фінал тенісного турніру в Уімблдоні.

10 липня 
1073 — помер Антоній Печерський, церковний діяч 

Київської Русі. 
1651 — під Берестечком закінчилася найбільша 

битва визвольної війни 1648 – 1654 рр. об’єднаних 
військ Богдана Хмельницького (100 тис. вояків) та 
кримського хана Іслам-Гірея (50 тис.) із польською ар-
мією короля Яна II Казимира (150 тис.), яка перемогла 
в битві. 

Народився: 1775 — Петро Прокопович, визначний 
український бджоляр.

1941 — у Києві енкаведистами страчений Андрій 
Бандера, український священик (УГКЦ), батько Сте-
пана Бандери. Він був членом Наукового товариства 
ім. Шевченка, членом Української національної ради 
ЗУНР, капеланом УГА (1919 – 1920). 

1994 — другий тур виборів Президента України.
Переміг Леонід Кучма, який набрав 52,15% голосів. 

Чинний Президент Леонід Кравчук — 45,06%.
1994 — президентом Білорусі вперше обраний 

Олександр Лукашенко.
11 липня 
1944 — засновано Українську Головну Визвольну 

Раду — на чолі з Кирилом Осьмаком (установчі збори 
УГВР почалися поблизу с. Недільна на Самбірщині, три-
вали до 15 липня).

13 липня 
100 до н. е. — народився Гай Юлій Цезар, давньо-

римський державний і політичний діяч, полководець. 
1897 — італієць Гульєльмо Марконі отримав па-

тент на радіо.
1930 — початок першого чемпіонату світу з футбо-

лу в Уругваї (матч Франція – Мексика — 4:1). У першо-
сті взяли участь 13 команд. Господарі-уругвайці стали 
чемпіонами.

14 липня 
1789 — із взяття повсталими парижанами форте-

ці-тюрми Бастилії почалася Велика Французька рево-
люція. Національне свято Франції. 

1995 — помер Патріарх Володимир (Василь Рома-
нюк), український православний релігійній діяч, диси-
дент, Патріарх Київський і всієї Руси-України УПЦ Київ-
ського патріархату.

15 липня 
1015 — у Берестові під Києвом помер Володимир 

Великий, князь Київський від 980 р., який у 988 р. хрес-
тив Русь.

1964 — Вперше селянам у СРСР було запровадже-
но пенсії. 

16 липня 
1651 — у бою з поляками під Ріпками загинув Мар-

тин Небаба, чернігівський полковник, сподвижник Бог-
дана Хмельницького.

17 липня
Народилися: 1846 — Микола Миклухо-Маклай, 

мандрівник і етнограф; 1849 — Олена Пчілка (Ольга 
Петрівна Косач), письменниця, редактор-видавець, 
мати Лесі Українки, сестра Михайла Драгоманова. . 

18 липня
1954 — упроваджено сумісне навчання хлопців і 

дівчат у школах СРСР.
1936 — народився Юрій Іллєнко, український кіно-

режисер, оператор.

Вічним леготом Зеленого Гаю 
освячена Полтавська околиця, де 
справжнім хранителем духу Па-
наса Мирного постає загально-
освітня школа І–ІІІ ступенів № 8, 
яка носить ім’я письменника. По-
дію, що відбулася з нагоди 170-ї 
річниці від дня народження кла-
сика української літератури – від-
криття за сприяння міської ради 
пам’ятної дошки Панасові, Мир-
ному скульптора Дмитра Коршу-

нова, приурочили Велетам Слова 
й Захисникам України.

 «Сімдесят років тому, у 1949-
у, до 100-ліття від дня народжен-
ня Панаса Мирного, полтавській 
школі № 8 було надано його ім’я. 
Встановлення пам’ятної дошки 
нині – це вияв глибокої шани ве-
ликому синові України», розпоча-
ла свято директор школи Світлана 
Богодиста. Вона подякувала всім, 
хто долучився до цієї благородної 

справи. 
 «Не одне десятиліття нас єд-

нає щира співпраця з увічнення 
пам’яті Панаса Мирного і його од-
нодумців Лесі Українки й Миколи 
Дмитрієва меморіальними дошка-
ми, які відкриті в Полтаві, Берліні 
та Тбілісі, незабаром з’явиться в 
Гадячі – Олені Пчілці», сказала ав-
тор цих рядків, ініціатор встанов-
лення пам’ятної дошки. 

Урочистості зібрали дітей і 
вчителів, очільників і депутатів 
обласної та міської рад, науков-
ців, музейників, журналістів, бі-
бліотекарів, художників. Право 
відкрити дошку на фасаді шко-
ли надали вихованцям Полтав-
ського територіального відділен-
ня Малої академії наук України 
— переможниці Всеукраїнсько-
го конкурсу-квесту «Чи знаєш ти 
Шевченка?» Надії Наконечній та 
голові учнівського самоврядуван-
ня Богданові Раткевичу. Пролуна-
лі патріотичні пісні ансамблю бан-
дуристів «Веселка». 

Валентина ШЕМЧУК, 
заслужений працівник культури 

України, голова Полтавського 
обласного відділення 

Міжнародної організації 
«Жіноча громада»

Фото Світлани Чипенко

«Визволимо Київ до 26-ї річниці Вели-
кого Жовтня» — це гасло лягло в основу 
всієї політичної роботи у військах армії. У 
підрозділах та частинах напередодні на-
ступу відбулися короткі мітинги. 

Бажання Йосипа Сталіна і Cтавки 
Верховного Головнокомандування (СВГ) 
приурочити визволення до дня жовтнево-
го перевороту (або революції — як кому 
завгодно) — поза сумнівом. Наскільки ви-
правданим був такий поспіх? Морально-
психологічний ефект мав вагу, але втрати 
радянських військ під час битви за Київ 
виявилися величезними й непорівнянни-
ми із втратами окупантів: 417 тис. проти 
124 тис. у гітлерівців.

На початок вересня 1943 р. радян-
ські війська після визволення практич-
но всієї Лівобережної України на 750-кі-
лометровому фронті вийшли до Дніпра. 
Адольф Гітлер поклявся, що «Східний вал» 
уздовж високого правого берега Дніпра 
стане нездоланною перепоною для ра-
дянських військ.

Ще понад два місяці на берегах річ-

ки точилися кровопролитні бої. Фашис-
ти підірвали всі мости через повноводий 
Дніпро. Під вогнем артилерії та ударами 
авіації противника, ціною неймовірних зу-
силь і втрат Червона Армія намагалася за-
кріпитися на правому березі, захопивши 
дев'ять плацдармів. Однак не всі з них вда-
лося утримати. Головна проблема поляга-
ла в тому, що танки в умовах порізаного 
високими ярами правого берега були об-
межені в маневрі й часто ставали легкою 
здобиччю артилерії та авіації ворога. 

Німців буквально закидали тілами 
бійців, які захлиналися в студеній осінній 
воді, б'ючись за найменший клаптик зем-
лі. Невдачею завершилася і спроба виса-
дити в районі Канева повітряний десант.

Створені плацдарми виявилися 
вкрай неефективними, особливо побли-
зу села Великий Букрин, на південь від 
Києва. 12—15 і 21—23 жовтня 1943 р. 
дві наступальні операції з Букринського 
плацдарму завершилися повним прова-
лом. Цей маневр коштував життів бага-
тьом десяткам тисяч воїнів…

Тоді Київ практично спорожнів. Готую-
чись до вуличних боїв, ще 23 вересня 1943 
р. німці прийняли рішення виселити містян 
у прилеглі села. На початку жовтня почало-
ся примусове виселення і жителів околиць 
Києва. Евакуювали фашисти тих, хто вірою 
і правдою служив окупантам, а головне — 
матеріальні й культурні цінності, які ешело-
нами відправляли у Німеччину. 

Ставка Верховного Головнокоман-
дування 24 жовтня 1943 р. ухвалила ди-
рективу, відповідно до якої 3-тя гвардій-
ська танкова армія генерала Павла Ри-
балка, що перебувала на Букринському 
плацдармі, потай передислокувалася в 
район Лютежа північніше Києва разом із 
артилерією резерву СВГ. Удар з Лютізь-
кого плацдарму виявився абсолютно не-
сподіваним для німців. Під ревіння сирен, 
з увімкненими на танках фарами, танкові 
частини, за якими йшла піхота, у перший 
же день наступу (3 листопада), за підтрим-
ки 2 тис. гармат і важких мінометів, 500 
«катюш», вийшли на оперативний простір 
західніше міста. Гітлерівці почали пере-
кидати свої частини — дві танкові та одну 
моторизовану дивізію — з Букринсько-
го плацдарму, сподіваючись у зустрічно-
му бою схилити чашу терезів на свою ко-
ристь. Однак вони так і не встигли взяти 
участь у битві за Київ.

Радянським танковим дивізіям 5 лис-
топада 1943 р. вдалося остаточно зломи-
ти опір частин нацистів і вийти на північ-

ну околицю Святошина (тепер — район на 
крайньому заході Києва), до Солом'янки і 
Подолу. Місто було взяте ударами із захо-
ду та північного заходу. Житомирська тра-
са і напрямок на Васильків та Фастів опи-
нилися під контролем радянських військ. 
Вранці 6 листопада після нетривалих боїв 
німецькі частини в паніці залишили міс-
то, буквально вислизнувши з неминучого 
кільця оточення. 

Воїни 51-го стрілецького корпусу 
спільно з частинами 5-го гвардійського 
танкового корпусу, 1-ю чехословацькою 
окремою бригадою полковника Людві-
ка Свободи та 167-ю стрілецькою дивізі-
єю 50-го стрілецького корпусу близько 
четвертої-шостої години ранку цього ж 
дня повністю визволили столицю Украї-
ни. Вже наступного дня, 7 листопада, на 
зруйнованій Софійській площі відбувся 
військовий парад, присвячений 26-й річ-
ниці Жовтня… 

Страшна картина відкрилася очам 
радянських воїнів. Горіли великі будинки 
в районі вулиць Володимирської, Великої 

Житомирської, Прорізної, Саксагансько-
го, Великої Васильківської, на Софійській 
і Львівській площах; пожежі знищили ко-
лишній Інститут шляхетних дівиць на Ін-
ститутській вулиці та Публічну бібліотеку 
на сучасній Європейській площі. Були піді-
рвані залізничні станції, рештки більшос-
ті київських заводів. Хрещатик був зруй-
нований ще 24 вересня 1941 р. вибухами 
радіокерованих фугасів, що їх організува-
ли війська НКВС, — через п'ять днів після 
того, як у місто ввійшли нацисти.

