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

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

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

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

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

Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайо-
мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 
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Святкування Дня Незалежності 
України — у новому форматі
Про це повідомили у прес-службі глави держави:
«Ранок 24 серпня розпочнеться з ушанування пам'яті 

героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалеж-
ність країни. Під час церемонії, яка стартує о 9. 30 біля 
пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, 
буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчан-
ня. На знак того, що Україна та українці пам’ятають своїх 
героїв, пролунають 100 ударів дзвона, які підхоплять інші 
міста держави. Вони символізуватимуть сто ударів серця 
кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні». 

У пам’ятному заході разом із президентом Украї-
ни Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть 
участь рідні та близькі полеглих захисників незалежнос-
ті України, ветерани АТО та діти. Під звук дзвонів на Май-
дані Незалежності буде піднято Національний прапор, а 
військовий хор виконає Гімн України.

Близько 9.50 розпочнеться нагородження українців, 
які досягли успіхів у різних сферах.

Замість параду до Дня Незалежності, у центрі Києва 
відбудеться офіційний захід у новому форматі під назвою 
«Хода Гідності». Хрещатиком крокуватимуть представни-
ки різних родів військ, ветерани АТО, які зможуть приєд-
натися до своїх бригад, медики, вчителі, спортсмени, ди-
пломати та волонтери. Також у ході візьме участь прези-
дент Зеленський і вище керівництво країни, після чого 
глава держави звернеться до громадян. 

У рамках святкування на головній площі країни та-
кож відбудеться музично-хореографічний флешмоб: про-
звучать знакові українські пісні у сучасному аранжуван-
ні, які виконають оркестри та відомі музиканти.

Перше засідання нової Ради — 
29 серпня

Перше урочисте засідання Верховної Ради України 9 
скликання відбудеться 29 серпня. Таке рішення було при-
йняте на засіданні підготовчої групи з числа новообраних 
депутатів 9 серпня.

Пропозицію про цю дату вніс головуючий на засідан-
ні, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Ця пар-
тія, вперше в нашій історії, одна набрала більшість у Раді.

Хто ми? Де ми? Які ми? У ці 
28 років незалежної Україн-
ської держави.

Почнімо з головного — нас, укра-
їнців. 24 серпня 1991 року незалеж-
ність і утворення нової держави (чи 
її відновлення) проголосили 52 міль-
йони українців, а їхнім голосом ста-
ла Верховна Рада, яка ухвалила Акт 
незалежності України. А 1 грудня він 
був підтверджений Всеукраїнським 
референдумом.

Нині чергову річницю святкуємо 
ми — 42 мільйони громадян держа-
ви. На 10 мільйонів людей населен-
ня держави зменшилося. Причому, 
цифра у 42 мільйони доволі приблиз-
на. Достеменно відомо, що в самій 
державі нас набагато менше. Лише 
достеменно невідомо, наскільки? Бо 
ніхто ні тут, ні за кордоном не пора-
хує, скільки мільйонів громадян кра-
їни тимчасово мешкають по світах, 
майже всі з них — на заробітках. 

В Україні війна. Як би ми її не на-
зивали — АТО, ООС. Єдина країна Єв-
ропи, де йде війна. Вже 5 років. По-
над 12 тисяч загиблих, десятки тисяч 
поранених, більш як півтора мільйо-
на біженців. Агресія сусідньої Ро-
сії. Через неї і внутрішніх зрадників 
від держави відторгнуто території — 
Крим і частину Донбасу. 

В країні пройшли дві революції, 
два Майдани: Помаранчева і Рево-

люція Гідності. Восени першій буде 
15 років, другій — 6. Обидві не при-
несли кардинальних перемін сус-
пільства, натомість — величезне 
розчарування людей. Найперше — 
тим, як скористалися революціями 
ті, хто завдяки їм прийшли до влади. 
Відтак, і загалом наші 28 років топ-
тання по колу — це вердикт нашій 
так званій «національній еліті» — по-
літичній, економічній, духовній. 

Чвари в політикумі, громадян-
ському суспільстві. Чвари, які до-
котилися навіть до недавно утворе-
ної незалежної Православної церк-

ви України, і до об'єднання нашого 
православ’я ще далеко. 

Ми обрали за ці роки 6 президен-
тів, 9 парламентів. 

І ніяк не оберемо нормальний 
шлях, по якому давно йдуть наші за-
хідні європейські сусіди. Ми всі ці 
роки жили серед тотальної корупції, 
а це не що інше, як мародерство вла-
ди. Звідси убогий рівень життя укра-
їнців, не гідний такої багатої країни. 

...Коли людині 28 років, вона на-
роджує по собі вже наступне, друге 
покоління. Нам же чомусь все ще 28. 
Чи, може, таки вже 28?

Незалежність: 28 — ще чи уже?

Етапи українського державотворення
24 серпня 2019 року Україна 

відзначатиме День незалежності – 
державне свято на честь ухвалення 
Верховною Радою України у 1991 
році Акта проголошення незалеж-
ності України. . Проголошення ста-
ло логічним завершенням укра-
їнського державотворення. Тож, 
слід вшанувати всі попередні ета-
пи – Русь, Галицько-Волинське кня-
зівство, Велике Князівство Литов-
ське, козацьку державу, українську 
державність початку ХХ століття. 

Тисячолітній спадок 
державності

Україна успадкувала з різних пе-
ріодів історії різні засадничі ознаки 
держави.

Від Русі:
цивілізаційний вибір, який ви-

значився із прийняттям християн-
ства у 988 році;

тризуб, родовий знак Рюрикови-
чів, що став державний гербом су-
часної України;

Київ – столицю, політичний і 
культурний центр українських зе-
мель упродовж понад тисячу років;

гривню – назву грошової одиниці;
назву Україна, що вперше згаду-

ється в Іпатіївському літописі у 1187 
році.

Від галицько-Волинської дер-
жави:

синьо-жовті барви національно-
го прапора, що походять від кольо-
рової гами герба Галицько-Волин-
ського князівства;

утвердження європейського 
вектора розвитку.

Від Великого князівства Литов-
ського:

європейську традицію місько-
го самоврядування – магдебурзьке 
право.

Від козацької доби:
республіканські традиції народо-

владдя;
військові традиції, які лягли в 

основу збройних сил Української На-
родної Республіки та пізнішого укра-
їнського визвольного руху;

одну із перших європейських 
конституцій нового часу, укладену 
Пилипом Орликом 1710 року.

Від української державності по-
чатку ХХ століття (УНР, ЗУНР, Укра-
їнська Держава Гетьмана Павла 
Скоропадського):

демократичні засади державно-
го будівництва;

перший парламент, у який розви-

нулася Центральна Рада, створена у 
березні 1917 року;

перший уряд, яким став Гене-
ральний Секретаріат Центральної 
Ради з червня 1917-го;

державні символи: герб, гімн 
«Ще не вмерла Україна», прапор;

соборність – об’єднання україн-
ських земель в єдиній незалежній 
державі.

Історія державності
Русь – перша українська дер-

жава. Утворення цієї держави було 
результатом соціально-економічно-
го та політичного розвитку слов’ян, 
об`єднання їх довкола Києва.

Це об’єднання розпочалося у ІХ 
столітті. У наступні століття Русь ста-
ла важливим суб’єктом європей-
ського політичного простору. Під-
тримувала політичні, економічні та 
культурні зв’язки з більшістю євро-
пейських держав того часу від Візан-
тійської імперії до Французького ко-
ролівства.

У період Русі розпочалася консо-
лідація слов’янських племен півден-
но-східної Європи в єдиний етнос 
русинів-українців, почала фор-
муватися українська мова.
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Бліц-інформ
Допомога постраждалим 
Днями разом з Олександром Герусом передали чернігівським 

лікарням та Чернігівському реабілітаційному центру для учасників 
бойових дій медичні знаряддя: бинти, марлі, затискачі, скальпелі, 
тощо. Щира подяка Сестрицтву Св. Ольги при парафії Св. Андрія (м. 
Вашингтон, США.
Олександр Ясенчук, культурно-мистецький центр «Інтермеццо»

* * *
Дякуємо побратиму Олександру Ясенчуку за гуманітарну допо-

могу. Разові простирадла підуть в кабінети наших реабілітологів, 
шовний матеріал розішлемо по медиках і прифронтових шпиталях.

Разом до перемоги! Серце до серця! Плече до плеча! 
Лана Корольова

Долучайтеся до благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або коштами на підтримку 

діяльності Чернігівського  благодійного фонду «Захистимо Україну!», 
який, у свою чергу, допомагає Українській армії, родинам воїнів АТО.

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

Тролейбусний маршрут № 9 
«роздвоївся»
Вже не перший рік, як маршрут № 9 у Чернігові «поглинув» 

маршрут № 2. Раніше «двійка» ходила від автозаводу, але трохи 
далі за центр міста — до Палацу урочистих подій, звідки повер-
тала назад. Натомість «дев̀ ятка» ходила майже від центру міста, 
від Мегацентру, і до міської лікарні № 2. Свого часу ці маршрути 
об`єднали, і № 9 ходить від автозаводу до лікарні.

У липні через ремонт вулиці Кирпоноса, по якій ходять тролей-
буси № 1 і № 9, її закрили для них. Біля Головпоштамту вони по-
вертали ліворуч і йшли по Проспекту Перемоги на 5 кутів, потім 
по вул. Молодчого, повз педуніверситет, виїздили на вул. Шевчен-
ка, і далі за маршрутом. 2 серпня вулицю Кирпоноса відкрили для 
руху. Правда, ще з місяць буле закрита на реконструкцію Красна 
площа, так що обидва тролейбуси йдуть повз Вал, на Красний міст. 

Але тролейбусне управління вирішило одночасно пустити ще 
одну «дев'ятку» — і від Головпоштамту в напрямі 5-ти кутів. Під № 9-а. 

Конкурс лісівників 
Валяли сорокаметрові сосни, зрізали сучки на стовбурі на 

швидкість, розрізали колоди – у Семенівському лісництві прой-
шов обласний конкурс звалювальників лісу. Змагання проводять-
ся 22-й рік поспіль. Цього разу в них взяли участь 12 працівників 
лісгоспів області і вперше - 2 студенти Сновського вищого профу-
чилища лісового господарства. 

20-й раз на змаганнях Сергій Щулипенко з Холмів, майже кож-
ного разу ставав переможцем або призером. Нині Сергій Щули-
пенко переміг знову. На другому місці Василь Васильцов з Новго-
рода-Сіверського, на третьому - Олександр Маляренко з Корюків-
ського лісгоспу.

Засуджено алкогольних 
фальсифікаторів
Вироком суду визнано винними у скоєнні злочину, передбаче-

ного ст. 204 КК України 3-х ділків, які займалися незаконним виго-
товленням та збутом фальсифікату.

Згідно вироку суду 12200 літрів фальсифікату, а також облад-
нання для його виготовлення підлягають знищенню, а порушни-
кам присуджено чималі штрафи. 

Ці мешканці Чернігова облаштували «виробництво» у підпіллі, 
щоб не сплачувати податки і обов’язкові платежі. Щоб замаску-
вати кустарну продукцію, використовували «яскраву обкладинку» 
— тару та упаковку відомих офіційних виробників алкоголю. Реа-
лізовували продукцію оптовим покупцям області та інших регіонів 
України за допомогою соціальних мереж. 

Припинили діяльність підпільного цеху співробітники податко-
вої міліції ГУ ДФС у Чернігівській області під процесуальним керів-
ництвом прокуратури області.. 

Щомісячно цією групою осіб в «підпільному цеху» виготовлялось 
до 20 тисяч літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Виробни-
цтво та фасування продукції відбувалося в антисанітарних умовах.

Під час санкціонованих обшуків було вилучено 12200 літрів 
фальсифікату, обладнання для виготовлення, розливу та пакуван-
ня алкогольних напоїв, фурнітуру, ємності. Згідно висновку екс-
пертів, алкогольну продукцію визнано вкрай небезпечною для 
життя та здоров’я людей. 

Вилучено арсенал боєприпасів
Кримінальна поліція отримала інформацію, що мешканець 

Новгорода-Сіверського зберігає у власному помешканні зброю 
та боєприпаси. Під час проведення санкціонованого обшуку в обі-
йсті громадянина вибухотехніки виявили чимало боєприпасів ча-
сів Другої світової війни, зібраних господарем за допомогою ме-
талодетектора на місці боїв поблизу райцентру. Серед вилучено-
го поліцією – кількасот гвинтівочно-кулеметних набоїв, 7 ручних 
осколкових гранат, 6 снарядів різних калібрів, 3 мінометні міни. 
Вони становили реальну загрозу через достатні об’єми вибухівки 
всередині. Вилучені боєприпаси направлені на дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 
Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі збро-
єю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) — кара-
ється позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Меморіальна дошка 
на честь Левка Лук’яненка

У Чернігові на будинку 49 по вулиці Ро-
коссовського встановлять меморіальну до-
шку Левку Лук’яненку. Зробити це планують до 
Дня незалежності України. Відповідне рішення 
ухвалив днями виконком Чернігівської міської 
ради. 

Торік комісія з питань міської топонімії, охо-
рони та збереження історико-культурного серед-
овища пропонувала встановити дошку на будин-
ку по вулиці Рокоссовського, 41-б. У цьому бу-
динку Левко Лук’яненко деякий час проживав між звільненням із в’язниці й 
повторним арештом у 1970-х роках. Але влітку цього року комісія запропо-
нувала пам’ятну дошку встановити на будинку № 49 по вулиці Рокоссовсько-
го, де жив брат Лук`яненка Олександр Григорович. У квартирі брата Левко 
Лук’яненко проводив зустрічі, наради тощо. 

Комісія також погодила текст, який буде розміщено на дошці: «У цьо-
му будинку в 1989 році працював Левко Григорович Лук'яненко (1928 – 
2018) борець за незалежність України у ХХ сторіччі, автор Акта проголо-
шення незалежності України, Герой України»

Батурин запрошує!
Батурин – серце Гетьманської України! Бату-

рин дає розуміння України, її величі та її трагедій, 
стверджує її здатність до відродження! Для того, 
щоб це розумів кожен українець, 23 серпня 2019 
року о 19. 00, в День Прапора України, на території 
Палацово-паркового ансамблю гетьмана Кирила 
Розумовського в місті Батурин відбудеться гран-
діозний концерт! Так ми всі разом відзначимо дві 
важливі дати нашої історії – 350-у річницю відтоді, 
як Батурин став гетьманською столицею України, 
та 10-у річницю з дня відкриття Палацу гетьмана 
України Кирила Розумовського після масштабної 
реставрації. 

Ви матимете унікальну можливість святкувати 
разом з популярними українськими виконавцями 
– талановитими Тарасом Тополею та гуртом «Анти-
тіла», драйвовими Юрієм Журавлем та гуртом «ОT 
VINTA», ніжною Христиною Соловій. 

Ведучим концерту буде один з найкращих шоу-
менів – Сергій Притула!

Матчі «Десни» 
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. 2 

тур. 3 серпня. Чернігів. «Десна» — «Ворскла» — 2:0.
Головний тренер Олександр Рябоконь зробив дея-

кі корективи у стартовому складі порівняно з першим 
матчем турніру, програним вдома клубу «Львів» —1:2. 
У старті вийшов новачок, півзахисник Владислав Ка-
литвинцев, який гарно зарекомендував себе в мину-
лому сезоні в столичному «Арсеналі». В першому матчі 
він виходив на заміну в другому таймі. А тут якраз Вла-
дислав і відкрив рахунок у першому таймі, забивши 
красивий гол після сольного проходу. В другому таймі 
гол забив форвард Олександр Філіпов.

Додамо, що в першому турі єдиний м’яч у нас за-
бив капітан команди Денис Фаворов. У минулому чем-
піонаті захисник став кращим бомбардом клубу, за-
бивши 8 м`ячів. В цьому став автором першого голу 
команди.

3 тур. 11 серпня. Дніпро. «Дніпро-1» — «Десна» 
— 0:1.

Дебютант чемпіонату не такий уже дебютант. Це 
реформована відома команда «Дніпро». У 80-ті вона 
навіть двічі виграла чемпіонат СРСР. Кілька років тому 
грала у фіналі єврокубка — Ліги Європи. Потім фор-
мально була ліквідована, насправді — переформо-
вана у клуб другої ліги. Швидко вийшла у першу лігу, 
за підсумками турніру весною виграла її і напряму ви-
йшла у прем’єр-лігу. 

На старті дніпряни перемогли «Олімпік» — 2:0 і зі-
грали внічию із «Зорею» — 1:1. Отже, «Десна» мала по-
ставитися до суперника з усією серйозністю. 

Матч пройшов у напруженій, гострій боротьбі. Гос-
подарі багато атакували, але «Десна» чітко обороня-
лась, в другому матчі поспіль відстоявши своїх воро-
та. Натомість Олександр Філіпов на 68 хвилині забив 
вирішальний м’яч. 

Після другої перемоги поспіль «Десна» закріпила-
ся у групі лідерів. 

Ось таблиця чемпіонату після трьох турів (на-
брано очок,при їх рівності врахована різниця м’ячів). 
Зазначимо, що гранди нашого футболу зустрілися уже 
на початку турніру. В суботу у третьому турі «Шахтар» в 
гостях у Києві переміг «Динамо» — 2:1. 

«Шахтар» 9 

«Зоря» 7

«Динамо» 6

«Десна» 6

«Колос» 6

«Дніпро-1» 4

«Маріуполь» 4

«Олександрія» 3

«Ворскла» 3

«Львів» 3

«Карпати» 1

 «Олімпік» 0

Наступний матч «Десна» грає вдома. В суботу 17 
серпня приймає на стадіоні ім. Гагаріна «Колос» з села 
Ковалівка, що під Києвом. Ще одного дебютанта чем-
піонату, що почав турнір несподіваними для новачка 
двома перемогами, але в неділю поступився вдома 
«Зорі». 

Ось подальший календар «Десни» в першому 
колі чемпіонату: дати матчів і суперники. 

Матчі вдома: 
1 вересня — «Карпати».
15 вересня — «Шахтар».
29 вересня — «Олександрія». 
Матчі на виїзді: 
25 серпня — «Олімпік».
8 вересня — «Динамо». 
22 вересня — «Маріуполь».
6 жовтня — «Зоря».

Літня школа студентів Польщі 
та України у Ніжині 

У Ніжинському педагогічному університеті працювала Міжна-
родна літня школа. Протягом тижня студенти дізнавалися про осо-
бливості реформ децентралізації в обох країнах, ділилися досвідом 
громадської роботи та й просто знайшли нових друзів.