За час окупації столиці України, що 
тривала 778 днів, гітлерівці повністю роз-
грабували місто, завдавши його жите-
лям неймовірних страждань. Вони зака-
тували, розстріляли понад 195 тис. чоло-
вік. Приблизно 100 тис. киян вивезли на 
примусові роботи у Третій рейх. Силами 
військовополонених нацисти намагали-
ся замести сліди своїх злочинів. Насам-
перед це стосувалося урочища Бабин Яр, 
де було знищено понад 150 тис. жителів 
(євреїв, українців, росіян, ромів), військо-
вополонених і підпільників — як прокому-
ністичних, так і націоналістичних. Але при-
ховати сліди злочинів ворогу не вдалося, 
оскільки багато десятків військовополо-
нених змогли втекти й урятуватися.

Велике місто, в якому до війни меш-
кало близько 900 тис. жителів (за пере-
писом 1939 р. — 846 724 чол.), практич-
но спорожніло: в ньому залишилося, за 
різним даними, від 100 до 180 тис. людей. 

Учасник визволення Києва, великий 
український режисер і письменник Олек-
сандр Довженко написав 6 листопада 
1943 р. у своєму щоденнику: «Чим більше 
я дивлюся на Київ, тим більше бачу, яку 
страшну трагедію пережив він. Населен-
ня в Києві фактично нема. Є невеличка 
купка убогих, нужденних і злиденних лю-
дей. Нема дітей, нема дівчат, нема юна-
цтва. Тільки баби та каліки. Картина по-
трясаюча. Такого наш світ на протязі кіль-
кох століть, багатьох століть не знає. Адже 
Київ був мільйонним містом. Зараз на руї-
нах тисяч п'ятдесят». 

Органам управління, радянським і пар-
тійним, які розпочали роботу буквально з 
перших годин визволення міста, довелося 
ще непомірно багато зробити, аби віднови-
ти й налагодити нормальне життя в Києві. 
Ця робота розтягнулася на багато років.

Сергій МАХУН, 
редактор відділу історії DT.UA, 

заслужений журналіст України.
«Дзеркало тижня». 01.11.2013.

«За ціною не постоїмо»

У Полтаві відкрили пам’ятну дошку Панасові Мирному
До 170-ліття від дня його народження

Календар 
всесвітньої історії
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Цей розкішний старовинний 
будинок добре знаний чернігів-
цями та гостями міста, адже в 
ньому розміщена обласна уні-
версальна наукова бібліотека 
імені Володимира Короленка. 
Найбільша книгозбірня облас-
ті, храм, де народжується і збе-
рігається духовність. 

Разом з поколіннями сво-
їх читачів бібліотека пройшла 
шлях від невеличкої газетної 
читальні до інформаційного 
центру. Позаду понад 140 років 
роботи. А з чого все починало-
ся?

Чернігів 70-х років ХІХ сто-
ліття — невеличке, тихе, хоч і гу-
бернське місто. Його населення 
16 тисяч чоловік. Більшість стано-
вили міщани. Промисловість на-
раховувала всього 111 робітни-
ків. Лавки, трактири. 

Культурне життя містян об-
межувалося відвідуванням теа-
тру. Публічної бібліотеки не було.

Говорить Людмила Студьоно-
ва, бібліограф-краєзнавець: «Од-
ного разу наше ліберальне зем-
ство зібралося на квартирі Івана 
Григоровича Рашевського і гово-
рило на тему, що треба якусь кни-
гарню завести. Таку, щоб могли 
всі туди ходити, читати. Щоб були 
не тільки телеграми, не тільки га-
зети, а й книжки. І ось так заро-
дилася ідея створити громадську 
бібліотеку. На той час губернато-
ром був Михайло Петрович Да-
раган. До нього була направлена 
делегація земських статистиків, 
а земство мало ліберальне кри-
ло, і от якраз представники цьо-
го ліберального крила прийшли 
до Дарагана і говорили, що тре-
ба створити громадську бібліоте-
ку. Він звернувся з проханням до 
міністра внутрішніх справ. Такий 
був тоді порядок, щоб таку біблі-
отеку дозволили відкрити. І це до-
зволили».

Таким чином 28 березня 1877 
року в Чернігові відкрили громад-
ські бібліотеку. А чому саме гро-
мадську?

Людмила Студьонова: «Дер-
жава не давала жодних коштів на 
її утримання. Був затверджений 
статут, який був підписаний відпо-
відними органами у Петербурзі, 
що за те, що відбувається у бібліо-
теці, за все майно, за книжки, від-
повідають ті люди, які її створили. 
І потім вони звітують перед тими 
людьми, хто їм виплачував субси-
дії на утримання бібліотеки. Від-
булися збори у місті Чернігові. На 
ці збори прийшло понад 30 лю-
дей. Хоча потім стало відомо, що 
засновниками бібліотеки були 51 
людина. Головою цих зборів това-
риство обрало Олександра Пав-
ловича Карпинського – відомого 
лікаря і земського діяча. Секрета-
рем зборів була Софія Федорівна 
Русова».

Головою правління став Пе-
тро Червінський. Посаду завіду-
вача закладу отримав Іван Дроз-
дов. У різні роки членами прав-
ління були відомі письменники, 
вчені, громадські діячі – Микола 
Вороний, Олександр Русов, Бо-
рис Грінченко, Михайло Коцюбин-
ський.

Спочатку бібліотека працюва-
ла, як газетна читальня. І для неї 
виділили приміщення на1-му по-
версі губернської земської упра-

ви. Нині це будинок обласної дер-
жавної адміністрації.

З початком формування 
книжкового фонду під тиском 
громадськості міська влада нада-
ла окрему кам’яну будівлю пара-
фіяльної школи, що на розі вулиць 
Гонча та Преображенська.

Фонди громадської бібліотеки 
формувалися за рахунок пожерт-
вувань самих засновників, зага-
лом громадських діячів. На кінець 
першого року роботи заклад мав 
уже 564 книжки.

Художник Іван Рашевський 
подарував бібліотеці картину з 
власної колекції. Від її реалізації 
надійшло 400 карбованців. Під 
час перебування у Чернігові ком-
позитор Микола Лисенко і актри-
са Марія Заньковецька влашту-
вали літературно-мистецькі вечо-
ри. Виручені кошти вони переда-
ли правлінню бібліотеки.

Людмила Студьонова: «Олек-
сандр Амфіанович Тищинський, 
який також входив до числа за-
сновників бібліотеки, віддав фон-
ду свою власну бібліотеку».

Ілля Шраг, відомий юрист, де-
путат першої Державної думи, за-
пропонував україномовні видан-
ня внести до каталогу книг і взяв 
активну участь у складанні такого 
списку. У 1905 році за безпосе-
редньою допомогою Віри Коцю-
бинської, яка на той час завідува-
ла бібліотекою, склали та видали 
каталог книг чернігівської гро-
мадської бібліотеки. Він зберігся 
до наших днів.

Бібліотека об’єднала навко-
ло себе прогресивно налаштова-
ну інтелігенцію. Організовували 
народні читання, публічні лекції, 
концерти, направлені проти цар-
ського режиму. Звичайно, це ви-
кликало невдоволення місцевої 
влади. І в 1909 році бібліотеку 
закрили. Але через рік відкрили 
під новою назвою – Чернігівська 
міська бібліотека. Вона кілька ра-
зів змінювала своє помешкання 
– від приватного будинку до при-
міщення ломбарду.

Людмила Студьонова: «Як 
розвивалися події з бібліотекою 
після революції 1917-го року, 
важко сказати. Вона скоріш за 
все припинила функціонування. 
І з’являються такі відомості, що 
в 1920-му році на Старопетер-
бурзькій, потім Східночеській ву-

лиці був відділ страхування гу-
бернського земства, і ось туди пе-
реїхала бібліотека. Влітку цього ж 
1920-го року бібліотеку переве-
дено в приміщення губернсько-
го фінансового відділу по Радян-
ській вулиці, 31».

У 1922 році бібліотеці присво-
їли ім’я письменника Володими-
ра Короленка. А в 1934-му вона 
одержала статус обласної.

Під час бомбардувань Черні-
гова фашистською авіацією при-
міщення книгозбірні було зруйно-
ване, фонд і майно майже повніс-
тю знищене. У період тимчасової 
окупації міста її відкрили на ву-
лиці Петлюри, 5, у будинку колиш-
нього реального училища, нині 
тут кооперативний технікум.

Після війни бібліотека швидко 
відновилася. 5 тисяч книжок на-
дійшло з книгосховищ міста і було 
зібрано населенням, 18,5 тисячі 
виділено з держфонду. Обласна 
книгозбірня розмістилася на ву-
лиці Попудренка, 60, а її читаль-
на зала у церкві Петра і Павла 
Єлецького монастиря. 

Серед корифеїв бібліотечної 
справи того періоду — Ольга Лі-
тошко, перший бібліограф облас-
ті. Вона прийшла в професію ще 
в 44-му році і все життя займала-
ся популяризацією нашого краю. 
А ці світлини, ми бачимо завдяки 
Дмитру Єдомасі, який змінив про-
фесію військового льотчика на 
бібліотекаря і мав пристрасть до 
фотографії.

1974 року бібліотека переїха-
ла до цього будинку в центрі міс-
та, пам’ятки архітектури початку 
20-го століття. 

Сьогодні головна бібліоте-
ка області — це сучасний інфор-
маційний, науковий, культурно-
освітній заклад.

Сектору обліку користувачів 
веде облік і контроль, видає чи-
тацькі квитки, інформує про пра-
вила бібліотеки.

Відділ абонементу один із най-
більших у закладі. Його фонд – 
понад 70 тисяч примірників з різ-
них галузей знань. Це відділ, де 
книги видаються користувачам 
додому на певний термін. У відділі 
працює центр по обслуговуванню 
читачів з особливими потребами.

— Сьогодні користувачів з 
особливими потребами в абоне-

менті понад 500, – каже завіду-
юча абонементним відділом Оль-
га Соловцова. — А загалом най-
більшим попитом у чернігівців 
зараз користується сучасна укра-
їнська література, зарубіжна. Се-
ред українських авторів найбільш 
популярні Ліна Костенко, Жадан, 
Лис, Дочинець, Шкляр та інші. Із 
зарубіжної літератури у нас попу-
лярні Робертс, Муракамі.

А це відділ формування фон-
ду. Його працівники займаються 
обробкою нових надходжень лі-
тератури.

Пріоритетним напрямком бі-
бліотеки є краєзнавство. Тут ви-
являють, зберігають та популяри-
зують інформацію про наш край, 
його історію і сьогодення. Фонд 
відділу краєзнавства налічує по-
над 6 тисяч документів, які при-
свячені Чернігівщині.

— Пані Ірино, яке найстарі-
ше видання зберігається у фонді 
вашого відділу?

— Одне з найстарших видань 
– книга «Материалы для геогра-
фии и статистики Российской им-
перии. Черниговская губерния», 
1865 року видання. Підготовлена 
ця книга була нашим земляком 
Домонтовичем, – каже Ірина Ка-
ганова, завідуюча відділом кра-
єзнавства.

— А яким виданням особли-
во пишаєтесь?

— Є таке видання, що продо-
вжувалось. Це «Земский сборник 
Черниговской губернии». У 1898 
році «Земский сборник» надруку-
вав «Очерк развития Чернигов-
ской общественной библиотеки 
за 20 лет». Це початок історії на-
шої бібліотеки. 

Клуб «Краєзнавець» діє при 
відділі з 1974 року. Члени клу-
бу спілкуються на конференціях, 
історико-літературних вечорах, 
презентаціях видань.

Святая святих бібліотеки – 
книгосховище. Тут зберігається 
фонд рідкісних і цінних видань. 
Він налічує понад 18 тисяч при-
мірників.

— В тому числі у нашому від-
ділі більше 5,5 тисячі документів 
російською та українською мова-
ми, які були видані до 1917 року. 
Найстаріші видані в 1787 році. 
Таких видань у нас 2. Перша кни-
жечка – це підшивка суспільно-

політичного журналу «Зеркало 
света», який видавався в Санкт-
Петербурзі просвітником і видав-
цем Федором Думанським з 1786 
по 1787 рік, – розповідає голо-
вний бібліотекар відділу збере-
ження Тетяна Ковальчук. – Дру-
га книжка – це «История о стран-
ствиях вообще по всем краям 
земного круга». Написана вона 
була Антуаном Прево, видана в 
Москві, в російському перекла-
ді в 1787 році відомим суспільно-
політичним діячем, просвітником 
Миколою Новіковим. Отримати 
документи з цього відділу можна 
лише на вимогу структурних під-
розділів бібліотеки, або скорис-
татися електронною доставкою. 

Чималої шкоди фондам за-
вдала минулорічна літня злива. 
Постраждали книги з мистецтва і 
місцева періодика. Дякуємо всім 
небайдужим за підтримку і допо-
могу. Робота з ліквідації наслідків 
стихії триває і досі.

Простора, світла читалька 
зала – найбільш привабливе міс-
це, яке об’єднує всіх відвідувачів.

Зоною психологічного роз-
вантаження називають читачі 
відділ мистецтв. Його відвідува-
чі не тільки творчі працівники, а 
й науковці, студенти, представни-
ки робітничих професій, численні 
шанувальники прекрасного.

Виставки, конкурси, конфе-
ренції, презентації, майстер-кла-
си – роботи у сучасного бібліоте-
каря вдосталь.

Очолює колектив директор-
ка Інна Аліференко. Вона розпо-
відає. 

— Сьогодні у фондах бібліо-
теки близько 850 тисяч одиниць 
зберігання. Це книги, журнали, 
газети, ноти, аудіовізуальні ма-
теріали, електронні видання. За-
раз можна використовуючи елек-
тронний каталог. Він доступній 
в інтернеті. Якщо у людини не-
має змоги приїхати до бібліотеки, 
можна замовити ці матеріали по 
електронній доставці, є міжбіблі-
отечний абонемент, коли книга 
надсилається поштою.

В наших фондах є рідкісні ви-
дання. Ми намагаємось їх оциф-
ровувати. Співпрацюємо з наши-
ми місцевими авторами. Вони на-
дають нам електронні копії своїх 
книг, ми їх розміщаємо в нашій 
електронній бібліотеці.

І у нас є, я вважаю, унікальна 
бібліотека місцевих періодичних 
видань. 

— Чи вплинув інтернет на 
кількість читачів?

— Звісно, зменшилась кіль-
кість читачів. Наприклад, студен-
ти все більше користуються ін-
тернетом. Але і у нас в бібліотеці 
є спеціальні курси «В мережі ін-
тернет всі покоління». До нас при-
ходять користувачі, які хочуть на-
вчитися роботі на комп’ютері і ро-
боті в інтернеті. 

— Перша чернігівська бібліо-
тека була громадською, а як сьо-
годні фінансується обласна бі-
бліотека?

— Зараз іде фінансування з 
обласного бюджету. Наш влас-
ник – обласна рада. Ми кожного 
року складаємо кошторис, вка-
зуємо, що нам потрібно, і нас фі-
нансують. Але ми також надаємо 
платні послуги. Наші користувачі 
платять невеличкий внесок при 
реєстрації.

Телеканал «Новий Чернігів»

Бібліотека імені Короленка: з чого все починалося 
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Батурин — гетьманська столиця

Цьогоріч ми відзначаємо 
350 років з того часу, як гетьман 
Дем’ян Ігнатович проголосив сво-
єю столицею місто Батурин. Мож-
на навіть назвати точну дату цієї 
події — 6 (16 за сучасним кален-
дарем) березня 1669 року. В цей 
день у Глухові був затверджений 
договір гетьмана з московським 
царем. Один з пунктів цих «Глу-
хівських статей» стверджував: «... 
бути гетьманові й гарматам у Ба-
турині». 

Попереднею столицею Ліво-
бережної Гетьманщини був Гадяч, 
що в теперішній Полтавській об-
ласті. Але в результаті великого 

антимосковського повстання, яке 
почалось 1668 року, місто сильно 
постраждало. До того ж на бере-
зень 1669 року гетьман Д. Ігнато-
вич його просто не контролював 
— навколо Гадяча все ще продо-
вжувались бої за участю козаків, 
татар та московитів. Треба було 
обирати нове місце для столиці.

Обрання Батурина в якос-
ті гетьманської столиці не було 
випадковістю. Первинно навіть 
саму козацьку раду, на якій мав 
бути підписаний черговий договір 
між Українською козацькою дер-
жавою та московським царем, 
планувалось провести в Батури-

ні. З такою пропозицією до мос-
ковського царя звертались по-
сланці гетьмана Д. Ігнатовича. І 
спочатку царський уряд погодив-
ся, але згодом з власних мірку-
вань відмовився від цього варі-
анту, і рада відбулась у Глухові. 

А Батурин на 1669 рік вже 
мав досвід проведення таких 
важливих заходів. У 1663 році тут 
були організовані перемовини та 
підписано один з попередніх до-
говорів з царем. Сам факт того, 
що у 1663 році Батурин прийняв 
подібний масштабний захід (а на 
ньому були присутніми десятки 
козацьких старшин та москов-
ських можновладців, з немалень-
ким почтом кожен) вказує на те, 
що місто було значного розміру та 
мало зручне розташування. 

Вогонь повстання 1668 року 
в цілому оминув Батурин, тому 
можна сміливо стверджувати, що 
на момент отримання столично-
го статусу місто було ще більшим, 
ніж у 1663 році. Тобто однією з 
причин, чому гетьман Д.Ігнатович 
обрав саме Батурин була значи-
мість цього міста.

Але ж існували міста не менші 
за Батурин. Чому ж саме Батури-
ну пощастило? Очевидно, ключо-

вою причиною у виборі Батурина 
стали особисті вподобання геть-
мана Ігнатовича. Всі дослідники 
сходяться в тому, що народився 
гетьман в якомусь із сіл в райо-
ні сучасного селища Короп, тоб-
то в околицях Батурина. Логічно, 
що обираючи собі столицю, геть-
ман віддав перевагу найбільшо-
му місту своєї малої батьківщини. 

Втім, гетьманом передусім ке-
рував стратегічний розрахунок. 
В ті часи постійної війни гетьман-
ська столиця мала бути розташо-
вана подалі від районів, яким за-
грожував ворог, у достаньо без-
печному місці, на великій відстані 
від кордонів, та при цьому досить 
близько від всіх частин держави. 
Тобто це мав бути стратегічний 
вузол, перетин військових, адмі-
ністративних та інших комуніка-
ційних ліній. Таким регіоном тоді 
була центральна частина смуги 
прикордоння зі Слобідськими ко-
зацькими полками та територією 
Московської держави - оскільки 
в той час найбільшу загрозу ста-
новили поляки і татари, а Москва 
вважалась меншим злом, хоча й 
проти царського зухвальства не-
рідко спалахували повстання. 

В цілому ж гетьмани все ще 

вірили у співпрацю з Москвою, 
тому вважали вказаний регіон 
тиловим, і тому саме тут розміщу-
валась їхня резидеція. А ось на те, 
що гетьманською столицею став 
саме Батурин, а не якесь інше 
місто цього регіону, справді ма-
буть вплинуло походження геть-
мана.

Гетьман вже за кілька міся-
ців до проголошення «Глухівських 
статей» оселився в Батурині.

В наступні роки свого прав-
ління гетьман Д. Ігнатович приді-
ляв велику увагу розбудові своєї 
столиці, зокрема розпочав і май-
же завершив будівництво Тро-
їцького собору, головної церкви 
міста. Від Ігнатовича цю естафе-
ту прийняли його наступники — 
гетьмани Іван Самойлович, Іван 
Мазепа та Кирило Розумовський. 