Привітав молодих міський голова Ніжина Анатолій Лінник:
— Здобувайте досвід, діліться ним. Бо завтра саме вам, молодим 

людям, користуватися цими нововеденнями.
Міжнародна літня школа нині пройшла втретє. Торік відбувала-

ся в Польщі. 
— Ідея літньої школи виникла на одній із наукових конферен-

цій в Ніжинському університеті 2016-го, - каже співорганізатор 
школи, викладач педагогічного університету в Кракові Матеуш 
Камьонка. — Тоді ми з колегою і натхненницею цього чудового 
заходу з українського боку Юлією Кузьменко побачили, як до-
бре потоваришували польські та українські студенти, які важли-
ві теми порушують. Вирішили зробити щось більше, ніж звичайна 
конференція. Так і народилася Міжнародна літня школа, де сту-
денти можуть дізнатися багато корисного, а заразом і відпочи-
ти. Тематику довго не шукали, зупинилися на тому, що близьке 
Польщі та Україні - європейський курс та децентралізація. Моло-
ді такі теми подобаються. Ми не лише читаємо лекції. У нас чима-
ло практичних занять, екскурсій в державні та громадські орга-
нізації. Наступного року знову запросимо українських студентів 
до нас.

У цій Міжнародній літній школі взяли участь 15 українських сту-
дентів з восьми університетів - Ніжина, Києва, Одеси, Чернівців, Ума-
ні, Острога та 15 польських із трьох вишів Польщі (Краків, Варшава, 
Жешув).

Бойко Микола Корнійович
8 серпня 2019 р., на 84-му році 

життя пішов у кращий світ доктор істо-
ричних наук професор Бойко Микола 
Корнійович, наш старший колега, до-
брий товариш, ерудований викладач і 
мудра людина.

Микола Корнійович створив у Чер-
нігівському педагогічному університе-
ті кафедру історії слов’ян і протягом 
всіх років її існування підтримував у 
колективі атмосферу взаємної пова-
ги та інтелектуальної творчості. Не ви-
падково це була єдина кафедра в уні-
верситеті, де одночасно працювало троє докторів наук.

У світі, який у черговий раз прагнуть опустити до примітивізму 
і вульгарності, Микола Корнійович тримав високу планку справж-
ньої інтелігентності, чим давав наочний приклад своїм молодшим 
колегам і студентам.

Всі, хто ближче знав Миколу Корнійовича, запам’ятали його 
тонкий народний гумор і філософські спостереження над оточу-
ючим світом.

Микола Корнійович, Ви залишили світлий слід у нашому житті. 
Вічна Вам пам'ять.

Від імені Кафедри історії слов’ян — Сергій Лепявко.
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Бліц-інформ
Лауреати обласної 
літературно-
мистецької премії 
імені Михайла 
Коцюбинського
7 серпня відбулося засідання ко-

місії з присудження Обласної літера-
турно-мистецької премії ім. М. Коцю-
бинського. Про мистецькі здобутки 
претендентів широко розповідалося 
у повідомленнях ЗМІ, Інтернеті. Після 
обговорення комісія шляхом таємно-
го голосування визначила перемож-
ців. Отже, лауреатами премії ім. М. 
Коцюбинського за 2019 рік стали:

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

Проза: Богдан Дячишин – пись-
менник (Львів): за книги «Крихти жи-
вого часу Андрія Содомори», «Думне 
слово Богдана Смоляка», «Пережите-
перечитане».

Народознавство: Сергій Леп’явко 
– доктор історичних наук, директор 
ГО «Сіверський інститут регіональних 
досліджень» (Чернігів), професор Ні-
жинського державного університету: 
за книгу «Ілюстрована історія Черні-
гова».

Театральне мистецтво: Любов 
Веселова – заслужена артистка 
України, актриса обласного молодіж-
ного театру: за роль Швейка у виста-
ві «Бравий вояка Швейк».

Музичне мистецтво: Володимир 
Суховерський – голова обласного 
відділення Національної всеукраїн-
ської музичної спілки, директор Чер-
нігівського музичного коледжу ім. Л. 
Ревуцького: за особистий внесок у 
розвиток та популяризацію музично-
го мистецтва Чернігівщини та Украї-
ни.

Декоративне та образотворче 
мистецтво: Сергій Святний – май-
стер художньої обробки дерева (Ні-
жин): за відродження і розвиток чер-
нігівського традиційного народного 
мистецтва.

Вручення премії відбудеться 17 
вересня у залі обласного філармо-
нійного центру під час урочистостей 
з нагоди 155-ої річниці від дня наро-
дження письменника.

Чернігівський хор 
на фестивалі 
«Мости мистецтв»
Литва гостинно приймала учасни-

ків першого міжнародного фестива-
лю музики, пісні і танцю україно-ли-
товської співдружності «Мости мис-
тецтв», який відбувся за підтримки 
Українського культурного фонду.

Виступили творчі колективи з Ки-
єва, Закарпаття, Сумщини, Кремен-
чука, Кропивницького та Чернігова.

Нас представляв хор музично-
го коледжу імені Ревуцького. З успі-
хом пройшли його концерти в тронній 
залі Тракайського замку та у церкві 
Святої Трійці литовської столиці.

Говорить Марина Гончаренко, ке-
рівник хору, народна артистка Украї-
ни: «Приймали прекрасно. Дуже спо-
добалось їм наше виконання народ-
ної литовської пісні в обробці Чюр-
льоніса «Ой, гіря, гіря». Чудовою була 
і реакція на нашого «Щедрика».

Окрім двох сольних концертів, со-
лісти та керівник хору також висту-
пили на традиційному святі моря в 
Клайпеді. Чернігівці також познайо-
мили з самобутньою культурою Лит-
ви. Наші артисти побували на екскур-
сіях в Паланзі, в старовинному Тра-
кайському замку, історичному центрі 
Вільнюса.

Він переведений у Черні-
гівську центральну міську бі-
бліотеку ім. Коцюбинського 
(вул. Кирпоноса, 22) і гостин-
но запрошує читачів, дослід-
ників. Перед цим 20 років 
діяв у філії № 4 цієї бібліотеч-
ної системи, по вул. Одинцова, 
нині — Захисників України. 
Цей Канадсько-Український 
бібліотечний центр у Черніго-
ві — один із перших таких цен-
трів в Україні, відкритих свого 
часу українською діаспорою 
Канади.

Історія його така. У 1999-му 
до Чернігова з Торонто в чергове 
приїхала доктор пані Марія Фішер-
Слиж, одна з відомих діячів укра-
їнської діаспори Канади. Як член 
Ліги українських меценатів пані 
Марія багато допомагала україн-
ській незалежній пресі, нашим уче-
ним, зокрема в археологічних до-
слідженнях гетьманської столиці 
Батурина. 

Щороку пані Марія бувала в 
Україні, в тому числі як делегатка 
Всесвітніх форумів українців, за 
першої нагоди приїздила і до Чер-
нігова, який їй дуже подобався.

Того разу пані Марія прибула 
до нашого міста від імені Товари-
ства приятелів Канади ще з одним 
активістом цієї організації, пись-
менником Степаном Горлачем. 

Гості завітали до редакції газе-
ти «Сіверщина», видання обласної 
«Просвіти». На той час я вже кілька 
років був редактором газети. Ми 
були знайомі з пані Марією не один 
рік до цього, як з читачкою газети, 
дружили аж до її смерті в Торонто 
2012 року, на 90-му році життя.

Гості повідомили, що україн-
ська діаспора Канади почала ціка-
вий проект — створення в Україні 
Канадсько-Українських бібліотеч-
них центрів. І чи не першим міс-
том для цього обрали Чернігів. Гос-
ті запитали, наскільки це реально? 
Звичайно, як журналіст і просвітя-
нин я всіляко підтримав цю ідею. 
Вийшов на обласну бібліотеку іме-
ні Короленка. Передав єдину умо-

ву гостей: такий центр має функці-
онувати як окремий заклад, тоб-
то його книжковий фонд не треба 
розпорошувати по різних бібліоте-
ках.

На жаль, обласна бібліотека не 
змогла виконати цю умову. Всім ві-
домий красивий старовинний бу-
динок уже ледве вміщував головну 
бібліотеку області. Шкода, що місь-
ка і обласна влада не підтримали 
пропозицію керівництва бібліоте-
ки — зробити прибудову для її роз-
ширення. І не випадково такої біди 
діждалась бібліотека, коли минуло-
го літа злива затопила величезну 
кількість друкованих видань у роз-
ташованому в підвалі сховищі. 

Тоді ми звернулися до цен-
тральної міської бібліотеки ім. Ко-
цюбинського. Сподівання були на 
те, що вона має по місту понад де-
сяток бібліотек-філій, де й міг би 
розміститися такий центр. Тодішня 
директорка Марія Яківна Мостова 
охоче підтримала цю ідею. Центр 
розмістили у філії № 4 міської ме-
режі, на тодішній вулиці Одинцова. 

Доволі швидко Товариство 
приятелів Канади доставило до 
Чернігова весь чималий книжко-
во-журнальний фонд. І ось 24 ве-
ресня 1999 року Канадсько-Укра-
їнський бібліотечний центр урочис-
то відкрили. За участю представ-
ників Посольства Канади в Україні, 
міської влади й пані Марії Фішер-
Слиж, яку проголосили почесним 
фундатором центру.

Центр розмістився у великому 
читальному залі бібліотеки. Тут на 
стелажах розмістили тисячі без-
цінних книг — подарунок україн-
ців Канади. Це художня літерату-
ра, історія, філософія. Багато діа-
спорних видань, які в радянські 
часи просто не могли були опублі-
ковані в Україні, книги забороне-
них авторів — репресованих пись-
менників, політемігрантів. Це Іван 
Багряний, Олександр Олесь, Олена 
Теліга, Євген Маланюк, інші видат-
ні письменники. Є тут і знаменита 
Британська енциклопедія, в оригі-
налі, цього багатотомника нема в 
жодній бібліотеці міста. Або бага-
тотомний енциклопедичний слов-
ник англійською мовою, видання 
— Нью-Йорк, 1959 – 1960 роки, 
енциклопедії і словники україн-
ською мовою, інші цінні видання.

Продовжуючи тему історії Цен-
тру, зазначу, що пані Марія-Фішер-
Слиж постійно цікавилася роботою 
Чернігівського та інших подібних 
центрів, які діаспора Канади від-
крила більш як у десятку обласних 
міст України. В наступні роки вона 
постійно приїздила в Чернігів, інші 
міста, допомагала цим Центрам. І 
далі долучався до цієї справи й Сте-
пан Горлач. Обоє вже в інших світах, 
вічна їм пам'ять. Пан Горлач, вете-
ран Другої світової війни. відомий 
письменник української діаспори, 
педагог, помер торік в Торонто у віці 
97 років. Добру пам'ять вони за-
лишили численними справами для 
рідної України, в тому числі і ство-
ренням таких Центрів. 

Фондом Центру всі роки корис-
тувалися учні, студенти, викладачі, 
всі бажаючі. Тут проводили спільно 
з бібліотекою-філією № 4 різні захо-
ди для читачів. Фонд поповнювався 
дарунками українців діаспори. На-
приклад, кілька років тому додала-
ся домашня бібліотека Павла При-
шиби, діяча діаспори, яку по його 
смерті родина подарувала Центру. 

Дарують сюди книги й читачі. 
Наприклад, чималу бібліотеку пода-
рувала давня читачка Центру, відо-
ма чернігівська історик, кандидат 
наук Тамара Павлівна Демченко.

Наступна директорка міської 
бібліотечної системи Ніна Іванівна 
Власенко також постійно приділя-
ла увагу Центру. Так, завдяки її ста-
ранням кілька років тому міська 
бібліотека за програмою «Бібліо-
міст» отримала комп’ютерний клас 
— саме для цього Центру. Його та-
кож розмістили тут, до послуг всіх 
читачів.

Але років три тому над Цен-
тром нависли хмари. Той чималий 
двоповерховий будинок бібліотека 
(власне, три в одній — Центр, біблі-
отеки для дорослих і для дітей) ді-
лила зі школою мистецтв. Здава-
лося б, мирно могли співіснувати 
книга, музика, живопис. Але відбу-
вався якийсь «наїзд» саме на біблі-
отеку, щоб її потіснити й «урізати». 
Деякі чиновники від культури чо-
мусь вважали, та й дехто досі вва-
жає, бібліотеки чимось другоряд-
ним. Хоч вони давно вже є не про-
сто місцем книгообміну, а значно 
розширюють свої функції, стають 
справжніми центрами культури і 
духовності. 

Але там, на Одинцова, кілька 
приміщень у бібліотек було відібра-
но, у тому числі два читальні зали, 
в одному з яких розміщувався Ка-
надсько-Український бібліотеч-
ний центр. А далі його взагалі «за-
пхнули» в бічну, мало освітлену кім-
нату. Тут уже не стало місця і для 
комп’ютерного класу, його довело-
ся «розпорошити» по бібліотеках.

Далі чиновникам від культури 
хотілося б ще «стиснути» бібліотеку 
для дорослих. Хоча тут залишилися 
лише кімната-абонемент і невели-

кий читальний зал. А при бібліоте-
ці ж працюють гуртки, клуби за ін-
тересами.

Стало очевидно, що в таких 
умовах Центр уже працювати не 
може. 

Оновити його роботу й виріши-
ла призначена на початку року на 
цю посаду директорка Централь-
ної міської бібліотечної системи 
Людмила Зіневич. 

Кандидат філологічних наук, 
викладач вищої школи з багато-
літнім стажем, відома громадська 
активістка, зокрема, керівник, ви-
кладач волонтерського проекту 

— Безкоштовні курси української 
мови, вона перевела Канадсько-
Український центр в центральний 
офіс системи. Короткий коментар 
директорки. 

— Людмило Василівно, оче-
видно, це не просто переміщення 
Центру? 

— Так, з цим ми значно активі-
зуємо його роботу. 

— Як працюватиме Центр? 
— Щодо часу роботи, то він по-

вністю збігається з роботою самої 
центральної бібліотеки. Центр роз-
містився на її другому поверсі. В 
одній кімнаті — абонемент, в іншій 
— невеликий читальний зал. На 
абонементі буде звичайна книго-
видача видань читачам для корис-
тування вдома. Але деякі найбільш 
цінні, рідкісні видання, як це є в бі-
бліотеках, видаватимуться чита-
чам лише для користування в чи-
тальному залі. 

— Кого найперше запрошує 
Центр?

— Науковців, викладачів, сту-
дентів, власне, всіх бажаючих. 
Адже у його фонді зібрані дійсно 
цінні, рідкісні видання. Звичай-
но, це буде не лише книговидача, 
Центр проводитиме різні цікаві 
заходи. Ми вже створили сторінку 
Центру у Фейсбуці.

* * *
Бібліотекарем Центру при-

значена Олена Терещенко. Вона 
з ентузіазмом взялася за справу, 
впорядковує фонд, веде сторінку 
у Фейсбуці, готується до прове-
дення різних заходів з читачами. 

На цьому фото — пані Олена 
поруч з державним прапором Ка-
нади, біля стендів Центру, в руках 
тримає томи Британської Енцикло-
педії. 

24 вересня Канадсько-Укра-
їнський бібліотечний центр від-
значає своє 20-річчя. В новому 
приміщенні, оновленому форматі. 
Центр діє і запрошує всіх ціните-
лів красного письменства, дослід-
ників нашої історії, всіх бажаючих 
читачів. 

Дякуємо українцям Канади
Днями наша газета «Світ-інфо» 

отримала посилку книг від україн-
ців Канади, з Торонто. Конкретні-
ше — від Суспільної Служби Украї-
ни. Це цікаві україномовні видання 
діаспори, зокрема, багатотомна 
«Енциклопедія українознавства», 
що виходила у 40—80—ті роки 
під редакцією професора В. Кубі-
йовича. Щира вдячність за пода-
рунок Суспільній Службі України, 
насамперед її голові — багаторіч-
ній читачці нашої газети пані Ірині 
Ващук. Всі книги передано у Цен-
тральну міську бібліотеку ім. Ко-
цюбинського, в її Канадсько-Укра-
їнський центр. 

Петро АНТОНЕНКО

Канадсько-Український 
бібліотечний центр запрошує



№157   15 серпня 2019 року№157   15 серпня 2019 року
Світ-Світ- інфоінфо4  Світ історії Чернігівщини

Фотоархів

Державний архів 
Чернігівської 

області 
Виставка «Храми 

землі Чернігівської»
До річниці хрещення Київської 

Русі архів експонував фотодокумен-
тальну виставку «Храми землі Черні-
гівської».

Було представлено майже 60 
документів, присвячених перлинам 
храмової архітектури – Спасо-Пре-
ображенському собору, церквам Ка-
терининській та Параскеви П’ятниці 
в Чернігові, собору Різдва Богороди-
ці в Козельці.

Ці храми є не тільки зразками 
культових споруд князівської та ко-
зацької доби, але й свідками числен-
них історичних подій.

Документи розповідають про іс-
торію будівництва храмів, їх ремон-
тів, відродження після пожеж та бом-
бардувань в роки Другої світової ві-
йни, період забуття та повернення ві-
руючим.

Є й маловідомі документи з істо-
рії храмів та монастирів: «Загальний 
реєстраційний аркуш нерухомого 
майна. Власник – П’ятницька церк-
ва міста Чернігова» (1913 рік); «При-
йняття постанови щодо оголошен-
ня Спасо-Преображенського, Успен-
ського й Троїцького соборів у місті 
Чернігові історико-культурними за-
повідниками» (1929 рік); «Лист чле-
на колегії НКВС та начальника адмі-
ністративного управління окружним 
адміністративним відділам щодо пе-
редачі дзвонів та культурного майна 
з кольорових металів Рудметалторгу» 
(1929 рік); «Рішення виконкому При-
луцької міської ради депутатів тру-
дящих «Про повернення приміщення 
(Стрітенський собор), яке раніше ви-
користовувалося Прилуцьким кра-
єзнавчим музеєм»; «Акт обстеження 
Троїцького жіночого монастиря міс-
та Чернігова з метою розміщення 
черниць Домницького жіночого мо-
настиря в його келіях»; «Акти держав-
ного приймання Борисоглібського і 
Успенського соборів, а також дзвіни-
ці Єлецького монастиря в місті Черні-
гові (1961–1962 рр.).