Далі в історії Батурина було 
надзвичайно багато яскравого, 
славного, переможного, але й 
трагічного. І тепер наш славний 
Батурин є одним зі знакових сим-
волів української історії.

Віталій МАМАЛАГА, 
старший науковий співробітник

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

Пропоную вражаюче опові-
дання нашої сучасниці Олени Ва-
сильєвої з с. Уралове, колишне 
Олтар, півночі Сумської облас-
ті, про її прадіда Агея Шупика, 
правдивого українського коза-
ка. Нагадаю, що до більшовиць-
кого перевороту в Україні існу-
вав численний стан козаків, що, 
на відміну від селян, мали пільги 
при оподаткуванні, в армію вони 
мали йти з власною зброєю, де 
отримували звання фельдфебе-
ля. Це були залишки прав та при-
вілеїв Гетьманщини та війська 
Запорозь кого.

Олександр ЯСЕНЧУК

«Ласачка-парасачка, йдє була?» – 
«Пад пєчкой».

«Шо ти там дєлала?» – 
«Кросни ткала». 

«Йдє тия кросни?» – «Вагонь спа-
лів». 
«Йдє тей вагонь?» – «Вада заліла». 
«Йдє тая вада?» – «Вали випілі». 
«Йдє тия вали?» – «Хлопци з'єлі». 
«Йдє тия хлопци?» – 

«Пашлі на вайну». 
«Йдє тая вайна?» – 

«Пасярьод кучкі багна».
Так примовляла моя праба-

буся Харитина Данилівна, 1885 
року народження, лоскотавши 
мою дитячу руку до ліктя. «Бабу-
ля, а що таке війна? А куди дівся 
мій дід? Який він був?» – не могла 
заснути я, малолітнє дівчисько. 
Смуток ліг на лице бабусі, її карі 
очі затягнуло вологою. Непомітно 
змахнувши сльозу, сказала: «Спи, 
дитинко. Дай Боже вам того не 
пережити». 

Розмови про діда Агея, чоло-
віка Харитини Данилівни, велись 
рідко та пошепки, як і розмови 
про розкуркулювання, голодо-
мори 33-го року та післявоєнний, 
про церкву та віру в Бога, про 

свій рід. На ці теми при радян-
ській владі існувало табу. Але ж 
головне в пам’яті закарбувалось.

Прийшов час збирати камін-
ня. Сьогодні я відкрито пишаюсь, 
що є нащадком, правнучкою Агея 
Шупика – учасника повстансько-
го загону, який у 1919–1920 рр. 
діяв на території Дмитрівської 
волості Новгород-Сіверського 
повіту. Загін ще звали «бандою 
отамана Гриви», штаб якого зна-
ходився в селі Олтар (стара на-
зва села Уралове до 1924 року). 
Чисельність загону складала 12 
осіб. 

З Інтернету отримала таку ін-
формацію. «У грудні 1919 року 
старший міліціонер Дмитрівської 
волості Василь Гончаров прибув 
у відрядження до с. Олтар, де зу-
стрівся з секретарем місцевого 
комнезаму. Останній доповів, що 
в селі діє загін анархістів на чолі з 
Гривою. Не встигли вони закінчи-
ти розмову, як у хату зайшов сам 
Грива з п'ятьма чоловіками і роз-
зброїв міліціонерів. З'ясувалося, 
що комнезам у селі розпущений, 
вся документація спалена, а за-
мість нього створений штаб по-
встанців, настрій серед селян ан-
тирадянський. Подальша доля за-
гону невідома».

В загін входили 12 волелюб-
них, самостійних чоловіків, які 
своєю працею нажили своє до-
бро, були прямими нащадками 
вільних козаків та понад усе ці-
нували свободу, Вітчизну, поряд-
ність. Вони не сприймали насил-
ля, розбій ледацюг, п’яниць та 
трутнів від більшовиків, які тіль-
ки те й робили, що ходили з пла-
катами по селу: «Долой кулака!», 
«Кулак – враг народа!», відби-
рали останнє зерно у дітей з-під 
подушок, останній кожух у вдів 
розстріляних «ворогів народу», 
силою відбирали худобу з дво-

рів заможних селян. Як тільки не 
доводилось ховати своє добро: і 
свиней різали в хатах під підло-
гою, і сховки всілякі робили…

Нещодавно натрапила на 
пам’ятку більшовистського на-
силля. Більше 90 років користу-
вачі земельної ділянки, в тому 
числі я, орали цю ділянку і кіньми, 
і тракторами. А у 2014 році по-
мітила якусь нірку в землі. Кро-
ти, мабуть. Треба кинути димо-
ву шашку. Сказано – зроблено. 
Але що це? Шашка летіла в нор-
ку дуже довго, видаючи дивний 
звук. Стало боязко, але ж і ціка-
во. «Що там? Якщо скарб?». Мер-
щій за лопату! З’ясувалось –яма 
в зріст людини. «Схованка! – про-
майнуло в голові. – Це ж тут хо-
вали збіжжя від більшовистської 
влади після революції».

І знову згадала родову істо-
рію про свого прадіда Агея.

Мій любий прадід! Бабуся Ха-
ритина пронесла через життя 
свою любов до тебе, донесла її 
до мене та прищепила назавжди, 
а разом з нею і любов до свобо-
ди, почуття гідності, честі, людя-
ності…

Так звана банда чи загін ота-
мана Гриви налічував 12 місце-
вих мешканців, прямих потомків 
вільних олтарських козаків, які 
ще за Мазепи ходили в воєнні по-
ходи. Це потім ченці Новгород-Сі-
верського монастиря силою пе-
ретворювали їх у кріпаків, та так 
і не змогли вільну козацьку душу 
загнати в рабство. Якщо ченці не 
закабалили, то заходилась біль-
шовистська радянська влада, 
яка забирала, розкуркулювала 
господарства, відправляла цілі 
сім’ї заможних хазяїв в Сибір, за-
лишивши там в пам'ять тих часів 
однойменні назви наших посе-
лень, наприклад, Олтар, Мефе-
дівка, Журавка, Грива. 

Та народ чинив опір цьому 
більшовистському режиму, ство-
рювалися загони повстанців. 

Але сили були не рівними: 
якщо московська влада бачила в 
Україні куркулів, які повинні були 
нагодувати всю Росію, підняти 
Сибір, та ще й створювали небез-
пеку своїми волелюбністю, само-
стійністю, то й політику вела гра-
біжницьку, насильницьку. Кинула 
в Україну для придушення опору 
каральні загони, використовува-
ла певні місцеві прошарки насе-
лення – ледацюг, п’яниць.

За доносом вершники – ка-
ральний загін більшовиків – ото-
чили в районі села Чигин, біля 
місцевого старого кладовища, 
«банду Гриви» у повному складі. 
Несподівано. Підступно. Майже 
беззбройних. Рубали їх шабля-
ми…

…Увечері, коли стемніло, у 
вікно тихо постукали… Серце 
Харитини защеміло від болю: 
«Агей!». Від людей вже чула, 
що загін повстанців розбито 
вщент. Мерщій до дверей: «Ха-
ритя, це я… Всіх наших поруба-
ли… Перев’яжи мені рану…». 
Харитина завішала вікна, за-

палила каганець. Кусок стегна 
звисав, стікаючи кров’ю. Трем-
тячими руками Харитина про-
мила та перев’язала рану. Агей 
випив води, обняв Харитину, по-
гладив сплячих дітей. «Я не можу 
залишатись, вони мене все одно 
вб’ють», і пішов у ніч назавжди…

Агей один вийшов з оточен-
ня – і на те була одна причина. 
Бабуся розповідала, що мав він 
великий дар. «Вмів напустити на 
людей таку «туму», що людям вба-
чалась велика вода – повінь, 
або півні, запряжені у підводи. 
Мав дар гіпнозу». Ось і не дивно, 
що він єдиний вийшов з щільно-
го оточення карального загону 
вершників. 

Мій прадід Агей Шупик був 
з козаків-характерників… Тому 
дуже шкода, що кращі люди за-
вжди йдуть у вічність першими. 
Але вони залишають нам велику 
жагу до вільного життя, почуття 
справедливості, любов до родини. 

Олена ВАСИЛЬЄВА
 с. Уралове 

Це оповідання було підготовле-
не на конкурс з історії 

повстанського руху в Україні 
1919–1920 років.

Жага до вільного життя

350 років обрання столицею

Палац гетьмана Кирила Розумовського в Батурині
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Біль пережитогоАвтор цих спогадів вчитель-
краєзнавець з села Кладьківка Ку-
ликівського району Іван Іванович 
Овдієнко свого часу написав істо-
рію рідного села. До уваги читачів 
фрагменти спогадів. Вони чергу-
ються з коментарями автора, зро-
бленими у 90-ті роки.

Мені судилося розминутися з 
кулею. Хоч я ішов на ворога без-
страшно...

А далі — полон. Біля села 
Мар̀ ївки, прямо на полі розташу-
вався табір для радянських вій-
ськовополонених. Їх було кілька 
десятків тисяч. По краях стояли 
вартові з автоматами.

Страшно було навіть думати 
про втечу. Кругом – німці. Та і сил 
вже немає. Але в багатьох була на-
дія якось врятуватись і потім пом-
ститись фашистам, які топчуть 
нашу землю.

І однієї ночі Іван Іванович вирі-
шив здійснити втечу. Йому разом з 
товаришем вдалося подолати рів з 
водою, заповзти в кущі, дочекати-
ся наступної ночі. 

Далі куди йти? До лінії фронту. 
Так, ховаючись вдень і вночі то в 
лісі, то в скиртах соломи, то в по-
рожніх хатах, вони дійшли до само-
го Дону.

Я готовий був віддати своє 
життя за рідну землю, за народ , 
за владу. Уже в ті 28 років в мене 
утвердилась віра в правильності 
шляху, по якому я йду в житті.

Лежачи в траві, в обвалених 
землянках, під час походу від Хар-
кова до Дону, в моїй голові про-
майнули картини мого життя. Гро-
мадянська війна, коли ми сиділи 
в погребі, а навколо свистіли кулі. 

Розповіді батька, що їх сім’я з ко-
зацького роду. Як проживали в 
землянці і зберігали склади лісу 
багача-єврея — власника лісо-
пильного заводу. Далі розруха, го-
лод. По селах ходили люди з торба-
ми і міняли речі на хліб. Перед ві-
йною життя покращало. І тут прий-
шов на нашу землю ворог.

І вирушив солдат дорогою на 
захід по окупованій території. Зно-
ву переховування, небезпеки. До-
велося зустрічати всяких людей. 
Одні при зустрічі ні про що не роз-
питували, а мовчки, дивлячись 
на змарнілих втікачів, віддава-
ли останній шматок хліба. А були 
й такі, що хотіли видати поліцаям. 
Але все ж вдалося солдатові дібра-
тися на Донбас до своєї родини.

Забравши сім’ю восени 1942 
року, Овдієнко рушив на рідну Чер-
нігівщину, в Кладьківку. Там вони і 
жили до вересня 1943 року, поки 
радянські війська не звільнили 
Чернігівщину від ворога. Під час 
окупації в селі жило багато одно-
сельців-солдат, які теж у перші мі-
сяці війни повернулися додому, ті-
каючи від німців.

Восени 1943 року Івана Івано-
вича, як і багатьох інших, забрали 
на фронт, у штрафний батальйон.

...Одягли нас зовсім погано. Ми 
були в простих штанях, в простих 
холодних шапках, взагалі, хто в 
чому. Зброю мені дали – японську 
гвинтівку, торбу з протигаза, тупих 
патронів. У взводі і роті не було, 
крім гвинтівок, більше нічого.

…Бій в районі Василькова, що 
під Києвом. Тут я, командир відді-
лення, був тяжко поранений.

Я пробіг вперед кілька кроків. 
Озирнувся і крикнув: «Вперед! В 
атаку!» І в цю хвилину мене наче 
обпекло по ногах. В очах пожовті-
ло, і я впав. Я бачив, як бігли наші 
солдати на повний зріст і кричали 
«Ура!». Але кругом все було жовтим, 
а я ніби лечу в яму. Опам’ятався 
лише тоді, коли лежав на спині у то-
вариша, що рятував мене…

Довго солдат лікувався у гос-
піталі, а потім із Саратова був на-
правлений у Чернігівський війсь-
ккомат. На початку лютого 1945 

року працював воєнруком в се-
редній школі Кладьківки, потім 
вчителював у сусідніх селах.

Війна принесла родині Овдієн-
ка І. І., як і багатьом іншим, багато 
горя. Всі три брати – Іван, Мико-
ла і Григорій, були призвані на за-
хист Вітчизни, але війна визначила 
кожному з них різну долю.

Найменший Григорій пішов слу-
жити в Червону Армію у 1940 році, 
а повернувся у рідне село в 1946-
му, пройшовши табори смерті Рос-
лавля, Освенціма і Марселя. Там 
захворів на туберкульоз і помер 
у 1952 році, Похований на хутір-
ському кладовищі, поруч з могила-
ми мучеників голодомору, малоліт-
ніх братів.

Середній Микола був хоробрим 
кулеметником. Загинув 8 березня 
1944 року в боях за райцентр Ска-
лат і похований у братській могилі 
Підволочиська Тернопільської об-
ласті.

З 1945 по 1948 рік Іван Івано-
вич Овдієнко — директор школи у 
Воловиці Борзнянського району. 
Робота директора була нелегкою, 
але фронтовик справлявся з нею.

Однак, в районі дізналися, що 
директор у роки війни жив на оку-
пованій території. Овдієнка звіль-
няють з посади директора і пере-
водять завучем у Сидорівську шко-
лу того ж району. 

Роки в Сидорівці Іван Іванович 

згадує як найкращі в житті. В селі 
жили хороші люди, які з повагою 
ставилися до вчителів. Гарним був 
і педколектив. У 1950 році він став 
директором Сидорівської школи

І все-таки переслідування за 
роки окупації продовжувались. 
Знову зняли з посади директора.

1953 року сім’я переїхала у 
Кладьківку. В рідному селі роди-
ні вчителя довелося жити спочат-
ку на квартирі. Довелося поміняти 
5 квартир. Палива не було. Їздили 
санчатами за Десну, рубали лозу, 
тягали самотужки і топили. Харчів 
для корови також не було. Купува-
ли якоїсь соломи. А корову трима-
ли, бо дітям треба було молоко…

Вийшовши на пенсію, Іван Іва-
нович займався громадською ро-
ботою. Він був постійним допису-
вачем районної газети «Полісь-
ка правда», складав вірші, пое-
ми. Особливо про улюблену Десну, 
природу.

Маючи хист до малювання, ба-
гато намалював краєвидів. У бага-
тьох хатах Кладьківки і тепер мож-
на побачити картини, написані І. 
Овдієнком. 

Ще в 1963 році разом з вчите-
лями Кладьківської школи написав 
історію рідної Кладьківки. Разом 
з учнями вчитель історії проводив 
археологічні розкопки на землях 
Кладьківки (урочище Лиса гора), а 
також за Десною. 

Як патріот свого села, 
особливо хутора Пристані 
(ім. Т. Шевченка), я хотів би збе-
регти цей куточок, особливо кла-
довище. До нього підступила кру-
ча Десни, загрожуючи знести 
своїми водами останки померлих 
хуторян. Їхні рідні хочуть зберег-
ти це святе місце, хоч тепер там 
уже не хоронять, але в поминаль-
ні дні приходять пом’янути покій-
них.

Писали про це в «Сільські ві-
сті», в Чернігівський облвикон-
ком. Розпочалися рятівні робо-
ти, і якщо вдасться врятувати це 
святе для нас місце, ми будемо 
вдячні. 

Прохання ще допомогти в ор-
ганізації духового оркестру. В 
селі є інструменти, є люди, які ра-
ніше на них грали, але кажуть, 
що нема грошей для оплати ке-
рівника. «Останній із могікан» – 
колишній паламар Наум Сергійо-
вич, якому вже 87 років, разом із 
кількома бабусями відбуває об-
ряд похорон. Інколи, щоб провес-
ти в останню путь ветеранів, од-
носельці їздять по селах району 
в пошуках духового оркестру, хоч 
років 20 тому інші села запрошу-
вали наш духовий оркестр.

Завдяки старанням влади і 
небайдужих людей, в тому числі й 
Овдієнка І. І., багато з наболілих 
проблем Кладьківки пізніше було 
вирішено. А ось з поезій І. Овді-
єнка. 

Краю мій Придеснянський
Яке миле життя в ріднім краї,
Де несе свої води Десна.
Сині хвилі по річці гуляють, 
Особливо як прийде весна.
Розіллється у повінь водичка
І затопить усе навкруги.
Зеленіють лиш верби й травичка
Та село, де сухі береги.
Люба Десно! Які тільки милі
Як красиві ліси і луги.
Я люблю голубі твої хвилі
І зелені твої береги.

Запис і коментарі вчителя-
краєзнавця Анатолія Чумаченка.

с. Кладьківка, 
Куликівський район

Закінчення. Поч. в №№ 151—152. 

Фото з родинного архіву 
І. Овдієнка

Старі чернігівські світлини – до-
кументальне джерело історії міста. 
Вони дають можливість побачити, 
як змінювався наш край. Ми вдячні 
фотомайстрам, які з часового пото-
ку передали мить та залишили її на 
згадку наступним поколінням. А хто 
був засновником фотосправи у Чер-
нігові?

Вулиця Преображенська. Саме 
тут на розі з Мстиславською, яка ко-
лись розпочиналася звідси, у 1854 
році у найманій квартирі поселив-
ся спадковий дворянин Ксаверій 
Франсович Шлегель. Після закін-
чення харківського імператорсько-
го університету він приїхав до міста 
над Десною і влаштувався на посаду 
фармацевта до аптеки Маркельса.

Згодом Ксаверій одружується 
на козачці села Рябці Євлампії Ге-
расименко та переходить на службу 
до губернського правління штатним 
фармацевтом. Відмінний та добро-
совісний фармацевт очолює також 
аптеку губернської земської лікарні. 
До того ж викладає у земській фель-
дшерській школі, нині медичний ко-
ледж, терапію, хімію, гігієну, фарма-
логолію. У шлюбі народилося 7 дітей.

Звичайна тогочасна родина, 

якби не цікаве захоплення чолові-
ка. Ксаверій Шлегель привернув до 
себе увагу містян своїм дивацьким 
хобі, яке перетворило лікаря-фар-
мацевта на популярну персону Чер-
нігова.

Говорить Костянтин Ягодов-
ський, голова обласної організації 
Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури: «Саме 
з часом прибуття Ксаверія Шлеге-
ля до Чернігова, на той період дово-
лі провінційного губернського міста 
Російської Імперії, співпав світовий 
період розвитку та вдосконален-
ня методів одержання фотографіч-
них зображень. Не оминуло це захо-
плення і самого Ксаверія Шлегеля. 
Більш того, у подальшому воно пере-
росло у доволі прибутковий бізнес. 
Тому можна вважати Шлегеля чи не 
першим з відомих чернігівських фо-
тографів, як аматорів, так і профе-
сіоналів. Спочатку він виготовляв 
свої фотозображення на металевих 
пластинах, так звані дагеротипи. А 
потім перейшов до виготовлення 
скляних негативів з друкуванням по-
трібної кількості фотографій для клі-
єнтів. Потім він замовив спеціальні 
паспарту для наклеювання своїх фо-

тографій, на яких було видрукувано 
його прізвище та назва фотоательє 
у Чернігові».

Збереглося дагеротипне зобра-
ження роботи Шлегеля, на якому ми 
бачимо його молодшого сина Сергія 
та управляючого земською лікарнею 
Івана Рашевського. А ця світлина то-
гочасних чернігівських красунь ство-
рена вже іншим, пізнішим способом, 
з використанням скляних негативів.

Згодом Ксаверій Шлегель від-
криває у Чернігові перше фотоате-
льє. Він досяг такої майстерності, 
що його досвід вивчав громадський 
діяч Олександр Покорський-Журав-
ко і публікував його у французько-
му часописі. А 1859 році майстер ви-
готовляє серію світлин для альбому 
«Светописная Русь

Тож звідки корені захоплен-
ня Ксаверія Францовича? Хто його 
предки?