Пантелеймон Куліш: 
200-річчя 

з дня народження 
Світлини, малюнки, статті, метрич-

ні записи — близько 50 фотодоку-
ментальних матеріалів представлено 
на виставці до 200-річчя з дня наро-
дження письменника, фольклориста, 
перекладача Пантелеймона Куліша

Говорить Наталія Лобанова, за-
ступник директора архіву: «Це ціка-
вий запис, де він пише Тарновсько-
му-молодшому: «Ви хочете бачити тут 
записи деяких осіб, які ви, як людина 
молода, збираєте, і можливо на ста-
рості літ будете їх потім переглядати, 
дивитися, що вам написали: хто олів-
цем, хто фарбою, хто пером, - ось я 
один із них залишаю вам – свій за-
пис – у цій книзі».

Фотографії і малюнки з фондів 
обласного історичного музею, а біль-
шість матеріалів — з фондів та науко-
во-довідкової бібліотеки архіву. На-
талія Лобанова знайомить зі змістом 
листування Пантелеймона Куліша із 
Тарасом Шевченком. Це не оригіна-
ли, а листи з друкованих матеріалів.

Наталія Лобанова: «Крім євро-
пейських мов, це була ще й латинь. 
Куліш писав українською і росій-
ською, перекладав твори Шекспіра, 
Байрона».

Показана інформація з біогра-
фії Куліша, його захоплення і дружні 
стосунки, дані про смерть у метрич-
ній книзі. 

Виставка працює до 20 серпня.

Нещодавно з Парижа у Чернігів по запро-
шенню кузини Лариси Губко (Зінченко) приї-
хала донька поручника Армії УНР Оксана Ми-
хайлівна Зінченко. Її батько Михайло Львович 
Зінченко (1893-1963), уродженець села Роїще 
Чернігівського району, в далекому 1919 році 
читав газети односельцям та вірив у демокра-
тичну незалежну Україну, а потім у 1920 році 
взявся до зброї боронити незалежність своєї 
держави від більшовиків. У подальшому з час-
тинами Армії УНР емігрував до Польщі, мешкав 
у Берліні, Празі, помер у м. Дубніца над Вагом 
у Словаччині. 

Ця зустріч стала реальністю завдячуючи 
чернігівському краєзнавцю Олександру Ля-
шеву, який по крупицях зібрав інформацію про 
українського воїна та підготував торік про ньо-
го біографічний нарис. До цього в Лариси Губ-
ко певний час не було зв’язку з Оксаною Ми-
хайлівною. 

За ініціативи О. Ляшева, підтриманої міс-
цевою громадою, торік в Роїщі на приміщенні 
школи відкрили меморіальну дошку на честь 
Михайла Зінченка (першу в Чернігівському ра-
йоні на честь воїна Армії УНР). Також п. Ляшев 
з моєю допомогою розшукав його доньку в Па-
рижі. В Україні вона вже бувала, адже із За-
карпаття родом її мати. А от Чернігівщину від-
відала вперше.

На початку поїздки гостя з Парижу із за-
доволенням ознайомилася зі столицею нашої 
держави Києвом. 

Потім побувала в рідному селі батька, по-
бачила місце, де колись стояла родинна хата, 

побувала на старому кладовищі, де покояться 
предки Зінченків. Відвідала церкву, школу, по-
дякувала за меморіальну дошку. 

В Чернігові в Культурно-мистецькому цен-
трі «Інтермеццо» Оксану Михайлівну тепло зу-
стрів упорядник книги «600 біографій. Гене-
рали, старшини, козаки: нариси» Олександр 
Ясенчук. Тут серед біографій вояків україн-
ських армій часів Визвольних змагань 1917-
1921 рр. Михайлу Зінченку відведена май-
же ціла сторінка, а його фото подано на 
обкладинці. 

Гостя оглянула експозицію обласного істо-
ричного музею у супроводі директора закладу 
Сергія Лаєвського. Також відвідала художній 
музей ім. Галагана, бо знається в мистецтві, 
любить оперу та камерну музику. Вона вільно володіє 5-ма мовами, в тому числі російською. 

Розуміє українську, бо батьки розмовляли 
вдома рідною мовою, а в дитинстві читала 
«Кобзар».

Біля Катерининської церкви Оксана Ми-
хайлівна вклонилася пам’ятному знаку «Бор-
цям за волю і незалежність України», де ле-
жить гільза із землею з могили її батька, при-
везеною торік зі Словаччини О. Ляшевим.

А ще просто знайомилася з новим для себе 
містом. У спілкуванні із земляками батька 
Оксана Михайлівна була люб’язна та вдячна. 
У неї про Україну та землю предків склалися 
найкращі враження. З Парижу вона передає 
велику подяку всім, хто доброзичливо зустрі-
чав її, та бажає нашій державі процвітання.

Володимир ГУБКО

На Валу завершила 
дослідження 
археологічна 

експедиція
Неподалік від Борисоглібського собору завер-

шила роботу Чернігівська археологічна експеди-
ція. Вона працювала під керівництвом Олени Чер-
ненко, кандидата історичних наук, доцента Наці-
онального університету «Чернігівський колегіум» 
ім. Т. Шевченка. У розкопках брали участь студен-
ти університету, співробітники Національного архі-
тектурно-історичного заповідника «Чернігів старо-
давній».

Науковці продовжили започатковані у 2017 
році дослідження подвір’я колишнього Борисогліб-
ського монастиря. 

Серед найцікавіших знахідок — горщик ХІІІ сто-
ліття (непошкоджений), виявлений під кліттю дав-
ньоруської споруди; різнокольорова візантійська 
намистина; уламки візантійських посудин; велика 
кількість архітектурних матеріалів (плінфи, цегли, 
каменю).

Виявлено залишки невідомої конструкції скла-
деної з цегли-плінфи. Вона, на думку Олени Чер-
ненко, датується кін. ХІІ – поч. ХІІІ ст. Але відкрита 
лише частина споруди, вона досить велика за роз-
мірами. Щоб встановити її призначення, науковці 
продовжать розкопки наступного року.

Предмети, виявлені на Валу, будуть представ-
лені на виставках у заповіднику та обласному істо-
ричному музеї ім. В. Тарновського.

Розкопки проходять у рамках виконання «Об-
ласної цільової програми археологічних дослі-
джень у Чернігівській області на 2013–2020 рр.», 
затвердженої рішенням обласної ради від 29 бе-
резня 2013 року.

Відновлюють 
старовинний 

маєток 
Під Черніговом відновлю-

ють старовинний дерев’яний ма-
єток. Спочатку волонтери ство-
рили онлайн-музей, куди внесли 
всі старі дерев’яні будинки міста 
з фотографіями та описами, а те-
пер взялися за їхнє реальне від-
новлення. 

Це спадок нащадків україн-
ського композитора Березов-
ського.

Олена Малишко, представ-
ниця роду Березовських: «Мої 
предки змушені були звідси виї-
хати на початку зими 1918 року, 
коли почалися заворушення» .

Про цей маєток їй ще в ди-
тинстві розповідала прабабуся. А 
коли жінка дізналася, що будинок 
зберігся, викупила його і створи-
ла музей.

На стінах ноти родини Бере-
зовських. Це єдине, що вивезли 
звідси. Меблі також вдалося від-
найти ті, що тут стояли 100 років 
тому, — комод і шафа для білизни. 
Вони були у хаті колишніх вчите-
лів. Маєток Березовських за ра-
дянських часів став школою.

На опалення школи пішло ві-
конне різьблення. Дерев’яні ме-
реживні прикраси, що йшли по 
периметру будинку, теж були спа-
лені у грубі. 

Загалом у Чернігові волонте-
рами досліджено 250 старих бу-
динків. А тепер вони хочуть проін-
спектувати всю область і зробити 
місцеву архітектуру туристичною 
принадою краю. 

До древнього 
Любеча на фестиваль

17 серпня у Любечі Ріпкин-
ського району відбудеться ХІ Від-
критий фестиваль традиційної 
слов’янської культури та бойових 
єдиноборств «Київська Русь».

Основна мета – представ-
лення історичних, культурно-мис-
тецьких надбань Сіверського 
краю, народних художніх промис-
лів, розвиток туризму, популяри-
зація традиційних видів єдино-
борств.

Археологи відкопали залиш-
ки трьох споруд. Дві — 12 століття 
і одна – зернова яма 17століття. Це 
підтверджує припущення археоло-
гів, що Новгород-Сіверський не був 
повністю спалений монголо-татара-
ми у 13 столітті.

Археолог Іван Кедун показує най-
старішу знахідку цього розкопу – гли-
няне грузилко 3 ст. до нашої ери – це 
дослов’янський період. Інші знайдені 
речі належать до 12-17 століття – кня-
зівських і козацьких часів. В будівлях 
ХІІ століття, каже археолог, скоріш за 
все жили бояри – заможні люди. На 
це вказують знахідки попередніх роз-
копів і цьогоріч: знайдені речі побуту 
та деталі жіночих прикрас.

«Ось давньоруський фрагмент 
браслетика скляного ХІІ століття. А 
це фрагмент прикраси давньорусь-
кої – бубончик. Вони підвішувались 
на волосся».

Знайдені речі 17 століття, каже 
Іван Кедун, належали небагатій ро-
дині, яка вела господарство. Ден-
це скляної посудинки, свистулька , 
іграшка, ціла глиняна тарілка, криш-
ка, жорна і три монетки. А такою під-
ковою у 17 столітті підбивали взуття.

Після того, як знахідки опишуть, 
вивчать, їх у Новгороді-Сіверському 
показуватимуть у музеї-заповідни-
ку «Слова о полку Ігоревім».

Олександр Соломаха, 
спільнота «Історія як вона є».

У Новгороді-Сіверському

В гостях — донька поручника армії УНР Михайла Зінченка 

Вшанували ромів, 
розстріляних під час війни 

Нащадки розстріляних під час Другої світової війни ромів 
вшанували 2 серпня в Чернігові пам’ять жертв нацизму. Найма-
совіші розстріли в нашій області відбувалися в урочищі Подусі-
віка в Чернігові. Туди з усього міста зігнали кілька тисяч ромів 
– і осілих, і кочових, - і розстрілювали у великих ямах. Серед них 
були предки Івана Дементова. Майже всю родину матері Івана 
за два роки до його народження розстріляли.

Сім’я Івана Дементова була кочовою. Родичів по лінії мате-
рі розстріляли в Недригайлові Сумської області, батькових зни-
щили в чернігівському урочищі Подусівка.

Говорить Іван Дементов: «Ми жили на Лісковиці, і там вся 
вулиця Десняка, Холодний яр і Південна — жили виключно ци-
гани. Оголосили всім циганам: збирайте золото, цінності, доку-
менти, і всіх ми вас відправляємо в Бессарабію. І так люди й 
зробили - запрягли своїх коней, позабирали всі свої сім’ї. Так 
всі й загинули, там їх всіх розстріляли, циган, навіть ще й підво-
зили з районів області».

В урочищі Подусівка біля пам’ятника загиблим ромам — мі-
тинг-реквієм.

Говорить Сергій Бутко, представник Українського інститу-
ту національної пам’яті в області: «У ніч з 2 на 3 серпня 1944 
року 3 тис. ромів за ніч було спалено в концтаборі Аушвіц. І тому 
ця дата відзначається, як відлік. Загалом нацистський режим, 
який за етнічною ознакою нищив євреїв і ромів, у Європі зни-
щив до 1,5 млн. ромів. 20 тисяч з них – на території України. 
Чверть – в Чернігівській області».

Тему геноциду ромів ґрунтовно почали вивчати останні-
ми роками, каже доцент Національного університету «Черні-
гівський колегіум» Сергій Токарєв. Нині історики досліджують 
їх особисті справи у архівах СБУ. «Нам вдалося виявити місця 
масових арештів представників ромського народу та їх роз-
стрілів».

Анатолій Лях, студент-історик: «Хочемо в майбутньому ство-
рити експозицію, де буде представлена карта місць розстрілів 
ромів, може, й книгу видамо».
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В селі Роїще
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Прийняття князем 

Володимиром у 988 
році християнства, поши-

рення писемності на основі 
кирилиці, кодифікація норм зви-
чаєвого права в першому пра-
вовому кодексі «Руській правді» 
князя Ярослава Мудрого та його 
спадкоємців – усе це стало фун-
даментом правової та політичної 
культури українського народу.

Русь пройшла типовий шлях 
ранньосередньовічної держави. 
Від об’єднання слов’янських пле-
мен династією Рюриковичів у ІХ 
столітті до окремих земель-кня-
зівств ХІІ–ХІІІ століть на чолі з 
представниками цієї ж династії. 
Київ перестав виконувати роль 
політичного центру після того, як 
у 1169 році його спалив Воло-
димиро-Суздальський князь Ан-
дрій Боголюбський. Завершила 
занепад Русі монгольська нава-
ла 1239–1242 років.

Продовжило традиції укра-
їнської державності Галицько-
Волинське князівство. В умо-
вах монгольського загарбання 
і розпаду державних структур у 
Подніпров’ї галицько-волинські 
князі у ХІІІ–ХІV століттях розвину-
ли інститут державності на зна-
чній частині українських земель. 
Тоді вдалося не лише зберег-
ти, а й посилити європейський 
вектор розвитку, стати части-
ною спільних зусиль у боротьбі 
із монгольським нашестям. Ви-
явом цього стало коронування 
1253 року Данила Галицького у 
Дорогичині короною, присланою 
Папою Римським Інокентієм ІV.

Саме в ті часи на українських 
землях з’являється традиція 
міського самоврядування – маг-
дебурзьке право. Втім, повно-
цінний його розвиток пов’язаний 
уже з наступною епохою.

У середині XIV століття укра-
їнські землі увійшли до складу 
Польського королівства і Вели-
кого Князівства Литовського. 
Велике Князівство Литовське 
– одна з найбільших держав то-
гочасної Європи – стало фак-
тичним продовжувачем тради-
цій Русі. Економічно і культурно 
руські землі були значно розви-
неніші за литовські. Руські еліти 
сформували обличчя литовської 
держави. Було засвоєно чимало 
норм руського права, назви по-
сад, станів, система адміністра-
цій тощо. Державною мовою Ве-
ликого Князівства Литовського 
стала руська, якою велися діло-
ві папери.

Основним джерелом права 
була «Руська правда», пізніше 
– «Литовські статути», укладені 
на її основі. Українські землі в 
складі Великого Князівства Ли-
товського користувалися широ-
кою автономією.

У XVI столітті українці витво-
рили новий соціально-політич-
ний феномен – запорозьке ко-
зацтво. Виникло козацтво за-
вдяки комплексу економічних, 
політичних, релігійних, соціаль-
них чинників. Передусім, це – 
природне прагнення до само-
збереження, самоствердження 
і самореалізації, а також наяв-
ність великого масиву вільних 
земель – Дикого поля.

Як окремий соціальний стан 
козацтво на давньоруських вій-
ськових і європейських лицар-
ських традиціях створило вій-
ськово-політичну організацію 
– Запорозьку Січ, засновану на 
принципах особистої свободи та 
виборності влади. Козаки освої-
ли степові простори Подніпров’я, 
Слобожанщини, Донеччини.

У Запорозькій Січі форму-
валися підвалини республікан-
ської форми правління, нові 
принципи судочинства та джере-
ла права. У середовищі козаць-
кої еліти вперше в історії україн-
ської суспільно-політичної думки 
чітко сформульовані фундамен-
тальні основи майбутньої націо-
нальної державної ідеї, головні 
серед яких – право українського 
народу на власну державу та ге-
нетичний зв’язок козацької дер-
жави з Руссю.

Ці принципи були втілені у 
ранньомодерній українській 
державі Гетьманщині, створеній 
внаслідок національно-визволь-
ної революції середини XVII сто-
ліття на чолі з гетьманом Богда-
ном Хмельницьким.

Гетьманщина була життєз-
датним політичним організмом: 
мала органи влади, територію, 
державну організацію, військо, 
фінансову, податкову та норма-
тивно-правову системи тощо.

Вершиною політико-право-
вої думки Гетьманщини стало 
укладання Пилипом Орликом 
1710 року Конституції як дого-
вору гетьмана Війська Запо-
розького зі старшиною та коза-
цтвом. Це була одна із перших 
європейських конституцій ново-
го часу.

Російський імперіалізм різ-
ними способами і методами об-
межував українські національні 
державні інститути і зрештою до 
кінця XVIII століття ліквідував їх.

У ХІХ столітті українці, як і 
більшість європейських націй, 
пройшли шлях від романтичного 
захоплення минулим до політич-
ного самоусвідомлення. Сфор-
мувалося поняття української 
нації з її етнічними кордонами, 
мовою та культурою. Покоління 
Руської трійці, Кирило-Мефодіїв-
ського товариства, громадівців 
і Братства тарасівців заклали 
підвалини для майбутньої укра-
їнської державності.

У ході Української революції 
1917–1921 років вперше у ХХ 

сторіччі створили незалежну на-
ціональну державу.

Від моменту створення у 
березні 1917 року Централь-
на Рада намагалася забезпе-
чити демократичні законодав-
чі підвалини державного будів-
ництва: затвердила принципи 
судової системи, закон про ви-
бори, сформувала уряд, розпо-
чала формування війська тощо. 
Ці принципи були реалізовані в 
Українській Народній Республі-
ці, проголошеній 20 листопада 
1917 року.

22 січня 1918 року IV Універ-
салом Української Центральної 
Ради відбулося проголошення 
незалежності та суверенності 
Української Народної Республі-
ки.

За часів Української Народ-
ної Республіки у 1918 році за-
тверджено герб, основним еле-
ментом якого був тризуб – герб 
Володимира Великого (без хрес-
та). Тоді ж пісню Павла Чубин-
ського «Ще не вмерла Україна» 
на музику Михайла Вербицько-
го затверджено гімном. Держав-
ним прапором став синьо-жов-
тий стяг.

Українська Держава гетьма-
на Павла Скоропадського – дру-
ге державне утворення часів 
Української революції, форма 
якого – гетьманат – походить із 
козацької епохи.

Верховна влада належала 
гетьману, котрий усіляко нама-
гався відродити давні козацькі 
традиції. Було налагоджено ді-
єздатну адміністративну систе-
му управління, розбудовувала-
ся освіта, наука, державний апа-
рат. Уперше тризуб став атрибу-
том військової форми.

Від грудня 1918 року на біль-
шості територій відновлено 
Українську Народну Республі-
ку на чолі з Директорією. Вона 
ухвалила низку законів, спрямо-
ваних на розбудову країни: про 
державну мову, Українську авто-
кефальну православну церкву. 
Встановлено грошову одиницю 
– гривню.

Помітний слід в історії дер-
жавотворення залишила Захід-
ноукраїнська Народна Республі-
ка (ЗУНР), яка мала дієву сис-
тему органів влади, боєздатне 
військо – Українську галицьку 
армію (УГА).

22 січня 1919 року було про-
голошено Акт злуки УНР і ЗУНР. 

Подія на законодавчому, терито-
ріальному, ментальному рівнях 
об’єднала Україну та стала під-
ставою для відліку історії собор-
ної України.

Попри те, що УНР і ЗУНР за-
знали поразки від зовнішніх 
агресорів, і територія України 
була окупована східними і за-
хідними сусідами, ідея здобуття 
державної незалежності стала 
визначальною для національно-
го визвольного руху ХХ століття. 

Від жовтня 1938 року розпо-
чався процес українського дер-
жавотворення на Закарпатті, що 
на той момент входило до скла-
ду Чехословаччини. Підсумком 
цих зусиль стало проголошення 
15 березня 1939 року незалеж-
ності Карпатської України – рес-
публіки на чолі з президентом. 
Державні атрибути вона пере-
йняла від УНР. Зокрема, держав-
ною мовою проголошено україн-
ську, затверджено національний 
синьо-жовтий прапор, гімн – піс-
ню «Ще не вмерла Україна», герб 
– сполучення крайового герба 
з національним (тризуб Володи-
мира Великого з хрестом на се-
редньому зубі).

Українці на Закарпатті стали 
першими у передвоєнній Європі, 
хто не змирився із анексією та зі 
зброєю в руках виступив на за-
хист свободи.

В умовах Другої світової ві-
йни 30 червня 1941 року у Льво-
ві під час засідання Національ-
них зборів було прийнято Акт 
відновлення української держа-
ви, створено уряд. Акт спирав-
ся на традиції УНР і ЗУНР. Слідом 
за Львовом проголошення Акта 
відбулося у багатьох містах за-
хідної та центральної України.

У липні 1944 року підпільна 
конференція під захистом від-
ділів УПА створила Українську 
головну визвольну раду (УГВР). 
Таким чином збройна частина 
українського визвольного руху 
отримала політичне представ-
ництво – зародок державної 
влади незалежної країни. Діяль-
ність УГВР засвідчила прагнення 
визвольного руху дотримувати-
ся принципів демократії навіть 
у найважчих умовах підпільно-
партизанської боротьби.

За час існування комуністич-
ної тоталітарної системи ні Голо-
домор 1932–1933 років, ні ма-
сові голоди, ні репресії, Великий 
терор, економічні та політичні 

експерименти не змогли викорі-
нити державницькі устремління 
українців. Наприкінці 80-х років 
ХХ століття в умовах послаблен-
ня командно-адміністративного 
диктату знову відродився масо-
вий національно-патріотичний 
рух і постало питання незалеж-
ності.

16 липня 1990 року Верхо-
вна Рада УРСР прийняла Декла-
рацію про державний сувере-
нітет. Вона проголосила верхо-
венство, самостійність, повноту 
і неподільність влади республі-
ки в межах її території, неза-
лежність і рівноправність у зо-
внішніх відносинах.

24 серпня 1991 року Верхо-
вна Рада Української РСР ухва-
лила Акт проголошення неза-
лежності України, який став 
точкою відліку сучасної держав-
ності. Насправді ж, відбулося 
відновлення державного суве-
ренітету, за який українці змага-
лися протягом багатьох століть. 
Навіть більше – проголошення 
державної незалежності Украї-
ною відіграло вирішальну роль у 
розпаді СРСР та остаточній лік-
відації комуністичної тоталітар-
ної системи. 1 грудня 1991 року 
на всеукраїнському референду-
мі Український народ абсолют-
ною більшістю голосів підтвер-
див прагнення жити в самостій-
ній державі.

У країні почалися демокра-
тичні перетворення, відбувся 
поділ державної влади на три 
гілки. 1992 року законодав-
чо затверджено державні герб, 
гімн і прапор України.

28 червня 1996 року від-
булася ще одна знаменна по-
дія – прийняття Конституції. 
Основний закон остаточно про-
голосив Україну суверенною, 
незалежною, демократичною, 
соціальною, правовою держа-
вою, визнав людину найвищою 
соціальною цінністю і утвердив 
народовладдя.

У вересні того ж року офіцій-
но введено в обіг національну 
валюту – гривню, яка неодно-
разово була грошовою одини-
цею на українських землях.

У 2013–2014 роках під час 
Революції Гідності українці від-
стояли ще й європейський шлях 
розвитку і засвідчили готовність 
боротися за нього як за само-
стійне право вибору та свобо-
ди. Натомість Росія, втративши 
можливість контролювати та 
використовувати нашу державу, 
вдалася до злочинної військо-
вої агресії. Вона анексувала Ав-
тономну Республіку Крим і тери-
торії східних областей України.

У 2014-му Україна зупинила 
вторгнення російської регуляр-
ної армії та зберегла держав-
ність. І нині ми не лише боремо-
ся з Росією, а і перемагаємо її 
– як силою зброї на фронті, так 
і на дипломатичному напрямі. 
Попри перевагу ворога, укра-
їнці зупинили агресора і продо-
вжують рух в напрямі європей-
ської інтеграції.

Український інститут 
національної пам'яті

Етапи українського державотворення
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Підсумки виборів 
Верховної Ради України

21 липня 2019 року, за пропорцій-
ною системою — кандидатськими 
списками партій

Набрано відсотків голосів:
«Слуга народу» — 43,16
Опозиційна платформа — За життя — 

13,05
«Батьківщина» – 8,18
«Європейська солідарність» – 8,10
«Голос» – 5,82
«Радикальна партія Олега Ляшка» — 

4,01
 «Сила і честь» – 3,82
«Опозиційний блок» – 3,03
«Українська стратегія Гройсмана» – 

2,41
 Партія Шарія – 2,23
«Свобода» – 2,15
«Громадянська позиція» – 1,04
Партія зелених – 0,66
«Самопоміч» – 0,62
Аграрна партія – 0,51
Рух нових сил Михайла Саакашвілі – 

0,46
«Сила людей» – 0,19
«Сила права» – 0,13 
«Патріот» – 0,11
«Соціальна справедливість» – 0,10
«Незалежність» – 0,05
«Факел» – 0,05

Привласнення 
«Межигір'я»: про підозру 

повідомили 8 особам
Джерело: начальник Другого слідчого 

відділу управління спецрозслідувань ГПУ 
Андрій Радіонов в ефірі Українського ра-
діо.

Пряма мова. Наразі повідомлено про 
підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких 
вступили вироки у законну силу. Почина-
ючи від посадовців, зокрема, двох пре-
зидентів та прем’єр-міністра, і до нотарі-
усів. Наша тактика (розслідування - ред.) 
— зверху-вниз.

…Чому президент Ющенко? Тому що 
йому і тільки йому за законом напряму 
підпорядковувалось Державне управлін-
ня справами і ним розглядались докумен-
ти, від яких залежала подальша передача 
резиденції.

Деталі. За словами Радіонова, повідо-
млення про підозру щодо екс-президента 
Віктора Ющенка здійснено за статтею 
191 (Привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем).

Водночас у слідства поки немає до-
статньо даних, щоб стверджувати, що 
«Межигір'я» було виведено Ющенком з 
держвласності як хабар екс-президенту 
Віктору Януковичу для оголошення до-
строкових парламентських виборів, хоча 
«всі версії розглядаються».

Пряма мова. Ми щиро вважаємо, що 
коли колишній президент (Ющенко – ред.) 
це робив, він робив це саме з умислом, і 
саме в умисному злочині слідство його 
підозрює.

…Співучасть у заволодінні. Він допо-
магав іншій особі. Необов’язково, щоб 
ти отримав у власну кишеню якусь частку 
майна, це може бути і політичне сприяння. 
Наразі ми говоримо про корисливий уми-
сел на користь Віктора Януковича.

Передісторія.
Генеральна прокуратура висунула 

екс-президенту Віктору Ющенку підозру в 
розтраті майна у рамках справи про рези-
денцію «Межигір'я», яка була виведена з 
державної власності у 2007 році.

Йдеться про заволодіння комплек-
сом відпочинку «Пуща Водиця» урочища 
«Межигір’я» за попередньою змовою гру-
пою осіб з прем’єр – міністром, міністром 
охорони навколишнього середовища і го-
ловою НАК «Надра України».

Вартість майна оцінюється у 540 млн 
грн.

28 травня постановою прокурора ма-
теріали щодо Ющенка виділено в окреме 
провадження.

6 серпня загинули четверо наших 
військових 

Чергове зведення Міноборони України, до яких ми вже 
трагічно звикли за ці 5 років. 

Від початку доби 6 серпня російсько-окупаційні війська 
здійснили два провокаційних обстріли наших позицій.

Зокрема, о 00:45 бойовики упродовж майже години стрі-
ляли з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї по оборонцях села Богданівка Донецької 
області.

О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ по-
близу Павлополя. У результаті цих обстрілів четверо україн-
ських військових отримали поранення, несумісні з життям.

* * *
Після цього скупого зведення невдовзі стало відомо, що 

від влучання з протитанкового гранатомету загинули вій-
ськові нашого підрозділу морської піхоти. Двоє з них —з Чер-
нігівщини, з Козелецького району. Це 30-річний старший ма-
трос Олександр Шарко та 20-річний матрос Владислав Рак. 
Через три дні їх поховали на рідній землі. 

Наша сім’я безмежно вдяч-
на Світовому Конгресу Україн-
ців, зокрема його Президенту 
Павлу Ґроду, виконавчому ре-
дактору Євгенії Петровій та голо-
ві Світової ради Суспільної служ-
би України Ірині Ващук, за відгук 
на наше звернення та організа-
цію фінансової підтримки, яка 
надійшла від Світової ради сус-
пільної служби СКУ, філії Торон-
то-Захід Українського національ-
ного об’єднання Канади, Фонду 
«Поміч Україні» при Суспільній 
cлужбі українців Канади, філія 
Торонто, а також від Гамільтон-
ського відділу Суспільної служби 
українців Канади. Ми щиро дяку-

ємо всім цим організаціям за до-
помогу на лікування нашої дочки 
в такий непростий для нас час. 
Ми зрозуміли, що не залишилися 
наодинці зі своєю бідою. Дай Бог 
Вам здоров'я!

Нас втішає, що про нашо-
го сина та його побратимів, які 
поклали голови за нашу з Вами 
Україну, за її свободу, за її ціліс-
ність, знають у далекій Канаді, 
у форпості України, де живуть і 
працюють справжні патріоти і 
друзі України. 

17 червня, в роковини за-
гибелі на Сході України нашо-
го сина Рустама, нас запросили 
до Міністерства оборони Украї-

ни на Дзвін пам'яті. Після вшану-
вання пам'яті загиблих ми гово-
рили з Міністром оборони Украї-
ни. Ми розповіли йому про наше 
з Вами спілкування та про те, як 
Ви відгукнулися на наше звер-
нення. Знаємо, що завдяки СКУ 
та українській діаспорі багато 
постраждалих на Євромайда-
ні та поранених на фронті бійців 
отримали належне лікування і 
пройшли реабілітацію за кордо-
ном. Ще раз щиро Вам дякуємо!

Сім’я Хамраєвих
Луцьк, Україна

Дати життя Рустама Хамраєва: 
29.11.1975 — 17.06.2014

Допоки?! Війна на Донбасі триває

Коментар редактора газети
Поки що звернення глави 

України до учасників Норманд-
ського формату залишається без 
конкретної відповіді. Так зва-
ний Нормандський формат — це 
участь саме цих чотирьох назва-
них держав у Мінському процесі, 
тобто Мінських переговорах сто-
совно завершення війни і врегу-
лювання ситуації на Донбасі. Пе-
реговори, що поки безрезультат-
но тягнуться вже майже 5 років.

Пригадаймо коротко недавню 
історію. Влітку 2014 року сепара-
тисти і заколотники на Донбасі, 
відкрито підтримані Росією, пішли 
на путч, фактично відірвали з-під 
контролю Української держави 
третину Донбасу за територією і 
половину за населенням, включ-
но з Донецьком і Луганськом. 
Проголосили утворення так зва-
них Донецької і Луганської «на-
родних республік», тобто відкри-
тий розкол держави і вихід з неї. 

Коли українська армія спро-
бувала відновити цілісність дер-
жави, Росія ввела на нашу те-
риторію свої війська. Наші тяж-
кі поразки під Іловайськом і Де-
бальцевим змусили сісти за стіл 
переговорів. У Мінську у верес-
ні 2014 року було підписано Мін-
ські угоди — про НЕГАЙНЕ припи-
нення бойових дій і початок мир-
ного врегулювання ситуації. З 
обов̀ язковим відновленням те-
риторіальної цілісності України. 

Ці угоди так і не були викона-
ні уже в першому пункті — при-
пинення бойових дій, обстрілів. 
Окупанти починали їх постійно. 
В лютому 2015 року на зустрічі 
глав чотирьох держав у Мінську 
вони підписали Мінський про-
токол, яким повністю підтверди-
ли Мінські угоди. Підписали По-

рошенко, Путін, Меркель і тодіш-
ній президент Франції Олланд. І 
знову — роки війни і фактичної 
окупації частини України, окупа-
ції, що додалася до анексії Росі-
єю Криму.

Світ заклопотаним своїм. Ци-
нічна відповідь надійшла від уря-
ду Франції на пропозицію прези-
дента України. З Парижу відпові-
ли, що зустріч лідерів Норманд-
ського формату має відбутися «у 
потрібний і підходящий для цього 
час». Виходить, час, коли гинуть 
тисячі українців, ще не досить під-
ходить для ситого Заходу. Там свої 
резони. Францію, як і деякі інші 
країни Європи, трясуть проблеми

незаконних мігрантів, а ще 
— багатомісячні акції соціальних 
протестів. Німеччина, як істинний 
комерсант, на чільне місце ста-
вить фінансові інтереси, давно 
дружачи з Росією. 

Найбільш рішуче щодо Донба-
су нас підтримують США і Велико-
британія. Не з особливих симпа-
тій, не тішмося ілюзіями, а із «за-
гальних принципів демократії», 
які сповідують ці її флагмани. А 
ще — зі стратегічних інтересів: 
стримування на світовій арені ам-
біцій Росії. Ну, й на тому спасибі.

Але натомість у Сполучених 
Штатах уже «замаячили» наступні 
президентські вибори осені 2020 
року, і тамтешня влада воліє не 
робити різких кроків у політиці, в 
тому числі зовнішній. Великобри-
танію взагалі три останні роки ко-
лотить кардинальне, але доволі 
неоднозначне рішення про вихід з 
Європейського Союзу, і цей крок, 
схоже, на фініші. 

А що ж ми? Сила ворога — у 
нашій слабкості. Це сказано, при-
наймні, дві тисячі років тому. І 
саме слабкість нашого суспіль-

ства, після уже аж 28-ми років не-
залежності, — підґрунтя ниніш-
ньої ситуації, а не тільки очевидне 
— агресія Росії. 

Кардинальні нинішні перемі-
ни, мова про підсумки президент-
ських і парламентських виборів, 
автоматично ще не роблять нас 
сильнішими, при такому убого-
му розвитку громадянського сус-
пільства. При партійному цирку і 
продажності так званого громад-
ського сектора. При вакханалії, 
під маскою свободи слова, і роз-
смиканості умонастроїв людей. 

Фейсбук — гарний винахід, 
але водночас — помийна яма 
з гротескною свободою слова. 
Хтось ставить туди та в інші мере-
жі фото президента нашої держа-
ви, на чоло якого нанесено слово 
«Вбивця». Чому? За що? За його, 
мовляв, «капітулянтську» пози-
цію на Донбасі. За його начеб-
то накази «не стріляти». Це від-
верта брехня, бо нема такого на-
казу — не стріляти у відповідь. В 
цю суботу наші військові знищи-
ли на Донбасі цілу вогневу точ-
ку ворогів, разом з місцевими 
чи зайшлими вбивцями наших 
людей. 

А «не стріляти першими» — 
так це найперший пункт Мінських 
угод, які скріпили Мінським про-
токолом глави чотирьох названих 
держав, і там стоїть і підпис Поро-
шенка. 

Ще в нашому інформаційно-
му просторі, насамперед тому ж 
Фейсбуці, Інтернеті, немало охо-
чих паразитувати на крові. 

Після подій 6 серпня в мере-
жах з̀ явилися різкі слова бать-
ка одного з убитих військових — 
запрошення, точніше, вимога до 
президента Зеленського: «приїдь 
на похорон солдата». Цілком зро-

зуміла особиста трагедія батька. 
Але ті, хто це мусолить, думають 
не про нього. Такі фото з написом 
на обличчі, такі тексти поширю-
ються явно умисне, на замовлен-
ня тих, хто роками приховував 
правду і хоче приховувати її далі. 

Це правда, що 6 серпня заги-
нули чотири наші хлопці, а за чер-
вень липень — понад двадцять. 
Але напівправда — гірша брехні. 
А тут — тисячна доля правди. По-
вна правда ж у тому, що за 5 років 
президентства Порошенка у війні 
на Донбасі загинули понад 12 ти-
сяч наших людей. А ще — десятки 
тисяч поранених, понад півтора 
мільйони біженців. 

До речі, з одного того Козе-
лецького району за роки війни за-
гинули на Донбасі 25 військових. 
І це лише один з сотень районів 
країни!

Повна правда буде, коли ми 
дізнаємося правду про трагедії 
Іловайська ( в ці дні якраз випо-
внилося 5 років), Дебальцевого. 
Кримінальні справи по цих тра-
гедіях порушено ще 5 років тому, 
але вони так і зостаються «пору-
шені» всі ці роки. «Допорушувати», 
завершувати їх доведеться уже 
новій владі і, сподіваємося, не ро-
ками. 

Але ці 5 років войовничі су-
перпатріоти чомусь не ставили 
в мережі портрет Порошенка з 
отим написом на обличчі, не за-
прошували, тобто не тягли його 
на жодні з понад 12-ти тисяч по-
хорон.

Такі ми є. Але, повертаючись 
до заголовка коментаря, — сві-
ту дійсно не до нас? Таки ж буде 
«до нас». Адже Україна — єди-
на країна континенту, де йде ві-
йна, і війна ця — в самому центрі 
Європи. 

А тим часом все 
нові воєнні 
зведення…

10 серпня в зоні проведен-
ня операції Об'єднаних сил за-
гинув військовослужбовець На-
ціональної гвардії, іще один вій-
ськовий отримав поранення. 

Збройні формування Росій-
ської Федерації та її найманці 
13 разів порушили режим при-
пинення вогню. Ворог обстрі-
лював позиції наших підрозділів 
із застосуванням заборонених 
Мінськими угодами мінометів 
калібру 82 мм, а також гранато-
метів різних систем, великокалі-
берних кулеметів та стрілецької 
зброї.