Говорить Олексій Матвейчук, 
нащадок Ксаверія Шлегеля: «Кса-
верий Францович Шлегель родил-
ся в селе Миньковцы бывшей По-
дольской губернии в 1826 году. Его 
дедом являлся известный польский 
архитектор Леопольд Людвигович 
Шлегель, который был архитекто-

ром дворца Хоткевичей в Млынове 
и близлежащем Пикалове. По вер-
сии некоторых польских искусство-
ведов, он также является автором 
реконструкции дворца Хоткевичей 
в Чернобыле. Его отец принимал де-
ятельное участие наравне с графом 
Потоцким в реконструкции Неми-
ровской гимназии. Сохранилось за-
явление графа Потоцкого и управ-
ляющего немировским имением 
Франца Шлегеля о выделении сумм 
на содержание Немировской гим-
назии. И что самое интересное, его 
воспитателем был его двоюродный 
дед, действительно садовничий и 
архитектор Софиевки Леопольд ІІ 
Людвигович Шлегель».

Фотомистецтвом майстер за-
ймався близько 20 років. Напри-
кінці 70-х років він відійшов від цієї 
справи і повністю присвятив себе ді-
яльності провізора.

До сьогодні нащадки дбайливо 
зберігають речі людини, життя якої 
півстоліття було пов’язане з апте-
карською справою. Це збірник ре-
цептів ХІХ століття, стетоскоп, ки-
шенькова дорожня аптечка, інстру-
мент для виготовлення пробок до 
аптечного посуду, водяний термо-

метр, а також рідкісне видання «Ене-
їди» Котляревського.

Отже і ми доторкнулися до 
пам’яток історії розвитку чернігів-
ської фармації. А чи хтось з дітей 
Шлегеля продовжив його медичну 
діяльність?

Олексій Матвейчук: «Его меди-
цинскую династию продолжил мой 
прадед Сергей Ксаверьевич Шле-
гель, который, начав службу в 1902 
году в селе Роище земским врачом, 
прошел 2 войны – русско-японскую 
и Первую мировую. Вернувшись с 
Первой мировой, по предложению 
земского уездного собрания он 
возглавил уездную санитарную ме-
дицину. Далее он стал губернским 
санитарным врачом и областным 
санитарным врачом. То есть на этом 
поприще он прослужил более 30 лет. 
Умер он в эвакуации в городе Орск».

Зрештою піонер чернігівської 
фотосправи, чудовий фармацевт по-
ринув у тиху безтурботну старість. 
І ця світлина поважного маестро 
створена вже представником ново-
го покоління місцевих фотомайстрів 
– Йосипом Маром.

Телеканал «Новий Чернігів»

 «Невідомий Чернігів»: піонер чернігівської фотосправи 
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Дейдра заплакала
— О, Тім зрозумій, будь лас-

ка, зрозумій! Було так жахли-
во, так самотньо – і бідність. Я 
не була готова бути бідною без 
тебе. Коли я залишилась сама, 
то не могла опиратися буден-
ності.

— Все добре, Дейдра. Я ро-
зумію. Я знаю, що ти завжди ту-
жила за матеріальним. Я зумів 
вирвати тебе з цього кола. Але 
вдруге …. Мої нерви нікуди не 
годяться, мав безліч перело-
мів. Ти бачиш, що я ледве руха-
юсь без милиць, і на завершен-
ня цей шрам.

Вона пристрасно зупинила 
його.

— Ти думаєш, що це мене 
турбує?

— Не знаю. Я був дурнем. Я 
вирішив, що лише гляну на тебе. 
Якщо ти маєш щасливий вигляд, 
якщо ти щаслива з Кроз'є, то я 
повинен лишатися мертвим. Я 
побачив тебе, коли ти виходи-
ла з великої машини. Ти мала 
накидку з соболів – річ, яку я б 
не міг тобі купити, навіть якщо 
стер би руки від праці до крива-
вих мозолів. І ти … ти здавалась 
щасливою. Я не мав сили та 
мужності, віри в себе, які я мав 
до війни. Я лише пропащий чо-
ловік і ледве зміг би утримувати 
тебе. Ти виглядаєш так прекрас-
но. Дейдра – ти королева серед 
жінок, і варта всього хутра, ко-
штовностей, прекрасного одягу 
та інших розкішних речей, яки-
ми Кроз'є осипає тебе. Потім…і 
біль бачити вас разом вирішила 
все. Всі хотіли, щоб я був мерт-
вим і я залишуся мертвим.

— Як це боляче, — проше-
потіла Дедра

— Це до біса боляче! Але я 
не звинувачую тебе. Ні, але це 
боляче

Вони замовкли. Потім Тім 
наблизив своє обличчя та поці-
лував її з новою ніжністю.

— Але тепер все скінчи-
лась, люба. Потрібно вирішити 
одну річ, як повідомити про все 
Кроз'є

— Ой. Я не думаю …
Вона швидко відсахнулася, 

побачивши як Кроз'є та управи-
тель з'явилися на стежці. А по-
тім швидко повернула голову і 
прошепотіла:

— Не роби нічого. Залиш 
все мені. Я повинна підготувати 
його. Де завтра я можу зустріти-
ся з тобою?

Тім Нугент подумав:
— Я прийду в Булавайо. Зна-

єш кафе біля банку Стандарт? В 
три години там безлюдно.

Дейдра коротко кивнула, 
перед тим як приєднатися до 
двох чоловіків. Злегка насупив-
шись, Тім Нугент провів її погля-
дом, щось в її поведінці спанте-
личило його.

Дейдра мовчала всю зво-
ротню дорогу. Пославшись на 
легкий сонячний удар, вона 
розмірковувала про свої дії. Як 
вона скаже? Як він відреагує? 
Дивна апатія оволоділа нею, 
зростало бажання відклас-
ти розмову щонайдалі. Завтра 
буде досить часу. І взагалі, до 3 
годин дня багато часу.

Готель був незручний. Їхня 
кімната була на першому по-
версі з вінками, що виходили у 
внутрішній дворик. Дейдра сто-
яла, вдихаючи затхле повітря 
та гидливо поглядаючи на по-

збавлені смаку меблі. Вона ду-
мала про розкішні апартаменти 
Монктона серед соснового лісу. 
Коли покоївка нарешті залиши-
ла кімнату, вона повільно піді-
йшла до скриньки з коштовнос-
тями. Золотистий алмаз лежав 
на її долоні. Стрімким жестом 
вона повернула коштовність до 
скриньки і ляснула кришкою. 
Завтра вона повинна погово-
рити з Джорджем.

Вона погано спала. Було 
важко дихати під тяжкими 
складками москітної сітки. 
Пульсуюча темрява відгукува-
лася всюдисущим дзижчанням, 
якого вона боялась до смер-
ті. Вона прокинулася млява та 
зблідла. Неможливо починати 
важливу розмову так рано!

Вона лежала в невеликій 
затишній кімнаті цілий ранок, 
відпочиваючи.

Настання ленчу стало для 
неї шоком. Коли вони пили каву, 
Джордж Кроз'є запропонував 
проїхатися до парку Матобо.

— Маємо достатньо часу, 
якщо виїдемо одразу.

Дейдра похитала головою, 
посилаючись на головний біль, 
подумала про себе: «Це вирішує 
справу. В цій справі не потріб-
но поспішати. Після всього, чи 
грає роль один день? Я все по-
ясню Тіму». 

Вона помахала на прощан-
ня Кроз'є, коли той поїхав на 
своєму Форді. Потім поглянула 
на годинник і повільно пішла на 
місце зустрічі.

В цей час в кафе не було ні-
кого. Вони сіли за невеликий 
столик в кабінці та замовили 
незмінний чай, який п'ють в Пів-
денній Африці протягом дня і 
ночі. Вони не сказали ні слова, 
поки офіціантка не принесла 
чай й не закрила рожеві фіран-
ки. Потім Дейдра підняла голову 
і зустріла насторожений погляд.

— Дейдра, ти сказала йому?
Вона похитала головою, об-

лизуючи губи, підшукуючи необ-
хідні слова.

— Чому ні?
— У мене не було шансу, не 

було часу…
 Її слова звучали непере-

конливо.
— Щось не те. Я підозрював 

ще учора. Сьогодні я упевнився. 
Дейдра, у чому справа?

Вона лише похитала голо-
вою.

— Якась є причина, чому ти 
не хочеш залишити Джорджа 
Кроз'є, чому ти не хочеш повер-
нутися до мене. Яка причина?

Це було правдою. Вона усві-
домила причину з пекучим со-
ромом, справжню причину. 
Його очі пильно вивчали її.

— Ти не кохаєш його! Ні. Це 
щось інше.

Вона думала: «Хвилину і 
він все зрозуміє! Боже! Не дай 
йому докопатися до істини!»

Раптом його обличчя зблідло
— Дейдра, ти…ти вагітна?
Вона зрозуміла, що доля 

дала їй шанс. Чудовий шанс! Він 
так подумав. Повільно, майже 
не думаючи, вона схилила голо-
ву. Вона чула його прискорене 
дихання, осиплий голос.

— Це все змінює. Не знаю. 
Ми повинні знайти інший спосіб 
вирішити питання

Він нахилився через стіл та 
взяв її руки в свої.

— Дейдра, моя дорога, ніко-

ли не думай, жодної миті не ду-
май, що ти в чомусь винна. Що 
б не трапилось, пам'ятай по це. 
Я дам знати про себе, коли по-
вернуся до Англії. Я боюсь цієї 
мандрівки, тому вирушу прямо 
зараз. Тільки пам'ятай, що б не 
трапилось не звинувачуй себе.

Він підніс її долоні до сво-
їх губ. 

Потім вона сиділа сама, 
дивлячись на незайману чаш-
ку чаю. І перед внутрішнім зо-
ром стояв напис на білій стіні: 
«Яка користь людини, що здобу-
де весь світ, а свою душу зана-
пастить?»

При поверненні Джорджу 
Кроз'є передали прохання не 
турбувати дружину. Покоївка 
сказати, що вона страждає на 
сильні головні болі.

О дев'ятій годин ранку він 
зайшов до її спальні. Його об-
личчя було похмуре. Дейдра си-
діла на ліжку. Вона вигляділа 
блідою та виснаженою, але її 
очі сяяли.