Зеленський закликає Путіна, 
Меркель та Макрона 

якнайшвидше провести переговори
Президент України Володимир Зеленський за-

кликав президента Росії Володимира Путіна, пре-
зидента Франції Емманюеля Макрона та канцле-
ра Німеччини Анґелу Меркель якнайшвидше про-
вести переговори.

Президент заявив, що обстріл, унаслідок якого 
загинули четверо українських військових, «спря-
мований на підрив не тільки цього перемир’я, але 
й переговорного процесу в цілому».

«Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць 
Нормандського переговорного формату – Емма-
нюеля Макрона, Анґелу Меркель та Володимира 
Путіна – якомога швидше зібратися для відновлен-
ня перемовин», заявив Зеленський.

Перемир’я на Донбасі тривало з півночі 21 
липня. Про нього домовилися на засіданні Тристо-
ронньої контактної групи в Мінську.

Світу не до нас?

Дякуємо за допомогу і пам'ять

«Мамо! Ти знаєш мене, якщо 
потрібно буде, то я і голову 

покладу за Україну!» – сказав 
матері після поранення 

на Майдані Рустам Хамраєв.
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Закордонне українство

Про це йдеться у сюжеті програ-
ми «Невигадані історії» на 5 каналі.

Героїнею випуску стала колиш-
ня спортсменка-легкоатлетка, яка 
виступала за збірну України, Ірина 
Ващук. Зараз вона волонтер і 
президент благодійного фонду 
«Revived soldiers Ukraine».

Ващук виїхала в Америку і 
створила там благодійний фонд. 
Разом з українською діаспорою 
почала збирати кошти і відправ-
ляти воїнів АТО з травмами на 
реабілітацію до США. В Америці 
є філія реабілітаційних центрів 
Next Step у кількох містах.

«Мотивація відкрити цей ре-
абілітаційний центр була те, що 
ми привезли перших двох паралі-
зованих військових чотири роки 
тому в Лос-Анджелес до подібно-
го закладу. І я подумала, що нам 
потрібно втілити і попрацювати, 
щоб відкрити подібний заклад тут 
в Україні», розповіла Ващук.

У реабілітаційному центрі, 
зокрема, є унікальні тренаже-
ри, аналогів яких немає в Укра-
їні. За їх допомогою ставлять 
на ноги поранених з уражен-
ням центральної нервової сис-
теми та зі спинно-мозковими 
травмами.

 «Next step» у перекладі з англій-
ської – «наступний крок». Це відома 
американська мережа реабілітацій-
них центрів, які спеціалізуються на 
відновленні важкотравмованих вій-
ськовослужбовців.

Саме у таких центрах в Лос-
Анджелесі більше трьох років по-
спіль ставили на ноги українських ві-
ськових. Труднощі з візами, витрати 
на переліт, проживання, переїзди та 
чимала вартість реабілітації бійців 
наштовхнули Ірину Ващук на думку 
відкрити аналогічний центр в Украї-
ні під Києвом в Ірпені. Далі аналогіч-

ні центри волонтерка мріє відкрити у 
Львові та Харкові. 

Легкоатлетка Ірина Ващук в Аме-
рику поїхала 15 років тому на на-
вчання, там і залишилася. Вийшла 

заміж за американця, нині виховує 
двох дітей. Останні 5 років, відколи в 
Україні лютує війна, Ірина та її подру-
га-спортсменка Юлія Сташків займа-
ються пораненими військовими. Ор-
ганізовують візи, приліт, проживан-
ня, лікування, реабілітацію найваж-
чих українських бійців.

«Мета фонду – поєднання всіх 
українських громад в США по під-
тримці поранених військових Украї-
ни. А тобто: ми привозили дуже важ-
копоранених хлопців в США на бла-
годійній основі, домовлялися зі шпи-
талями», розповіла Ващук.

36 військовослужбовців про-
йшли лікування в США за рахунок 
благодійного фонду «Revived soldiers 
Ukraine».

«Ми фокусуємося на українську 
діаспору, але роботодавці 
— амерканські фірми та ве-
ликі корпорації — також нам 
йдуть на поступки та долу-
чаються. Вони підтримують 
благодійність», зазначає Ва-
щук.

Ще однією героїнею сю-
жету стала українка за похо-
дженням, волонтерка і меш-
канка Чикаго Ольга Допіл-
ко. Колишня викладачка му-
зики у школах українського 
міста Дрогобич приїхала в 
США, щоб допомогти донці 
з дітьми і так і залишилася 
там. Жінки долучилися до во-
лонтерства і разом з Іриною 
Ващук допомагають україн-
ським воїнам.

“Всі ці люди, які підтриму-
юють нас у США і вже почина-
ють потроху в Україні, долу-
чається все більше і більше 
людей. Ми маємо представ-
ництва на різних українських 
фестивалях, робимо благо-

дійні концерти, де залучаємо укра-
їнських співаків, яких привозимо 
з України до українських громад з 
США», – каже Ващук.

«120 тисяч доларів США, витраче-
них на відкриття центру реабілітації 
в Ірпені — це лише невелика части-
на того, що зібрали волонтерки за ці 
роки. Українська діаспора, говорить 
Ірина, не шкодує грошей для Батьків-
щини та армії», йдеться у сюжеті.

Джерело: Укрінформ

Фото: Facebook/Irina Vashchuk 
Discipio
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Німеччини Хейко Маас приніс 
вибачення за злочини нацис-
тів проти поляків, зокрема, за 
різанину під час Варшавського 
повстання.

Цю заяву він зробив під час 
візиту до Музею Варшавського 
повстання в 75-ту річницю по-
встання 1944 року. Очільник 
МЗС Німеччини додав, що від 
нацистів постраждали не тіль-
ки Варшава, а й жителі всієї те-
риторії Польщі, окупованої Ні-
меччиною.

1 серпня 1944 року в Вар-
шаві почалося найбільше 
збройне повстання польсько-
го підпілля проти німецьких 
окупантів. У Варшавському по-
встанні брали участь близько 
40 тисяч осіб, насамперед по-
встанці підпільної Армії Кра-
йової.

Під час боїв на вулицях 
Варшави загинуло близько 18 
тисяч повстанців. У каральних 
кампаніях загинули від 150 ти-
сяч до 200 тисяч мирних жите-
лів. Варшава була майже по-
вністю зруйнована.

Варшавське повстання 
тривало 63 дні і закінчилася 
капітуляцією повстанців.

Понад 350 
мільйонів дерев 

висадили 
в Ефіопії за 12 годин

Масова акція з висадки де-
рев в Ефіопії стала частиною 
масштабної кампанії по від-
новленню лісів «Зелена Спад-
щина», очолюваної прем'єр-
міністром країни Абієм Ахме-
дом. Мільйони ефіопів по всій 
країні взяли в ній участь.

Пару місяців назад дослід-
ники кліматичних змін з ООН 
проаналізували фотографії 
Землі з супутників і запропо-
нували, як зупинити глобаль-
не потепління на планеті. Вчені 
заявили, що створення близь-
ко одного мільярда гектарів 
лісів по всьому світу може об-
межити зростання температу-
ри на 1,5 градуса Цельсія до 
2050-го.

В ООН підрахували, що 
така кількість дерев може по-
глинути 205 гігатонн вуглекис-
лого газу в найближчі кілька 
десятків років. До порівняння, 
тільки за 2018 люди виробили 
приблизно 41 гігатонн вугле-
кислого газу. 

Влада Ефіопії почали боро-
тися з кліматичними змінами 
самостійно. 29 липня в країні 
посадили понад 350 млн дерев 
за 12 годин. 

Ефіопія - найбільш населе-
на в світі країна, яка не має ви-
ходу до моря, і друга після Ніге-
рії за чисельністю населення 
країна в Африці. В Ефіопії про-
живає понад 100 млн чоловік, 
80% яких залежать від сіль-
ського господарства. Ліси в 
Ефіопії зараз займають менше 
4% території, проти 30% в кінці 
XIX століття.

А всього в період з травня 
по жовтень 2019-го в Ефіопії 
планують посадити чотири мі-
льярди дерев.

Табір Спілки 
української молоді 

Табір СУМ «Червона рута» ім. Володимира Івасюка організовано 
при осередку ім. Євгена Коновальця в місті Калґарі (провінція Аль-
берта, Канада). Учасникам розповідали про Майдан, якою зараз є 
мета кожного СУМівця.

На табір 
зареєструва-
лися 40 юна-
ків та юна-
чок. Вони 
отримали чу-
дову нагоду 
весело і ко-
рисно про-
вести час зі 
своїми од-
н о л і т к а м и 
та друзями. 

Крім цього, такі заходи навчають молодь корисних навичок і вмінь.
У програмі зборів — гутірки, майстер-класи, ігри, екскурсії тощо. 

Зокрема, діти вже відвідали церкву Успіння Пресвятої Богородиці, що 
розташована неподалік, зустрілися з о. Романом Планчаком, капела-
ном осередку СУМ Калґарі, а також побували у парку Calaway Park і 
на озері Шапарель тощо.

Допоможемо 
українськими книжками

У липні, будучи в Україні, я побачив у Черкасах кіоск із книжка-
ми, які давала людям читати активістка Світлана Мишакина. Серед 
видань були переважно російські, й активістка поскаржилася, що з 
українською книгою сутужно. Вона дала свою адресу в надії, що за-
кордонні українці зможуть вислати до неї уже прочитані книги, щоб їх 
могли читати і в Україні. Адреса: Світлана Мишакина, пров. Будівель-
ний, 2/2, Черкаси 18028 Ukraine. Тел.: 380-95-600-7190. 

Посилкова компанія Meest здійснює проєкт збереження друко-
ваної/книжкової культурної спадщини та пересилає за пільговими ці-
нами книги з Америки в Україну, щоб дати їм нове життя там. Скорис-
тайтеся цією можливістю, щоб допомогти українцям мати книги рід-
ною мовою.

Лев Хмельковський
Адреса: Meest-America Inc., 600 Markley Street, Port Reading, NJ 

07064. Тел.: (732) 634-1517.

Українці Південної 
Австралії відзначили 

70-ліття поселення
В передмісті Хіндмарш, біля Аделаїди, 

відбулася святкова вечеря з нагоди 70-річ-
чя поселення українців у Південній Австралії.

Для гостей заходу було проведено пре-
зентацію на тему української імміграції в Ав-
стралії. Відбулася виставка панно роботи Лі-
дії Маковійчук, наданих Союзом українок Ав-
стралії. Музична складова вечора була пред-
ставлена дуетом скрипки та гітари.

Учасників святкового заходу пригощали 
традиційними українськими стравами.

Під час вечора усі охочі мали можливість 
ознайомитися зі світлинами, документами та 
пам'ятними речами, які стосуються прибуття 
українців до Південної Австралії у 1949 році.

У Нью-Йорку надали 
допомогу дітям героїв

Організація оборони чотирьох свобод 
України, яка діє у Нью-Йорку, надала добро-
чинну допомогу дітям українських військових, 
котрі загинули в російсько-українські війні. 

Кошти для допомоги були зібрані на щоріч-
ному різдвяному вертепі. Органівзатори при-
дбали ноутбуки, конструктори «лего» й елек-
тронний планшет на загальну суму 3,5 тис. 
USD і передали подарунки 15 дітям в Україні. 

Благодійна акція стала можливою завдя-
ки зусиллям української громади Нью-Йорка 
та Нью-Джерзі, активістів в Україні (у містах 
Сквира, Малин та Житомир), а також Мініс-
терства оборони України. 

В ООЧСУ висловили подяку керівнико-
ві «Вертепу» Марії Венгер, його організато-
ру Богдану Гаврилюку, а також волонтерам 
Олександру Щуліпенку та Людмилі Іллючок 
за роздавання допомоги на місцях.

Діаспора у США допомагає пораненим 
українським військовим

Гігантські лісові 
пожежи у Росії: 

на відновлення тайги 
піде століття

У Сибіру і на Далекому СходіРосії 
триває боротьба з масштабними лісо-
вими пожежами, які викликали стурбо-
ваність усього світу. Полум’ям охоплено 
територію понад 3 мільйони гектарів. 
Для порівняння, це більше площі Бель-
гії.

Гасити пожежі треба було ще місяць 
тому – заявляють у російському відді-
ленні Грінпіс. Бо нині це зробити непро-
сто навіть попри залучення немалих ре-
сурсів. Вогонь поширився на територію 
великих розмірів, багато хто каже, що 
сподіватися доводиться тільки на дощ. 

Люди у Челябінську, Омську, Ново-
сибірську, Красноярську скаржаться на 
задушливий смог. Октім того, дим від си-
бірських пожеж дістався до Аляски і за-
хідного узбережжя Північної Америки.

Екологи заявляють, що на віднов-
лення спаленої тайги потрібно буде не 
менше ста років. 

Польща: Активатор 
бізнесу для українців

Польща – це країна для амбітних 
людей, тут здійснюються мрії. Якщо ви 
вже давно плануєте відкрити власний 
бізнес, то ця країна ідеально підходить 
для Вас. Ваші амбіції пов’язані з отри-
манням гарної освіти? Вам знову ж пря-
ма дорога до Польщі.

Легальне перебування – справа 
простіше простого, тут Ви отримаєте ро-
зуміння та допомогу зі сторони праців-
ників різних інстанцій. В буль якій ситу-
ації Ви зможете знайти пристойну ро-
боту. В Польщі навіть без освіти Ви зна-
йдете власне місце та комфорт для себе 
та своєї родини.

Ми— це компанія, яка завзято та 
енергійно допоможе Вам досягти успіху.

Заснування компанії. Ми РАЗОМ 
пройдемо через процес створення ком-
панії. А також заповнимо всі документи 
та організуємо зустріч з нотаріусом та 
бухгалтером.

Легалізація перебування. Ви шука-
єте надійного партнера в Польщі, який 
допоможе Вам легалізувати Ваше пе-
ребування (legalizacja pobytu)? Ви не хо-
чете витрачати свій час в чергах та за-
повнювати заяви? Ви не знаєте, що по-
трібно зробити для подання заяви? Ви 
потрапили в потрібне місце!

Працевлаштування. Ми допоможе-
мо Вам знайти бажану роботу, а робото-
давцеві – співробітників з відповідни-
ми кваліфікаціями

Страхування. Ми надамо Вам ін-
струмент фінансового захисту. За допо-
могою страхування убезпечуйте найцін-
ніше, що Ви маєтe.

Дофінансування від ЄС. Ми зна-
йдемо для Вас сприятливе джерело фі-
нансової підтримки, проведемо аналіз 
ринку та займемось пошуком дофінан-
сування.

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

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

Площа Ринок, 26/14.

Безкоштовне 
навчання в Польщі — 

РЕАЛЬНІСТЬ
З кожним роком збільшується кіль-

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

Ми хочемо повідомити Вам чудову 
новину!!!

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

Зателефонуйте до нас та дізнайте-
ся деталі.

Номер: +480 536 248 958 (Viber).
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Скільки бензину 
і де можна 

купити 
на зарплату
Вартість бензину в різних 

країнах сильно відрізняється.
Найкраща ситуація в кра-

їнах Перської затоки, США, 
Австралії, Канаді, Швейцарії, 
Люксембурзі, Естонії, Литві, 
Польщі і Чехії, а також у Вене-
суелі.

Так, Венесуела опинила-
ся на першому місці, оскільки 
бензин тут практично безко-
штовний: символічна серед-
ня ціна за літр тут становить 
0.000000002 долара, і хоч 
середня зарплата в країні — 
всього 29 доларів, на неї мож-
на купити …понад 14 мільяр-
дів літрів палива!

Реальне ж лідерство у цьо-
му рейтингу утримують країни 
Перської затоки. Так, у Ката-
рі, Кувейті і ОАЕ ціни на бензин 
відрізняються на один цент, а 
на середню зарплату можна 
купити від 4900 до 6500 літрів 
палива. У сусідній Саудівській 
Аравії — 3300 літрів.

Присутність у топі США, Ав-
стралії, Канади легко пояснити 
не тільки рівнем зарплат, але і 
об'ємом їх видобутку нафти.

А ось Швейцарія і Люксем-
бург (3300 і 2800 літрів) виді-
ляються одним тільки рівнем 
доходу населення. Хоча і бен-
зин тут дешевше, у порівнянні 
з Норвегією, Ісландією або Ні-
дерландами.

З країн Східної Європи в 
лідери вибиваються Естоніяі 
Литва. Бензин в країнах Бал-
тії за нашими мірками доро-
гий, але на їхні євро-зарплати 
можна купити понад 840 літрів 
палива. У Польщі та Чехії — по-
над 700 літрів.

Серед країн, де ситуація 
виглядає гірше, виявилися: 
Куба, Мадагаскар, Таджикис-
тан, Вірменія, Азербайджан, 
Грузія, а також Україна.

Так, на Кубі та Мадагаска-
рі, за даними Picodi.com, не 
вдасться купити і 50 літрів на 
середню зарплату.

У Таджикистані, незва-
жаючи на відносну дешевиз-
ну одного літра АІ-95 (0,81 
дол), рівень середньої зарп-
лати настільки невисокий, що 
на ці гроші можна дозволити 
собі купити лише близько 130 
літрів.

В Україні при ціні за літр 
1,09 дол середньостатистич-
ному населенню доступні 258 
літрів. Подібна ситуація і в су-
сідній Молдові.

У країнах Південного Кав-
казу та в Прикаспійському ре-
гіоні цифри значно краще. На-
приклад, у Вірменії та Азер-
байджані в доларовому екві-
валенті ціни на АІ-95 однакові 
(88 центів), що дає можливість 
придбати 335 і 354 літрів бен-
зину відповідно. Кращий ре-
зультат тут показує Грузія: мі-
сячної зарплати тут вистачить 
на 434 літри.

Дослідження засноване на 
середній вартості 1 л. бензину 
А-95 за останні півроку (січень 
— червень 2019), а також на 
офіційній статистиці про роз-
мір середньої заробітної пла-
ти в кожній з проаналізованих 
країн.

В італійському парламенті пред-
ставлено законопроект, в рамках 
якого пропонується відправляти у ре-
абілітаційні центри смартфонозалеж-
них підліткі. Ситуація погіршується з 
кожним днем, тому до неї необхідно 
ставитися як до наркотичної залеж-
ності.

На Апеннінах набула широкого 
поширення патологія під назвою «но-
мофобія», що в перекладі означає 
«страх відсутності мобільного теле-
фону». Так, вісім з десяти італійських 
підлітків живуть в панічному страху 
втратити свої телефони і доступ до ін-
тернету. Половина італійців у віці від 
15 до 20 років перевіряють свої теле-
фони не менше 75 разів на день, а 62 
% пишуть повідомлення і вночі.

«Підлітки проводять ночі безпе-
рервно в соцмережах і месенджерах, 
а вдень поводять себе вкрай пасив-
но і часом агресивно. Вони не здатні 
вчитися і концентруватися», зазнача-
ють дослідники.

Найбільш залежних підлітків, ви-
явленням яких будуть займатися від-
разу кілька структур (Поштова полі-
ція, міністерство охорони здоров'я, 
Комітет у справах дітей та молоді, сту-
дентські асоціації), за згодою і в дея-
ких випадках в супроводі батьків бу-
дуть відправляти за державний раху-
нок в реабілітаційні центри.

Крім того, в італійських школах 
для викладачів будуть організова-
ні курси з попередження та усунен-
ня телефонної залежності у дітей. Го-

тується і інформаційна кампанія для 
батьків, що часто недооцінюють шко-
ду, яку завдає їхнім чадам несвідоме 
і безконтрольне використання смарт-
фонів.

Проблема зайвого занурення 
підлітків в гаджети — загальна. У 
Франції, наприклад, вже ввели за-
борону на їх використання протя-
гом навчального дня — смартфон 
повинен залишатися в кишені ди-
тини. У Німеччині, цілком можливо, 
теж введуть подібне обмеження. В 
Лозанні, Швейцарія, поки обмежу-
ються послугами шкільних психоло-
гів. У той же час швейцарський не-
комерційний фонд Phenix, багато 
років допомагає сім'ям в боротьбі 
з алкогольною та наркотичною за-

лежністю, оголосив недавно, що за-
пускає тестування особливої тера-
пії для дітей, залежних від гаджетів 
і комп'ютерних ігор.

Однак, експерти наголошують: 
в залежності винні не гаджети. Як 
правило, виникнення залежності 
пов'язано з особистісними особли-
востями дитини і з внутріродинною 
ситуацією. Трапляється, підліток на-
магається «піти» від проблем.

Краща профілактика залежності - 
організувати інтереси дитини і занят-
тя поза гаджетів, і, звичайно, довірчі 
відносини і живе спілкування з бать-
ками та однолітками.

Плюс батьки мають бути прикла-
дом для дитини ц використанні циф-
рових пристроїв.

Ірландія, Республіка Ірландія 
— держава в північно-західній Єв-
ропі, яка займає 5/6 території ост-
рова Ірландія, що був поділений у 
1921 році. 

Суходолом на півночі межує з 
Північною Ірландією, що входить до 
складу Об'єднаного Королівства Ве-
ликобританії та Північної Ірландії. 
Омивається водами Атлантичного 
океану, а на сході її відділяє від Ве-
ликої Британії Ірландське море.

Країна має високі показники в 
системі освіти, політичній свободі 
й дотриманні громадянських прав, 
свободі преси та економічній свобо-
ді. Має розвинуту економіку, орієн-
товану на послуги й високі техноло-
гії. Є членом Європейського Союзу й 
ООН. Проголосила військовий ней-
тралітет, отже не входить до НАТО.

Столиця Ірландії — Дублін. Чи-
сельність населення країни — 4,6 
млн осіб. Населення зростає найви-
щими темпами в Європі — щороку 
на 2,5 %.

Англійська мова тут має ста-
тус офіційної нарівні з ірландською. 
Нею володіє майже все населен-
ня, правда, акцент в ірландців дуже 
своєрідний, й англійцям зазвичай 
зрозуміти його складно. Ірландці за-
звичай вимовляють слова не так, як 
годиться, а за принципом «як напи-
сано, так і вимовляємо».

Клімат суворий. Осінь зазвичай 
починається вже в серпні, принося-
чи холодний вітер з моря.

Популярне свято Хелловін бере 
свій початок від аналогічного ір-
ландського свята Самайн, яке свят-
кували ще племена кельтів.

Найзахідніша точка Європи роз-
ташована саме на ірландській землі.

Знаменитий Святий Патрік є по-
кровителем не тільки Ірландії, але і 
Нігерії.

Білий Дім в США побудований ір-
ландським архітектором Джеймсом 
Хобаном.

У самій Ірландії живе в 17 разів 
менше ірландців, ніж за її межами. 
За кордоном проживає близько 80 
мільйонів людей ірландського похо-
дження.

Тут дуже багато іммігрантів. Ве-
лика їх частина — вихідці з Пакиста-
ну та Індії, а також їх нащадки.

Ірландія здавна славиться своїм 
пивом. Щорічне споживання напою 
на душу населення — понад 130 лі-
трів. За цим показником Ірландія 
поступається лише Чехії.

Ця країна славиться своїми па-
бами. Найстаріший з них був відкри-
тий 9 століть тому, і він досі працює. 
У Дубліні на кожну сотню осіб припа-
дає один паб.

Більшість жителів країни різко 
негативно ставляться до абортів. 
Саме тому, вони заборонені в Ір-
ландії законом. Виняток можливий 

лише в тому випадку, якщо вагіт-
ність загрожує життю матері.

Тут функціонує найстаріший у 
світі яхт-клуб, який почав свою ро-
боту в далекому 1720 році.

Квартири в Ірландії непопулярні. 
Правда, багато ірландців живуть на 
зйомних квартирах, але, коли у них 
з'являється можливість придбати 
власне житло, всі вони вважають за 
краще купити приватний будинок, а 
не квартиру.

Суворий клімат загартував міс-
цевих жителів. Поки туристи кута-
ються в куртки, рятуючись від холо-
ду, ірландці запросто можуть гуляти 
в шортах і футболках.

Тут так багато древніх руїн, що 
ніхто досі не спромігся підрахувати 
точну їх кількість.

У неділю в Ірландії зазвичай не-
можливо знайти жодного працюю-
чого магазину.

В Ірландії багато мальовничих 
пляжів, але купатися на них біль-
шість європейців відмовляється 
круглий рік — море завжди холод-
не. Але деякі місцеві спокійно пла-
вають.

Ірландське коріння, згідно з пе-

реписом населення, є у 50% насе-
лення Австралії.

В Ірландії надзвичайно популяр-
на індійська кухня. Саме вона стано-
вить левову частку місцевого фаст-
фуду.

У школах Ірландії в день Свято-
го Патріка заведено приходити в 
одязі зеленого кольору. Учні стро-

го стежать за дотриманням цієї тра-
диції, порушнику можуть надавати 
стусанів.

Картопля була завезена в Ір-
ландію в кінці XVI століття. Вона 
відмінно прижилася на місцевих 
ґрунтах і незабаром стала осно-
вою раціону жителів острова. 
Саме з картоплею і пов'язана одна 
з найтрагічніших сторінок історії 
країни — в середині XIX століття 
фітофтороз протягом декількох ро-
ків знищував весь урожай. За цей 
час від голоду померли, приблиз-
но, 25 відсотків населення.

У Книгу рекордів Гіннесса вне-
сений оркестр з ірландського міс-
та Корк. Цією відзнакою музиканти 
були ушановані за те, що 57 років 
грали одним і тим же складом.

На конкурсі «Євробачення» ір-
ландці перемагали 7 разів. Таким 
успіхом не може похвалитися жодна 
інша країна. Правда, остання пере-
мога була в 1996 році.

Найпоширеніше прізвище в Ір-
ландії — Мерфі, що в перекладі озна-
чає «моряк». Це не дивно, адже Ірлан-
дія — острівна держава. На сьогод-
ні в Ірландії зареєстровано близько 
1 500 рибальських суден.

29 лютого, а цей день буває 
один раз на 4 роки, ірландська жін-
ка може перша зробити пропозицію 
чоловікові. Причому, в разі відмови, 
він буде оштрафований.

У Дубліні знаходиться музей пи-
воварні Гіннесса. Це семиповерхо-
ва будівля, що має форму фірмового 
келиха. Тут можна не тільки дізнати-
ся багато цікавого з історії цієї ком-
панії, але і продегустувати різні сор-
ти пива «Гіннесс»

Тут більше рудоволосих людей, ніж 
в будь-якій іншій країні світу — близь-
ко 9% населення. Генетики з'ясували, 
чому у багатьох ірландців руде волос-
ся. На їхню думку, рудий колір — реак-
ція на брак сонячного світла. До того 
ж приблизно 50% населення Ірландії, 
хоча і мають світле або темне волос-
ся, є носіями «рудого гена». 

У Європі починають лікувати дітей від телефонної залежності
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Цікаві й маловідомі факти

Дещо про піратів
Знаменитий прапор «Веселий Роджер», на якому зображений че-

реп зі схрещеними кістками, раніше використовували виключно для 
того, щоб подати сигнал, що на борту корабля епідемія. Пірати за-
позичили цей прапор для деморалізації супротивників. Прапор під-
німався виключно перед початком бою. І пірати постійно не ходили 
під таким прапором. 

Сережка у вусі пірата свідчила, що людина вже обігнула мис Горн, 
крайню південну точку суші, або що вона колись перший раз пере-
тнула екватор.

Пірати ділили здобич так. 10 частка припадала на капітана. Най-
менша частина належала корабельному теслі, адже в битвах він 
участі не брав. Якщо під час бою пірат отримував поранення, йому 
припадала компенсація.

Один з видів піратства був законним? Він називався каперство. 
Ці люди були терористами, які виступали проти кораблів іншої дер-
жави. Все було законно. Зі здобичі капер повинен був відраховувати 
відсоток у державну скарбницю.

Нащо пірати носили пов'язку на оці? Цьому існує пояснення. Коли 
виникала необхідність спускатися в трюм з палуби, а там, як прави-
ло, панувала пітьма, очам потрібно було трохи часу, щоб адаптувати-
ся до темряви. Якщо в непроглядній пітьмі зняти пов'язку, то в трю-
мі можна було бачити відразу після спуску. Це було просто необхідно 
під час боїв.

Колись вождь світово-
го пролетаріату дворянин 
Владімір Ульянов-Ленін 
висловив думку, що «З усіх 
мистецтв для нас найваж-
ливішим є кіно». Це твер-
дження визнавали слуш-
ним і нацисти, які в роки 
ІІ світової війни з допо-
могою кіно розгорнули на 
окупованих українських 
землях широку пропаган-
дистку діяльність.

Курувала пропа-
гандою в кіно компанія 
«Zentralf ilmgesellschaf t 
Ost» (ZFO), що була створе-
на 10 листопада 1941 року 
Міністерством східних оку-
пованих територій.

На ZFO покладали-
ся створення, озвучка 
та прокат кіна. У свою чергу компанія створи-
ла власну українську філію з офісом у Києві — 
«UKRAINE FILM GmbH». Українська філія компа-
нії була представлена у Дніпрі (Дніпропетров-
ську), Запоріжжі, Миколаєві, Кривому Розі, Ме-
літополі, Вінниці, Луцьку, Проскурові, Полтаві, 
Житомирі та в Чернігові. Про існування пред-
ставництва філії «UKRAINE FILM GmbH» у Черні-
гов, зокрема, 5 вересня 1942 р. повідомила кі-
ногазета «Film Kurier Tageszeitung».

Крім української, ZFO мала ще філію в ла-
тиській Ризі під назвою «Ostland Film GmbH». 
Ця гілка компанії мала свої представництва в 
Талліні, Каунасі, Мінську та Барановичах. Діяли 
також кавказькі філії «Кавказ-фільм GmbH» та 

«Elbrus» Film-Arbeitsgemeinschaft GmbH.
Станом на 31 серпня 1943 року на постій-

ній основі в структурі «UKRAINE FILM GmbH» 
працював 141 працівник, а в «Ostland Film» - 33. 
Історик Бабетте Кінкерт у своїй книзі «Пропа-
ганда та терор у Білорусі 1941-1945 рр.» (2009 
р.) стверджує, що на компанію «Ostland Film 
GmbH» у 1942 р. працювало 1400 місцевих жи-
телів якими керували 25 німців.

На титульній сторінці щоденника 
«Kuririer» від 3 травня 1943 року компанія 
«Zentralfilmgesellschaft Ost» (ZFO) оголосила, 
що, крім розповсюдження німецьких фільмів 
із естонськими, литовськими, білоруськими та 
українськими субтитрами, у майбутньому ні-
мецькі кінохроніки будуть озвучуються як ро-

сійською, так і українською мовами.
Цікаві данні про кіно в часи ІІ світової ві-

йни подані у книзі «Маленька Україна» (Fritz 
Wimschneider, F. Bruckmann Verlag, Munich, nd), 
що побачила світ в Німеччині наприкінці 1943 
року: «Українська філія кінокомпанії ZFO взяла 
на озброєння величезні київські студії, але зу-
силля поки що зосереджені у власній лаборато-
рії з копіювання фільмів. ZFO сьогодні постачає 
фільми на всю окуповану територію, що демон-
струються в театрах. Німецькі фільми вже заво-
ювали мільйонів друзів».

Газета «Film Kuririer Tageszeitung» за 24 
травня 1943 року повідомлялося, що «Ukraine 
Film GmbH» підготувала серію пропагандист-
ських документальних фільмів для місцевого на-
селення про життя іноземних робітників, що жи-
вуть у Рейху. Наприклад, фільм під назвою «Сво-
їми очима» показав враження російських робіт-
ників та фермерів від подорожі по Німеччині.

У випуску цієї ж газети від 5 серпня 1943 
року повідомлялося, що п'ять найпопулярніших 
фільмів в Україні — це «Кора Террі», «Оперета», 
«Зірка Ріо», «Оперний бал» та «Пошта».

Олександр СОЛОМАХА
Чернігів

Спільнота «Історія як вона є…»

Мертві мови, 
дивовижний кинджал 

та старокитайське пиво
Знахідки дозволили по-новому 

поглянути на історію
Мертві мови, хоча вже і не використовуються близько 2000 

років, є однією з найбільш інтригуючих тем серед вчених. Так, 
етруська мова зробив сильний вплив на латинь. Археологам 
вдалося виявити під час розкопок храму в Тоскані 1,2-метрову 
2500-річну кам'яну стелу, яка була покрита написами етрусків

Неземний кинджал Тутанхамона є однією з таємниць, яка 
турбувала вчених довгі роки. Гробницю фараона Єгипту зна-
йшли в 1922 році і тоді ж виявили унікальний кинджал із залі-
за. Він нітрохи не заіржавів, крім того в Єгипті 3300 років тому 
вироби із заліза були дуже рідкісними. Завдяки дослідженням 
на спектрометрі вченим вдалося з'ясувати, що метал, з якого 
був виготовлений кинджал, мав неземне походження, очевид-
но, метеоритне. 

Давньокитайське пиво. Раніше вважалося, що в давнину 
на території Китаю воліли пити лише напій з ферментованого 
рису. Унікальне відкриття зробили в провінції Шеньси, де вияви-
ли пристосування для виготовлення пива, яке датується 3400-
2900 роками до нашої ери.

Хліб, спечений в 1891 році, 
досі не зіпсувався 

Хліб, приготований в Генуї, Італія, в 1891 році, привезений в 
Галац, Румунія, моряком Василе Памфілі і подарований Історич-
ному музею Галаца, встановив світовий рекорд в якості найста-
рішого повністю збереженого хліба.

Моряк Василе Памфайл входив до складу екіпажу крейсера 
«Елізабет», який в 1892 році брав участь в заходах, присвяче-
них 400-річчю відкриття Америки. З цієї нагоди були організо-
вані художня виставка і ярмарок. Памфайл купив там хліб, який 
потім і подарував.

Хліб зберігався в скляному ящику. Експонувався до початку 
1970-х років, поки комуністи не вирішили, що виставка не дуже 
вписується в ідеї пролетаріату, і заборонили її. Ящик перебував 
у сховищі музею до 2009 року, коли в ході звичайної інвентари-
зації був виявлений.

З тих пір спеціальний бокс, в якому зберігається хліб, ви-
ставлявся на важливих заходах. 

У 2010 році представники факультету харчової науки і техно-
логій взяли зразки хліба, щоб розкрити секрет його довголіття.

«Ми проаналізували цей хліб і виявили, що на ньому немає 
слідів цвілі, тому є мікробна інфекція. Через сильну пористість і 
великий обсяг сталося випаровування води, тому хліб не зіпсу-
вався», пояснює вчений Ромул Бурлаку.

Висновок фахівців — дріжджі і борошно, з яких виготовляв-
ся хліб, були відмінної якості, і сьогодні таких продуктів більше 
немає.

13 липня 1923 року на схилі гори 
Маунт-Лі над каліфорнійськими пагор-
бами з'явився напис «Hollywood», тобто 
«Голлівуд», на означення всесвітньо ві-
домої велетенської фабрики кіноінду-
стрії. Правда, спочатку було написано 
«Hollywoodland», що не мало відношення 
до кіно і означало рекламу нового жит-

лового району, але відразу ж напис став 
привертати до себе туристів.

Встановлення напису обійшлося її 
замовнику, видавцеві «Лос-Анджелес 
таймс» Гаррі Чандлер в 21 тисячу дола-
рів —дуже великі кошти на ті часи. Сло-
во «Hollywoodland» вночі підсвічують 
електричними лампочками, вдень же 

білі літери було видно з 40-кілометрової 
відстані. Рекламувати Hollywoodland пе-
редбачалося півтора року, але напис так 
і залишився на своєму місці.

У 1949 році напис відремонтували і 
видалили 4 останні літери. До того часу 
Hollywood вже перетворився на символ 
Лос-Анджелеса і всієї індустрії розваг. 
Турботу про напис взяла на себе Торго-
ва палата Голлівуду.

У 1973 році напис проголосили наці-
ональним історичним пам'ятником.

Втім, до кінця 1970-х напис зане-
пав, і в 1978 році був демонтований. У 
тому ж році благодійний фонд, очолений 
Х'ю Хефнером, засновником журналу 
«Playboy», зібрав кошти на капітальний 
ремонт пам'ятки.

Нинішня напис, складений з білих 
літер 15-метрової висоти і 12-метрової 
ширини, з'явився в листопаді 1978 року. 
З тих пір всі реставраційні роботи вико-
нувалися за допомогою приватних по-
жертвувань.

Дивні методи лікування
Кровопускання. Впливові лікарі, такі як Гіппократ 

і Гелен, вважали, що хвороби провокувала «погана 
кров». У хворих протягом тисячі років діагностували 
надлишок рідини і відновлювали гармонію кровопус-
канням. Таким способом лікували все, від болю в гор-
лі до чуми.

Ртуть. Токсичну ртуть використовували як ліку-
вальну мазь і засіб, який продовжує життя. Китай-
ський імператор Цінь Шихуанді навіть загинув від та-
блеток ртуті, вважаючи, що вони зроблять його без-
смертним.