— Джордж, я маю щось тобі 
сказати, щось дуже жахливе…

Він різко перервав її
— Ти чула. Я боявся, що це 

може тебе схвилювати.
— Схвилювати мене!?
— Ти говорила з тим бідним 

молодим хлопцем.
Він побачив, як вона схопи-

лась за серце, її очі закрилися, 
і вона швидко промовила низь-
ким голосом, який його дуже 
злякав:

— Я нічого не чула. Говори 
швидше

— Думаю..
— Говори!
— На тій тютюновій планта-

ції. Хлопчина застрелив себе. 
Гадаю, що його зламала війна, 
все це нерви. Бо жодного іншо-
го раціонального пояснення.

— Він застрелився в тій тем-
ній кімнаті, де висить листя тю-
тюну

Вона сказала ці слова голо-
сом провидиці. Немов перед її 
поглядом постала пахуча тем-
рява і фігура, що лежала долі-
лиць з револьвером у руці.

— Боже, упевнений, що так. 
Ось чому ти була така дивна 
вчора. Все це дуже жахливо!

Дейдра не відповіла. Перед 
її очима постала інша картина – 
стіл з чаєм і жінка, що схилила 
голову, сприймаючи обман.

 — Так, так. В усьому винна 
війна, — сказав Кроз'є, запа-
люючи трубку. Крик дружини 
змусив його здригнутися. 

— Ні! Я не терплю цього за-
паху!

Він подивися на неї з прияз-
ним здивуванням

— Моя дорога дівчинко, ти 
не повинна нервувати. Зре-
штою ти не зможеш уникну-
ти запаху тютюну. Ти зустрінеш 
його всюди.

 — Так, скрізь!
Вона повільно посміхнулася 

кривою посмішкою і прошепоті-
ла декілька слів, які він не роз-
чув. Це був некролог на смерть 
Тіма Нугента: «Допоки триває 
світло, я буду пам'ятати, і в тем-
ряві я не забуду».

Її погляд слідкував за ви-
східними спіралями диму, і тихо 
повторювала: «Скрізь, скрізь…»

Закінчення. Поч. в № 163.

Агата Крісті

Допоки триває світло

Донедавна вважалось, що єдиним 
інтерв’ю з легендарною співачкою Квіт-
кою Цісик, яке збереглось до теперішьо-
го часу, є відеоматеріал, записаний Олек-
сандром Горностаєм у 1992 році. Ще одне 
інтерв’ю записав для Національного радіо 
на початку 1991 року український музи-
кант Кирило Стеценко.

Довгий час цей запис вважався за-
губленим у фондах радіо. Проте Стеценку 
вдалось віднайти цей унікальний запис та 
оцифрувати його.

Задля цієї розмови Кирило біг через 
весь Манхеттен до однієї з найкращих сту-
дій звукозапису, що належала чоловіку 
Квітки — Едварду Раковічу. За два дні до 
того запису у студії працювали Шон Леннон 
і Йоко Оно над кліпом Give Peace a Chance.

Під час розмови Квітки з інтерв’юером 
на руках у співачки вигукує її тримісячний 
син — Едвард-Володимир, названий на 
честь батька. 

«Історична правда» публікує інтерв'ю 
з незначними скороченнями та з 
люб'язного дозволу видання «Вежа».

Про Україну
Я була з мамою в Україні, 8 чи 9 літ 

тому [1983 року — авт.]. Там було дуже 
інакше, ніж тепер. Було дуже цікаво, бо 
ми були в соборі Св. Юри у Львові, де моя 
бабця і дядьо взяли шлюб. Коли вуйко мій 
вродився, то там було і хрещення. Дуже 
гарна історія нашої родини.

І всі тоді мені казали, що як гарно, що 
ти з мамкою їдеш, бо татка мого вже не 
стало. Мені тоді всі казали, що я буду така 
підпора мамі в мандрівці, що мамці може 
буде прикро поїхати назад, побачити ті 
місця, де вона з татком ходили, жили, зу-
стрічалися.

Ми пішли до церкви Св. Юри і там 
люди співали. Я так плакала в церкві, 
тому що моя мама була страшно щаслива, 
що могла повернутися. Я була страшно 
зворушена і всюди плакала, бо то є міс-
то, де був мій тато, моя мама, моя бабця.

Я тільки очима пам’ятаю ті місця. 
Дуже багато маю родини в Україні. Але є 
моя тітка Віра, що мешкає у Львові, є ще 
такі Цісики, які мешкають в Коломиї. То 
велика родина була. Всім моїм посилаю 
привіт і любов свою.

Про платівку
Більше року тому вийшла моя плита 

«Квітка. Два кольори». Я намагалась дуже 
гарно її підготувати і видати. Ми дуже за-
доволені нею. Це мій чоловік, звукорежи-
сер — Едвард Раковіч допоміг із записом. 
Ми планували і працювали над плитою 
дуже довго, всі пісні були перед тим аран-
жовані.

Ми ходили до студії впродовж трьох 
місяців. Я разом з оркестром співала у 
великій кімнаті. Деякі інструменти дода-
ли пізніше. Ми це все змішували, тому ви-
йшло так довго. Мій чоловік — перфекці-
оніст, він хотів, щоб то страшно добре зву-
чало, досконало, тому він над тим дуже 
довго працював.

Я з мамцьою і сестрою вибирали піс-
ні для плити. Сестра грає на фортепіані у 4 
піснях на платівці. Ми просто пару тижнів 
сиділи разом. Шукали і переслуховували 
різні пісні. Вибрали цілу купу того, що нам 
подобалось.

Потім ми сіли з аранжувальником 
Джеком Кортнером і він вибрав з усього 
те, що йому здавалося найбільш цікаво 
музично. Джек допомагав робити і пер-
ший альбом.

Про улюблені пісні
Я хотіла зберегти ту пісню «Чуєш, бра-

те мій». Дуже хотіла її мати в записі. Деякі 
українці тут, в Америці, не погоджувались 
з тим, що я ту пісню хочу включити в аль-
бом, бо вона є сумна. Ми співаємо її за-
звичай на похоронах.

Сумна пісня, але гарна пісня. Мені 
здається, що в такий час, коли не знати, 
що діється в цім світі, то є важлива ком-
позиція. Записувала її в липні 89-го, тоді 
ще нічого не зачалось на Україні діятись.

Я була пластунка і ми в Пласті співали 
таку пісню «Сіріли у сумерку» («При ватрі»), 
вона була також наша улюблена. Це вже 
тут написана, здається, в Америці. Тому її 
хотіла теж мати в записі.

«Черемшина», «Два кольори», «Я піду 
в далекі гори» — теж мої улюблені. Щодо 
останньої пісні, то я її спочатку почула в 
швидкому темпі. Мені дуже сподобалася. 
Я тоді сказала Джеку Кортнеру про неї. 
Він запропонував її зробити набагато по-
вільнішою. Дуже цікава вийшла.

«О верше, мій верше» — це улюблена 
пісня моєї бабці. Коли ми скінчили пра-
цювати над цією піснею, а це ми з вели-
ким складом скрипалів грали в кімнаті, то 
я дуже боялася, що не зможу її заспівати 
без плачу, що я не зможу скінчити. Всі си-
дять, а як я ту пісню можу заспівати і не 
розплакатись? Але вдалося мені. Вона 
дуже зворушлива.

Про українців 
за кордоном
Ви знаєте, я вже дуже довго працюю 

в американській музиці в Нью-Йорку. Всі 
ми в Америці чи в Канаді (поза Україною), 
всі ми хочемо щось зробити. Хоч я тут уро-
джена, мої родичі зі Львова, моя родина і 
я почуваємось українцями. Я є в Америці, 
але українка.

Всі ми шукаємо, що би ми могли зро-
бити, якби могли зробити. Я мала власне 
ту ідею, що нічого не можу зробити, але 
можу спробувати українську пісню післа-
ти в світ. Щоб люди почули, щоб люди зна-
ли! І тут в Америці, щоб музичні, свідомі 
люди знали, що то є українська пісня!

Хоч є і багато красивих українських 
плит. Я не одинока. Але я хотіла на найвищо-
му рівні. То є мій фах. Я маю нагоду то зроби-
ти. Це хороший час написати таке, що ми — 
українці поза Україною – про наших україн-
ців не забули. І що ми всі думаємо про вас, і 
не знаємо просто, що робити, щоб помогти, 
але наша любов і наше серце є з вами.

Всі ми тут, поза Україною, маємо на-
дію, що колись можна буде туди поїхати, 
коли Україна буде вільна і сильна.

Про життя в Америці
Я себе називаю студійною співачкою. 

Співаю на телевізії, на радіо, я наспівую ре-
кламу на різні продукти, скажімо: літаки, 
парфуми, туалетний папір чи дитячі забав-
ки, тобто все, що рекламують по телевізо-
ру, радіо.

Я також співаю на платівках для других 
американських артистів, наприклад, Кар-
лі Саймон. Також виступаю на відео для 
неї. Пері Остін, Квінсі Джонс, Майкл 
Франкс. На плиті Квінсі Джонса 
«The Dude» я багато співала.

Невідоме ексклюзивне 
інтерв'ю Квітки Цісик

Родина Квітки: з лівого боку, стоять: 
двоюріднa сестрa Христина Лев, ріднa 

сестра Марія Цісик, вуйко Василь 
Лев (брат Іванни Цісик), Квіткa Цісик, 

двоюріднa сестрa Олеся Лев, мати Іван-
на Цісик, двоюріднa сестрa Мая Лев. 

Сидять: зліва, дочки Марії Цісик Саман-
та і Леся, бабуся Софія (Нагірнa) Лев і 

професор д-р Василь Лев
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У світі цікавого

Плями на чашках допоможе видалити 
шкірка цитрусових з невеликою кількістю солі.

Ділянки на килимі, зім'яті меблями, розчесати 
можна виделкою.

Капусту для начинки, порубавши, спочатку об-
дайте окропом, а потім залийте на хвилину холодною 
водою. Гарненько відіжміть і смажте на сковороді. Тоді 
капуста не втратить колір, не стане коричневою.