Крім того, в епоху Відродження ртуттю лікували 
сифіліс, хоча пацієнти часто гинули від ураження пе-
чінки і нирок.

Мазі з гною. Древні єгиптяни робили мазь з екс-
крементів тварин і за допомогою її лікували букваль-
но все. Варто зазначити, що такий засіб не був повніс-
тю марним - у деяких видах у гною містяться антибіо-
тики.

Лікування канібалізмом. Римляни вірили, що 
кров загиблих гладіаторів може вилікувати епілепсію. 
Англійський король 17-го століття Карл II не відставав 
від них і навіть придумав власні краплі - настоянку з 
людського черепа на спирту.

Як у Лос-Анджелесі на схилі гори 
з'явився знаменитий напис «Hollywood»

Кіно від окупантів
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15 серпня
Народилися: 1769 — Наполеон Бо-

напарт, імператор Франції; 1771 — Валь-
тер Скотт, шотландський письменник; 
1939 — Володимир Дрозд, український 
письменник.

16 серпня
1820 — у Ніжині коштом князя Олек-

сандра Безбородька відкрито гімназію 
вищих наук (нині — Ніжинський універси-
тет імені М. Гоголя).

Народився: 1934 — П’єр Рішар, 
французький актор театру і кіно, режи-
сер.

Померла: 1949 — Маргарет Мітчелл, 
американська письменниця, авторка 
знаменитого роману «Звіяні вітром». 

17 серпня
1982 — створено перший компакт-

диск.
Народився: 1942 — Муслім Магома-

єв, радянський співак.
18 серпня
Народився: 1836 — Олександр Ко-

ниський, український письменник, публі-
цист.

Померли: 1227 — Чингісхан, полко-
водець, засновник Монгольської імперії; 
1850 — Оноре де Бальзак, французький 
письменник; 1997 — Марія Приймачен-
ко, українська художниця.

21 серпня
Померли: 1925 — Осип Маковей, 

український поет, прозаїк, пу- бліцист, 
критик, літературознавець, перекладач; 
1940 — Лев Троцький, більшовицький лі-
дер. 

22 серпня 
1864 — підписана Женевська кон-

венція, якою утворено товариство Чер-
воного Хреста. 

23 серпня 
Європейський день пам’яті жертв 

сталінізму та нацизму. 1939 р. у Москві 
підписано пакт Молотова – Ріббентропа.

Народився: 1867 — Осип Маковей.
24 серпня
День Незалежності України 
1949 — набув чинності дого-вір про 

створення НАТО. 
Народилися: 1899 — Хорхе Луїс Бор-

хес, аргентинський письменник; 1928 — 
Левко Лук’яненко, дисидент, політв’язень 
радянського режиму, український полі-
тик. 

Помер: 1745 — Олекса Довбуш, ва-
тажок опришків у Карпатах.

25 серпня 
1991 — Білорусь проголосила неза-

лежність від СРСР.
Народилися: 1924 — Павло Загре-

бельний, український письменник; 1940 
— Микола Жулинський, академік НАН 
України. 

Померли: 1698 — Петро Дорошенко, 
гетьман Війська Запорозького; 1963 — 
Іван Багряний, письменник. 

26 серпня 
Народилися: 1451 — Христофор Ко-

лумб, іспанський мореплавець, першо-
відкривач Америки; 1914 — Хуліо Корта-
сар, аргентинський письменник. 

Померла: 1982 — Анна Герман, 
польська естрадна співачка. 

27 серпня
1900 — у Британії почали курсувати 

перші міжміські автобуси. 
1977 — на Чорнобильській АЕС пу-

щено перший блок.
Народилися: 1856 — Іван Фран-

ко, письменник, учений, громадсько-по-
літичний діяч, публіцист; 1902 — Юрій 
Яновський, письменник; 1941 — Богдан 
Ступка, актор театру і кіно. 

28 серпня 
1830 — у США випробувано перший 

американський паровоз, що його скон-
струював Пітер Купер. 

Народилися: 1749 — Йоганн Воль-
фганг фон Ґете, німецький письмен-
ник; 1890 — Дмитро Загул, поет, пере-

кладач, літературо- знавець, загинув у 
бiльшовицьких концтаборах на Колимі 
приблизно в 1944-му. 

Помер: 1921 — Григорій Чупринка, 
український поет, у 1919 — керівник по-
встання проти більшовиків на Чернігів-
щині. 

29 серпня 
1561 — у пересопницькому монасти-

рі Різдва Пресвятої Бого-родиці завер-
шено створення національного символу 
— Пересопницького Євангелія. 

Народилася: 1868 — Людмила Ста-
рицька-Черняхівська, драматург, літера-
турознавець, арештована НКВС, загину-
ла, ймовірно, в 1941-му. 

Померли: 1940 — Євген Петруше-
вич, український громадсько-політичний 
діяч, президент Західної області Україн-
ської Народної Республіки; 1986 — Ка-
терина Зарицька, політична діячка, член 
ОУН, 1947-му заарештована органами 
НКВС (засуджена до 25 років ув’язнення).

30 серпня 
1860 — запустили перший британ-

ський трамвай. 
1901 — Хьюберт Сесіл Бут запатен-

тував пилосос. 
Народилися: 1841 — Михайло Дра-

гоманов, видатний історик і громадський 
діяч; 1871 — Ернест Резерфорд, британ-
ський фізик, лауреат Нобелівської пре-
мії з хімії (1908); 1883 — Дмитро Донцов, 
український літературний критик, публі-
цист, фундатор теорії інтегрального наці-
оналізму. 

31 серпня 
1897 — Томас Едісон запатентував 

кінокамеру (кінетограф). Народилися: 
1881 — Іван Омелянович-Павленко, ге-
нерал- хорунжий Армії УНР; 1893 — Не-
стор Нижанківський, український піаніст, 
композитор, музичний критик. 

Померла: 1941 — Марина Цвєтаєва, 
російська поетеса.

1 вересня 
1906 — у Вільно вийшла «Наша доля» 

— перша легальна газета білоруською 
мовою. 

1939 — нападом Німеччини на Поль-
щу розпочалася Друга світова війна.

1996 — в Україні запроваджено на-
ціональну валюту — гривню. 

Народився: 1925 — Ігор Юхнов-
ський, український учений і політик. 

Помер: 1867 — Опанас Маркевич, 
український фольклорист, народозна-
вець, етнограф, громад- ський діяч. Похо-
ваний у Чернігові.

2 вересня
1945 — Японія підписала Акт про ка-

пітуляцію. 
3 вересня 
1783 — завершено війну за неза-

лежність США. 
1987 — в еміграції помер ро-

сійський письменник, уродженець Києва 
Віктор Некрасов

4 вересня
1888 — американець Джордж Іс-

тмен отримав патент на фотокамеру, яка 
використовувала скручену в рулон плів-
ку, і зареєстрував торгову марку — «Ко-
дак».

1965 — у київському кінотеатрі 
«Україна» під час прем’єри фільму «Тіні за-
бутих предків» відбувся мітинг протесту 
проти нової хвилі політичних репресій се-
ред української інтелігенції.

Народився: 1809 — Юліуш Словаць-
кий, польський поет.

Померли: 1907 — Едвард Ґріґ, нор-
везький композитор; 1942 — Жигмонд 
Моріц, угорський письменник; 1985 — 
Василь Стус, поет, перекладач і правоза-
хисник, помер мордовському концтаборі 
у віці 47 років.

5 вересня
1657 — гетьманом України обра-

ний Іван Виговський (до повноліття Юрія 
Хмельницького).

Злочини «братнього народу»: 
Московія-Росія — проти України

1709 р. – Цар Петро Перший видав наказ, 
яким почато руйнування Січі. 

1709 р. – Петро Перший примусив скоро-
тити число студентів Києво-Могилянської Ака-
демії з 2000 до 161, а кращі науково-просвіт-
ницькі сили були забрані з Києва до Москви. Се-
ред них були Інокентій Гізель, Іоанникій Галятов-
ський, Лазар Баранович, Дмитро Ростовський 
(Туптало), Стефан Яворський, Феофан Прокопо-
вич, Симеон Полоцький та багато інших. Вони 
відіграли головну роль у розвитку культурного 
життя тодішньої Московії.

1709 р. – Указ про обов’язковість цензуру-
вання до друку українських книжок у Москві.

1709 р. – Указ Петра І про заборону дру-
ку книг українською мовою, а книги, друкова-
ні церковнослов’янською мовою, звіряти з ро-
сійським виданням, щоб у них ніякої різниці не 
було.

1713 р. – Московія наказом Петра Першого 
привласнює собі нашу назву Русь – Русія – Ро-
сія. У такий спосіб завжди ворожі до Русі-Укра-
їни московити, основу яких складали угро-фін-
ські та тюрські племена, підмінюють поняття, 
тобто шахрайством, привласнюють собі нашу 
тисячолітню історичну та духовну спадщину.

1716 р. – Московія заборонила українцям 
їздити в Європу по товар.

1718 р. – Московити спалили архіви та кни-
гозбірню Києво-Печерського монастиря (зби-
ралися понад 700 років), яка витримала навали 
монголів, поляків, татар. 

1721 р. – Накладені штрафи на Київську та 
Чернігівську друкарні за книжки «не во всем с 
великороссийскими сходные». Фактичне зни-
щення Чернігівської друкарні.

1722 — 1727 р.р. – Перша Малоросійська 
колегія. Штат складався з 6 російських офіце-
рів та прокурора. Колегія стягувала побори до 
царської скарбниці, розквартировувала в Укра-
їні російські війська, контролювала діяльність 
гетьманської Генеральної військової канцеля-
рії тощо.

29. 04. 1722 р. – Лівобережна Україна із ві-
домства Колегії закордонних справ була пере-
ведена під управління Сенату Росії, що мало на 
меті подальше обмеження самоврядування в 
Україні.

1722 р. – Заборона привозити в Україну за-
хідноєвропейські вироби.

25. 04. 1725 р. – Катерина І надіслала азов-
ському генерал-губернатору Г. Чернишову ін-
струкцію «Про управління губернією», в якій, зо-
крема, йшлося про ставлення до запорозьких 
козаків. Інструкція підтверджувала заборону 
торгівлі із козаками, не дозволяла «зрадникам» 
козакам перетинати кордони Російської імперії, 
з низовиками заборонялось вести листування.

1734 р. – Цариця Анна наказала губерна-
торові України князю А. Шаховському вживати 
заходів, щоб одружувати москвинів в Україні з 
українками.

1734 — 1740 р.р. – Друге скасування геть-
манства й утворення Гетьманського Уряду під 
керівництвом московського намісника.

1736 р. – Правителем України Москва при-
значила кн. Барятинського. Його першими кро-
ками стали арешти міської управи Києва та ви-
віз архіву до Петербурга бо «з часом кияни забу-
дуть зміст і, не маючи грамот під рукою, не змо-
жуть посилатись на свої вольності».

1735— 1739 р.р. – Біля ста тисяч україн-
ських козаків та селян були мобілізовані на 
московсько-турецьку війну. Загинуло 35 тис. 
українців. Україна власним коштом утримувала 
від 50 до 75 москальських полків, що коштува-
ло Гетьманщині величезних сум.

1738 р. – Заборона українцям продавати до 
Європи коней. Тільки до Москви.

1740 р. – Московські агенти викрали в Гам-
бурзі небожа Гетьмана Мазепи Андрія Война-
ровського та вбили його.

1740 р. – Російською імператрицею Анною 
Іоанівною створено правління гетьмансько-
го уряду під керівництвом московського князя 
Олексія Шаховського, запроваджено російську 
мову в діловодстві на території України. 

1748 р. – Наказ Московського Синоду Київ-
ському митрополитові Самуїлу Милославсько-
му, щоб в Києво-Могилянській академії та в усіх 

школах України викладання вести російською 
мовою. В результаті на Лівобережжі зникло 
866 українських шкіл.

1752 р. – На землі запорізьких козаків між 
річками Дніпром та Синюхою Московія указом 
від 18 жовтня створює Ново-Сербію і заборо-
няє там селитися українцям. Українські селяни 
мусили покинути свої угіддя. 

1752 р. – Із 100 тисяч вільних козацьких 
господарств залишилося лише 2959, всі інші 
були відібрані, передані присланим москови-
там.

1755, 1766, 1775, 1786 р.р. – Заборона 
Петербурзького Синоду друкувати українські 
книжки. Протягом другої половини 18 ст. та пер-
шої половини 19 ст. видавнича справа в Україні 
була спаралізована. 

1760 р. – Царський указ про обмеження 
вільних переходів селян.

1762 — 1763 р.р. – Цариця Катерина II, ви-
дала два маніфести про іноземну колонізацію 
Руси-України: вербувалися серби, болгари, мол-
давани, німці. Іноземцям надавали по 65 деся-
тин землі на душу, звільняли від податків. Україн-
ці зобов'язані були безкоштовно виділяти підво-
ди для перевезення своїх майбутніх поміщиків.

1763 р. – Указом Сенату створено «Комми-
сию по слободским полкам». Комісія мала під-
готувати цілковиту ліквідацію полкового устрою 
на Слобожанщині.

10. 11. 1764 р. – Остаточно ліквідував-
ши на Україні інститут гетьманства, Катерина 
II надає призначеному генерал-губернатору П. 
Рум’янцеву «секретну інструкцію» щодо управ-
ління краєм, щоб місцеві жителі «обрусіли».

1764 р. – Інструкція Катерини II князю 
О.Вяземському про русифікацію України, При-
балтики, Фінляндії та Смоленщини

1764 р. – Скасування Катериною II україн-
ського гетьманства, а з ним - ліквідація україн-
ських навчально-культурних закладів та усунен-
ня від влади українськомовних чиновників.

1765 р. – Ліквідація Катериною II козацько-
го устрою на Слобожанщині та козацьких шкіл.

20. 07. 1767 р. – Катерина II ліквідовує сло-
бідське козацтво. Більшість заможних козаків 
переводились в гусари, а решту – в селянський 
стан. Замість полкових запроваджувались гу-
бернські канцелярії та створено Слобідсько-
Українську губернію.

1772 р. – Початок заселення кримських сте-
пів українцями, а на обжиті ними раніше місця 
переселяли росіян із центральної Росії. 

1775 р. – Підступний напад московських 
військ на Запорізьку Січ і зруйнування її.

1775 р. – Заборона українцям продавати в 
Європу сіль та ряд інших товарів. Все це Україна 
мусила везти до Московщини, де воно купува-
лося за півціни, а потім вивозилося московита-
ми до Європи.

1775 р. – Скасування міської автономії за 
Магдебурзьким правом по Литовському статуту.

1776 р. – Московщина відібрала у 25 тисяч 
заможних козаків землю (перше розкуркулен-
ня) і роздала московитам.

1777 р. – Після смерті 13 березня в Петер-
бурзі від переслідувань та злигоднів геніально-
го українського композитора Максима Бере-
зовського (нар. 1745 р. у Глухові) московська 
влада забороняє виконувати його твори й зни-
щує багато його рукописів.

1780 — 1783 р.р. – Перше закріпачення 
українських селян на окупованих Московією 
землях Русі-України.

1780 р. – Спалення книгозбірні Києво-Мо-
гилянської Академії, що збиралася понад 150 
років і була однією з найбагатших бібліотек Ру-
сі-України.

1781 р. – Царським маніфестом знищено решт-
ки козацького самоврядування на Лівобережжі та 
введено московську систему намісництва.

1781 р. – В Україну прислали ще 50 тисяч 
московитів, які отримали безкоштовно землю.

1783 р. – Закріпачення селян Лівобережної 
України.

1785 р. – Наказ Катерини II по всіх церк-
вах імперії правити службу Божу російською 
мовою. Російська мова введена по всіх школах 
України.

Поч. в № 156. Далі буде
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Сторінками  старих газет
Утверждать высокие идеалы коммунизма
Центральному Комитету Коммунистической партии 
Советского Союза, товарищу Леониду Ильичу 
Брежневу
Седьмой съезд советских писателей шлет горячий 

сердечный привет Центральному Комитету Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Со-
вета СССР, выдающемуся политическому и обществен-
ному деятелю современности товарищу Леониду Ильичу 
Брежневу.

Резолюция VII съезда писателей СССР
VII съезд писателей СССР собрался в знаменатель-

ное время, когда трудящиеся нашей страны приступили к 
претворению в жизнь задач и планов, намеченных XXVII 
съездом Коммунистической партии Советского Союза. 

(«Литературная газета», орган правления 
Союза писателей СССР, 08. 06.1981 г.).

 Ослепленная антикоммунизмом администра-
ция Рейгана нагнетает международную напряжен-
ность, взвинчивает гонку вооружений, подталки-
вает мир к ядерной катастрофе.

 
«Тайные операции, обман и откровенная ложь ста-

ли обычными явлениями» в политике Вашингтона. 
 («За рубежом», орган Союза журналистов СССР, 

№ 41, 1983 г.).

За диалог честный, на равных 
Спокойные, уверенные слова прозвучали на этих днях 

из Москвы. К ним приковано внимание всей планеты. 
Ответы Генерального секретаря ЦК КПСС, Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропо-
ва на вопросы газеты «Правда» международная обще-
ственность воспринимает как голос разума в хаосе на-
пряженности, нагнетаемой Вашингтоном под сурдинку 
успокоительных заявлений.

 

О ложке и скальпеле
Минувшей осенью хирургов первой железнодорож-

ной больницы Новосибирска отправили на уборку ово-
щей. В больнице фактически была свернута работа хи-
рургического отделения. И., как писала в редакцию вете-
ран труда М. Идова, никак не удавалось лечь на плановую 
операцию. «В войну берегли руки врачей», — комментиру-
ет это письмо на страницах «Известий» директор Институ-
та хирургии АМН СССР имени А. В. Вишневского М. Кузин. 
Тем более, считает он, недопустимо «разорять» больницы 
в наши дни!

(«Известия», орган Президиума Верховного Совета 
СССР, 20. 01. 1984 г.).

 

Служить делу коммунизма
Всесоюзное совещание народных контролеров
Одно из величайших преимуществ, которое социа-

лизм предоставил трудящимся, — право на контроль. 
Поэтому высокий долг народных контролеров — служить 
народу, делу коммунистического созидания. Своей дея-
тельностью они призваны активно бороться против недо-
статков, воспитывать у советских людей социалистичес-
кое отношение к труду, общественной собственности, го-
сударственной дисциплине…

Слово предоставляется Генеральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненку. Присутствующие приветствуют Кон-
стантина Устиновича овацией. 