Щоб голубці в каструлі при тушкуванні не при-
горали, на дно каструлі покладіть кришку меншого, ніж 
у каструлі, діаметру ручкою вгору. На кришку настеліть 
капустяне листя, а на нього — голубці.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Робота в команді 
дуже важлива: це дозволяє 
перекласти вину на іншого.

 Не дозволяйте фак-
там вводити вас в оману. 

 Вам завжди не ви-
стачатиме або часу, або 
грошей.

 Проста і доступна 
брехня корисніша складної 
і недоступної істини. 

 Прямих ліній не бу-
ває. 

Було колись...
Музичні дива
Найбільший натовп гля-

дачів-слухачів був зареє-
стрований на знаменитому 
пляжі Копакабана в Ріо-де-
Жанейро, Бразилія. Близь-
ко 3 з половиною мільйонів 
людей зібралися ,щоб від-
значити новий 1994 рік з 
Родом Стюартом. 

Найбільш «гучною» гру-
пою була визнана Kiss. На 
її концерті в Канаді у 2009 
році було зареєстровано 
звук потужність 136 деци-
бел. 

Мортен Паркет з гру-
пи А-На встановив рекорд 
тривалості утримання при 
співі одної ноти. У пісні він 
утримував ноту протягом 
20,2 секунди.

Рекорд найбільш низь-
кої проспіваної ноти вста-
новив Роджер Меніс у 2010 
році, що було занесене у 
світову Книгу рекордів Гін-
несса. Висота ноти стано-
вила всього лише 0,393 
Герца. Це зафіксував спе-
ціальний прилад, оскіль-
ки людське вухо не здатне 
почути те, що нижче 18-ти 
Герц. 

Куточок 
гумору

— Як відрізнити ероти-
ку від порнографії?

— Дуже просто. Якщо 
той самий сюжет надруко-
ваний у дешевій газеті, це 
порнографія, якщо в доро-
гому журналі — це еротика, 
а якщо написаний олійними 
фарбами у XVI столітті — це 
шедевр світового мистецтва.

☺ ☺ ☺
— Я дружині подарував 

пральну машину і сушилку.
— Мабуть, купу грошей 

витратив?
— Ні, небагато. Це та-

зик і рушник.
☺ ☺ ☺

— Кумонько, скільки 
тобі років?

— Та так, щороку по-
різному. 

☺ ☺ ☺
Приїздять батьки прові-

дати студента в гуртожитку. 
Рано вранці стукають у две-
рі його кімнати. 

— Петя Петренко тут 
живе?

З кімнати заспаний го-
лос іншого хлопця:

— Тут, тут… Ви його біля 
дверей покладіть, зараз 
одягнусь і занесу!

Незвичайне про гарбузи
Гарбуз налічує понад 5000 років. Родина 

гарбуза, на думку вчених, — Мексика: ця культура 
вирощується там з третього тисячоліття до нашої ери.

У Латинській Америці з гарбуза робиться майже 
все — від плотів до посуду.

Гарбуз з того ж сімейства, що й огірки, кабачки, ка-
вуни.

Гарбузова світова столиця знаходиться в Сполуче-
них Штатах, у місті Мортон, штат Іллінойс.

Існує понад п'ятдесят сортів гарбуза. Вони розді-
лені на чотири види: кормові, столові, посудні, декора-
тивні. До вживання придатні лише столові, які ділять-
ся на три ботанічні типи: мускатні, з твердою кіркою, 
великоплідні. Найкращі гарбузи — мускатні: вони аро-
матні, містять найвищий відсоток каротину. 

Гарбуз можна вирощувати в будь-якому куточку 
світу, зрозуміло, окрім Антарктики.

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, су-
веніри, канцтовари, а також  туризм, екскурсії, про-
ведення презентацій, прес-конференцій, творчі зу-
стрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

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

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

Чернігів, вул. Шевченка, 9.

в. Родина 

світу, зроз

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно

Запутана справа Заплутана справа

Запущений дім Занехаяний дім

Заронити підозру Збудити підозру

Заслуговує уваги Заслуговує на увагу

Заставити працювати Змусити працювати

Затягнути ремонт Зволікати з ремонтом

Мусила поїхати до Каліфор-
нії, щоб співати на тій плиті. На бек-

вокалі ще співаю для тих людей. Так я 
власне живу. Я займаюсь паб-музикою в 
Америці, співаю в студіях, це мені найближ-
че, то є мій фах. Тому я власне хотіла мати 
власну плиту.

Про татка
Мій татко був скрипаль, він дуже все за-

ймався українською музикою. І тут, в Амери-
ці, коли мої родичі приїхали до Нью-Йорку, 
тато заснував український музичний інсти-
тут. Він все був дуже зайнятий і зацікавле-
ний українською справою. Дуже багато пра-
цював.

І я також була скрипачка, вчилась у ньо-
го. То був дуже гарний чоловік. Дуже ніж-
ний і добрий. Навчив мене любити музику. 
Я йому дуже вдячна. Він виступав тут з кон-
цертами для наших українців у різних ака-
деміях, його просили. Він був як соліст. Грав 
класичну і українську музику.

Про чоловіка
Він уроджений тут також в Америці, я в 

Нью-Йорку, а він в Нью-Джерсі. Він почав 
працювати в студії може 12 років тому. Пе-
ред тим він мав різні праці. Грав на бубнах. 
Є така співачка Фібі Сноу, він з нею грав в її 
групі. А потім подумав, що не хоче далі грати 
на бубнах, а треба робити щось інше.

І тоді почав працювати з продюсером 
Філм Ремов. В той час він мав свою студію і 
вони почали разом працювати. Вчився бути 
звукорежисером. І він хотів би побачити, чи 
це для нього буде добрий фах. І йому дуже 
подобалось. Після цього почав працювати в 
різних студіях.

Про студію
Студія має три поверхи. Це студія мого 

чоловіка, так. Він і Брюс Мерлі – співвлас-
ники. Але пан Мерлі пішов у інакшу кар’єру, 
тому все тепер є чоловіка. 10 років тому 
вони створили цю студію. Там раніше був 
склад, вони все там зробили всередині.

Мій чоловік все усередині почав оформ-
лювати, всю машинерію, все. Це багато ко-
штувало, бо було багато студій у місті. Ве-
лика конкуренція. І вони б не починали це 
робити, якби не були впевнені, що це буде 
найкраща студія в Нью-Йорку. Устаткування 
дороге, гроші вони позичили у банків. Це є 
великий борг, ще несплачений.

Почали працювати, і про них пішла сла-
ва, про цю студію, що тут хороший звук. Мій 

чоловік знає, як правильно зробити звук, 
акустику. Записувалися тут Даяна Рос, Ма-
донна, Майлз Девіс, Вінтон Марселес, Мі-
шель Каміло, Шон Леннон.

Не знаю, чи ви бачили, передвчора Шон 
почав записувати тут відео проти війни. 
Шон і Йоко були тут і накручували відео до 
пісні Give Peace a Chance. Також Вуді Аллен 
частину свого фільму накрутив тут.

Про перший фестиваль 
«Червона рута» у 1989 р.
До нас дзвонили і питали, чи я хотіла 

б приїхати, і я сказала відразу, що так, що 
страшно хотіла б приїхати. Але тоді розмо-
ва скінчилася. Властиво, я не знаю чому. 
Ми навіть не почали говорити про грошові 
справи. Раптом ті люди, що нам це пропону-
вали, перестали з нами говорити.

Мені було дуже шкода, бо я дуже хотіла 
поїхати. Не знаю, що сталося, мені здава-
лося, що може не буде тоді того фестивалю. 
Мій чоловік говорив з кимось з їхніх пред-
ставників. Вони мали сконтактуватися з на-
шим адвокатом, щоб вирішити легально де-
які справи. Мій чоловік боявся, що може я 
не вернуся, що може це небезпечно мені по-
їхати.

На цьому комунікація з фестивалем 
скінчилася. І ми навіть про гроші не говори-
ли. Тоді мені було, власне, дуже жаль, бо я 
хотіла поїхати. А ще було жаль, що люди по-
чули, що я там маю бути. Дехто прийшов, 
щоб мене почути, а там довідалися, що мене 
нема.

То страшне є, бо не можна так дурити 
людей, тому це дуже неприємна справа. Не 
знаю, що сталося, чи хтось настрашився, що 
ми хотіли через адвоката спілкуватись, чи 
сама комунікація зломилася.

Про смаки
Я люблю слухати музику: джаз, рок, паб, 

класичну музику. Тому я маю багато куми-
рів. Як я була маленькою, то любила дуже 
Джуді Коллінз, я її слухала і Джонні Мітчелл. 
Вони тепер не є аж такі знані, але в той час 
були.

Дуже люблю джазову музику. Морін Ма-
ґаван має чудовий голос, чудово співає, має 
чудову техніку. Вона є паб-співачкою. З кла-
сичного боку, бо я вчилася, брала лекції спі-
ву, то була така Джон Седерлінг і Беверлі 
Сіллз. Мені дуже подобається, як вони спі-
вали.

Я є дуже зацікавлена в Мадонні, вона є 
цікава особа, вона не є знаменита співачка, 
але є знаменита бізнесвумен. Вона так вміє 
себе продати. Тут в Америці дуже важливим 
є маркетинг. І вона є сильна в цій ділянці. 
Вона – талант і феноменальна енергія.

Висловлюємо подяку Кирилу Стеценку за 
надані записи унікального інтерв’ю.

Фото взяті з офіційного сайту співачки.
«Українська правда — Історична правда», 

25. 06. 2018
Pravda.com.ua

Кві́ тка Ці́сик (4. 04. 1953, Нью-
Йорк — 29. 03. 1998, Нью-Йорк) — 
американська співачка українського 
походження, популярна виконавиця 
американських та українських пісень.
Кирило Вадимович Стецен-

ко (нар. 11. 04. 1953) — український 
скрипаль, композитор, культуролог, 
педагог і громадський діяч. Заслуже-
ний артист України. Онук композито-
ра Кирила Григоровича Стеценка.

Невідоме ексклюзивне 
інтерв'ю Квітки Цісик

Ще юна Квітка і її тато Володимир Цісик

Квітка і два Едда — син і чоловік