(«Известия», орган Президиума Верховного Совета 
СССР, 06. 10. 1984 г.).

Посилити лекційну пропаганду
Нинішній рік багатий на події: з колгоспних та рад-

госпних ланів надходять все нові й нові повідомлення про 
успішне виконання соціалістичних зобов’язань на честь 
знаменного ювілею.

…Отже обов’язок лектора якомога зриміше донести 
до слухача значимість сучасних подій. На конкретних і 
яскравих прикладах показати революційні перетворен-
ня, що відбулися в нашій країні за 50 років. 

Велику справу роблять в цьому відношенні лектори 
первинних організацій товариства «Знання», які є в кож-
ному селі Куликівщини. Ними прочитано в цьому році 
1200 лекцій, різноманітних за тематикою. 

Колгоспний піонерський табір
Уже третій рік підряд на берегах Десни розміщується 

колгоспний піонерський табір «Дружба». В ньому відпочи-
вають учні місцевої школи. 

Ось і цього літа на протязі 15 днів господарями табору 
були 54 піонери. 

(«Поліська правда», орган Куликівського райкому 
Компатії України та районної Ради депутатів трудящих, 

29. 08. 1967 р.) 

В Україні КГБ створили 1954 року. 
Входив у загальносоюзну структуру з 
центром у Москві. Спецслужбу виді-
лили зі складу Міністерства внутріш-
ніх справ. Та історію кагебістів вар-
то вести від 1918-го, коли один із лі-
дерів більшовиків Фелікс Дзержин-
ський створив Надзвичайну комісію 
– ЧК (Чрезвычайная комиссия. – 
Країна). Вона багато разів змінювала 
назву, але завдання залишалися ті ж 
– тотальний контроль за життям лю-
дей, виявлення і розправа над воро-
гами влади.

Організація була підзвітною пар-
тії. Однак у 1930-х партійні чини не 
мали впливу на чекістів. Після смер-
ті Йосипа Сталіна (5 березня 1953-го. 
– Країна) чітко прописали, що комітет 
відповідає за свої дії перед компар-
тією.

Були три групи людей, за якими 
стежив КГБ. Перші – українські на-
ціоналісти в широкому розумінні. Це 
шістдесятники, дисиденти, колишні 
члени ОУН і в'язні таборів, підпільні 
греко-католики.

Друга група – євреї. У післяво-
єнному Союзі багато говорили про 
«сіоністську загрозу» (сіонізм – рух 
за створення єврейської держави. 
– Країна). Пропаганда наголошува-
ла, що поганими є саме сіоністи, а не 
звичайні євреї. Але до них записува-
ли ледь не кожного другого представ-
ника цього народу. Особливо часто 
у звітах КГБ фігурували євреї з Чер-
нівців. Припускаю, через близькість 
до кордону з Румунією. Вважали, що 
тамтешній диктатор Ніколае Чаушес-
ку підтримує Ізраїль і продає зброю. 
Щороку були епопеї і з ушануванням 
жертв Бабиного Яру в Києві. Кагебіс-
ти стежили, щоб люди не принесли 
вінків з проізраїльськими гаслами. 
Агенти доносили, якщо бачили щось 
подібне до шестикутної зірки.

До третьої групи належали пред-
ставники протестантських конфесій. 
Збереглося безліч повідомлень про 
нелегальні молебні та поширення за-
бороненої літератури.

Коли почалася війна в Афганіста-
ні, уважно дивилися за студентами 
звідти. У 1980–1981 роках КГБ тур-
бували протести в Польщі та створен-
ня профспілки «Солідарність». Поля-
ків, які приїжджали в Україну, вважа-
ли за потенційну загрозу.

Тоді ж придивлялися й до активіс-
тів серед робітників. Нотували їхні 
діалоги. Хоча до того вважалося, що 
робітничий клас – опора влади.

Якщо КГБ цікавила людина, на неї 
заводили справу. Якщо в її оточенні 
був агент, його підключали до спосте-
реження. Або думали, кого завербу-
вати. Кожна операція мала зашифро-
вану назву. Наприклад, «мероприя-
тием НН» називали зовнішнє спосте-
реження, «мероприятие Д» – таємний 
обшук. Прослуховували телефони, 
читали листи, вели приховану зйомку 
у квартирах. Коли це не давало бажа-
ного ефекту, могли спровокувати лю-
дину. Підсилали агентів під виглядом 
іноземців. Ті розпитували чи вмовля-
ли передати секретну інформацію. А 
потім натякали, що людина вчинила 
злочин, і примушували до співпраці.

У найзапекліші роки Холодної ві-
йни в 1960–1970-х іноземець міг 
сфотографувати з потяга поля, елек-
тричні лінії чи заїхати в заборонене 
для відвідування місто – і його кара-
ли. Вважали, так вивчає стан госпо-
дарства в країні. Затримували, засві-

чували плівку й депортували. Пізніше 
за іноземцями стежили обережніше, 
без тиску.

Спецслужби робили все, аби в за-
кордонного журналіста склалося хо-
роше враження про СРСР. Після ава-
рії в Чорнобилі до Києва приїхали без-
ліч іноземних репортерів. Офіційній 
інформації ніхто не вірив, вони нама-
галися поспілкуватися з людьми. І не 
здогадувалися, що всі кияни, з якими 
говорили на вокзалі, були агентами 
КГБ. Чекісти потім писали, що їх опер-
група створювала об'єктивне вражен-
ня про ситуацію в країні. Наче кияни 
іноземцеві набрехали б.

Після Другої світової війни в Украї-
ні було майже 50 тис. таємних праців-
ників спецслужб. 1980-го нарахову-
вали 58 154 агенти. Того ж року завер-
бували 7,5 тис. радянських громадян і 
26 іноземців. Одного змогли включи-
ти в агентурну мережу іншої країни, 
трьох – в антирадянські організації за 
кордоном. На 850 жителів радянської 
України припадав один агент.

Були ще довірені особи й інформа-
тори. З них не брали підписки, не да-
вали псевдонімів. Час від часу зустрі-
чалися, спілкувалися. Стосунки не ре-
гламентували. Точна кількість цих лю-
дей невідома, це десятки тисяч.

На співпрацю зі спецслужбами 
йшли представники всіх соціальних 
груп. Вони могли не особисто цікавити 
КГБ, але бути пов'язаними з кимось. 
Бувало, вербували, а потім наказува-
ли втертися в довіру до певних осіб. 
Цікавили люди, які мали зв'язки з іно-
земцями. Кожен творчий колектив 
або групу спортсменів супроводжу-
вав оперативник або агент. Усяке се-
редовище було просякнуте мережею 
КГБ. Активно вербували гуманітаріїв, 
бо серед них завжди було багато дис-
идентів. Технічна інтелігенція цікави-
ла спецслужби через поїздки за кор-
дон і контакти з іноземними вченими. 
Були переконані, що технарів вербу-
ватимуть їхні зарубіжні колеги.

Людину вивчали. Дивилися, чим її 
можна зацікавити, чого в житті не ви-
стачає. Аспіранту, який днями й ноча-
ми думає про захист дисертації, обіця-
ли успішну кар'єру в науці. Фарцуваль-
нику (люди, які перепродували в СРСР 
дефіцитні імпортні товари. – Країна), 
який мав платівки з джазом, – захист 
від міліції та комсомольських дружин. 
Підписували документ про співпрацю, 
агенту давали псевдонім, вписували в 
картотеку. Не можна було вербувати 
партійну номенклатуру рівня секрета-
ря парткому та вище.

Зі знайденого в архівах остан-
нім часом зацікавила історія киянина 
Станіслава Пушкаря, шпигуна Північ-
ної Кореї. Працював на закритому ки-
ївському заводі «Арсенал-». Туди при-
їхали троє корейських практикантів, 
хотіли дізнатися про речі, якими СРСР 
не торгував, – протитанкові ракетні 
комплекси. Вони завербували Пуш-
каря. Він кілька років фотографував 
секретні документи військового при-
значення. Їздив до Москви й переда-
вав плівки працівникам посольства. 
Згодом почав красти радіотехнічні 
деталі. Крім грошей, корейці платили 
женьшеневою горілкою та сушеними 
корінцями. Казали, вони лікують від 
усього. А чоловік любив випити і мав 
проблеми зі здоров'ям. Це перший до-
сліджений випадок шпигунства на ко-
ристь Кореї. Держава офіційно дружи-
ла з СРСР.

У багатьох справах фіксували тіль-

ки псевдоніми. Постійно працюючи 
з ними, вдається простежити роботу 
людей, навіть якщо змінюють їх. В од-
ній справі зникають згадки про робіт-
ника заводу Наумова, а з'являється 
агент Іванов. За діями видно, що це та 
сама особа.

Простежив, що нинішній директор 
Інституту механіки Московського уні-
верситету, доктор наук і лауреат купи 
премій Юрій Окунєв був агентом КГБ 
у Києві. Хотів узяти у нього коментар 
щодо цього, але він проігнорував.

Зустрічав в архівах імена відо-
мих людей. Це не обов'язково аген-
ти, але й свідки, підозрювані. У од-
ній справі фігурує художник Лесь 
Подерв'янський. Він займався кара-
те. Тоді був сплеск популярності цьо-
го виду спорту. Люди масово йшли в 
секції, але багато тренерів не мали 
офіційного статусу. Вони не платили 
податків, і їх не могли контролюва-
ти. У КГБ боялися, що каратисти за-
стосують свої навички проти влади. 
Почали ширити чутки, що одним уда-
ром можуть убити. Тренерів звинува-
чували в організації сект. На суд од-
ного з провідних майстрів запросили 
свідком Подерв'янського. Але він не 
ходив.

Дружина письменника Володими-
ра Сосюри Марія була агенткою спец-
служб. Вдалося знайти лише, що вона 
здала молодого «бандерівця» Миколу 
Гербія. Він приїжджав до Сосюр у гості 
й говорив про незалежну Україну.

Кагебісти аналізували інформа-
цію від агентів. Могли написати ре-
золюцію «был неискренен». Це озна-
чало, що доносить на друга, але хоче 
його врятувати. Наче він не такий уже 
й злочинець. Підозрювали, що агенти 
брешуть, бо самі прихильні до антира-
дянської діяльності.

У 1970-ті киянин прийшов донести 
на сусіда. Ніби той дивно поводиться, 
спілкується з підозрілими людьми, ку-
дись їздить на машині. У записі свід-
чень одразу відзначили, що в сусідів 
суперечка через кімнату в комуналь-
ній квартирі. Далі ця справа не пішла.

Відраховували з агентів за бала-
кучість. Така людина завдавала біль-
ше шкоди організації. За розголошен-
ня свого статусу могли засудити. За це 
посадили Марію Сосюру.

В архіві СБУ є фонд 16. Складаєть-
ся з донесень КГБ верхівці УРСР про 
ситуацію в республіці. Це повідомлен-
ня на різні теми: політика, арешти дис-
идентів, масові заворушення, прибут-
тя відомих іноземців, погрози та вбив-
ства членів партії, аварії працівників 
КГБ, антирадянські листівки, епідемії, 
стрілянини у військових частинах. Про 
ці події газети не згадували. Це неофі-
ційна хроніка життя.

Багато цікавого можна прочитати 
в розшифровках підслуханих розмов. 
Мову фіксували з точністю до літери. 
Є багато побутових деталей. Напри-
клад, люди говорять, де дістати пижи-
кові шапки. Що пива на Березняках 
немає і треба їхати через Дніпро на 
Печерськ.

Оперативні справи палили. У 
1990-ті з Москви надійшла завуальо-
вана вказівка. Залишалися списки 
знищених документів, але їх теж ути-
лізували. Один мій колега знайшов 
«Журнал знищених журналів знище-
них документів».

Ігор ШЕВЧУК
Журнал «Країна»

Gazeta.ua. 09.07. 2019

«Усі кияни, з якими іноземці говорили 
на вокзалі, були агентами КГБ»

Спецслужбам не дозволяли вербувати партійних керівників
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Покарання 
за чаклунство

Віра в надзвичайні здібності окре-
мої людини з давніх-давен була присут-
ня в українському суспільстві. У всі часи 
влада та церква боролися з явищем ча-
клунства, яке було поза законом. Євро-
пейські дослідники даної теми наво-
дять цифру страчених в період інтен-
сивного процвітання «відьмацтва»: за 
1450-1750 рр. – від 30 до 100 тисяч 
осіб, в переважній більшості жінок. 

В Україні в період Гетьманщини 
люди теж вірили в чаклунство і для ви-
рішення проблеми зверталися до судо-
вих органів. 

Так в 1693 р. у м. Нові Санжари до 
сотенного суду подав позов Яків Бри-
дуненко. Він скаржився на служницю, 
Пріську, яка нібито зіпсувала своїм во-
рожінням родинні стосунки між чолові-
ком та дружиною. У ході розслідування 
було встановлено, що служниця, маю-
чи злість на господаря, схопила кота та 
кинула його до собаки, промовляючи: 
«У якій згоді пес з кішкою живуть, так 
нехай і Яків Бридуненко з жоною сво-
єю мешкає…». А навчила її такої спра-
ви «відьмачка» Ющиха Гузієнкова. За 
такий вчинок мірою покарання для жі-
нок було привселюдне побиття батогом 
та вигнання за межі населеного пункту.

Іншу міру покарання отрима-
ла чаклунка Зелинська з Кам’янця-
Подільського. Подія сталася в 1705 р. 
Міський суд розглядав позов Євлампії 
Стрижневської на сусідку Зелинську, 
яка своїми чарами завдавала шкоди 
її здоров’ю. Допитавши обох жінок та 
свідків, суд виніс вирок: дві неділі під-
ряд під час Богослужіння лежати Зелин-
ській в притворі церкви обличчям до 
низу «кряжем», тобто у вигляді хреста.

Та інколи суспільство до людей з 
тавром чаклуна ставилося надто жор-
стоко. В 1720 р. у м. Красилів на Воли-
ні сталася моровиця. Багато людей по-
мерло від невідомої хвороби. Підозра 
впала на Єфросинію Каплунку лише за 
те, що жила на цьому світі вже 120 ро-
ків, і люди не вірили, що без чар можна 
так довго прожити. Односельці закрили 
її у власній оселі без води та харчів, а 
самі подалися до знахаря з’ясовувати, 
чи насправді Каплуниха винна у всіх 
їхніх бідах. Допоки знахар робив «екс-
пертизу» причетності старенької до ча-
клунства, її рідним вдалося звільнити 
немічну жінку, і вся рідня втекла на бе-
рег річки Случ. Але це не врятувало ста-
реньку від розправи. Розлючені люди 
знайшли місце її схову, забрали від рід-
ні і, коли знахар підтвердив її провину 
в моровиці, закопали немічну по плечі 
в землю, решту тіла закидали хмизом і 
спалили жінку живцем. 

Розправою для людей з тавром «ча-
клуна» закінчилися епідемії 1666 р. на 
Чернігівщині та Стародубщині, 1710 р. 
– на Козелеччині. 

Та на відміну від держав Західної 
Європи, привселюдні страти в Україні 
траплялися лише під час великого лиха.

Пройшли століття, людина полеті-
ла в космос, спустилася на дно океану, 
володіє Інтернетом, здавалося б, про 
які прояви чаклунства можна сьогодні 
говорити. Україна стала незалежною, 
вільною державою, та до нас знову по-
вернулися язичницькі віяння у формі ді-
яльності різноманітних сект та знаха-
рів-екстрасенсів. Залишається відкри-
тим питання, як до цього поставиться 
судова система при розгляді подібних 
позовів.

Наталія ДРОБЯЗКО, 
завідувач відділу «Садиба Кочубеїв»

Національного заповідника 
«Гетьманська столиця»

«24 грудня 2011 року без помпез-
ності, оркестру та сліз проводжаючих, 
теплохід «Фламінго» вирушив в остан-
нє плавання від Новгорода-Сіверсько-
го до Чернігова. І хоча в цій даті лише 
негатив, все одно вона залишиться по-
мітною на тлі тутешньої історії. Бо по-
ставлено останню крапку в тривалому 
життєписі судноплавства на Десні під 
Новгородом. Та й із причалом «Новго-
род-Сіверський» за рік до цього остан-
нього походу покінчили успішно, обі-
йшлись без метушні та зайвого гаму.» 

Саме такі враження залишились у 
автора цих рядків, коли 7 років тому, 
випала нагода уважно поглянути на 
тему річкового флоту в нашому краї. 

А взявшись за читання книги Єв-
докима Заблоцького «Землеописание 
российской империи для всех состоя-
ний», 1810 року, з особливою зацікав-
леністю простудіював розділ «Черни-
говская губерния», де серед інших ро-
дзинок знайшов і про Десну, яку автор 
розглядає важливим чинником госпо-
дарства імперії.

«Десна, которая входит сюда из 
Орловской губернии и протекает через 
Новгород-Северский, Сосницу, Чер-
нигов и в Остерском уезде несколько 
повыше Киева впадает в Днепр. Она 
есть одна из знатнейших отраслей 
Днепра и для внутреннего судоход-
ства есть полезнейшая река, посколь-
ку протекает чрез самые плодородные 
и изобильные края. Она судоходна на 
расстоянии 800 верст, или от устья до города 
Брянска».

І хоча ніякий ворог не прибрав із наших те-
ренів річку, як і не стер зі свідомості українців 
розкішних творів на честь сестриці Дніпра, на-
разі все по-іншому. Притихла річка. І тільки сто-
рінки її біографії дарують дослідникам яскра-
ві фрагменти життя природного скарбу. Аж від 
сивої давнини! Особливо, коли йдеться про за-
требуваність водного напрямку на всеукраїн-
ському ринку впродовж 300 років! На жаль, на-
разі сей сегмент без позитиву. Бо навіть мене-
джерів, здатніх опанувати філософію переваг 
річкового транспорту, не знаходимо.

Це колись, як надійна транспортна артерія, 
Десна значилась поважним трендом серед то-
вариства купців, мануфактурного менеджмен-
ту та «просунутої» промислової буржуазії Ліво-
бережної України. А в друкованих джерелах 
із економіки, географії, історії, літератури та в 
статистичних описах повідомлення про головну 
річку Чернігівщини не були якимось винятком. 

Але сьогодні ми згадуємо весну, яка щоро-
ку розпочинала навігацію на Десні. Згадуємо, 
бо дитинство поколінь, народжених після Дру-

гої світової війни у Новгород-Сіверському По-
десенні, проходило поруч із «кораблями». Які 
вдень і вночі по звивистому річищу тягли баржі, 
навантажені крейдою.

Водний напрямок «Чернігів — Новгород-Сі-
верський — Чернігів» пристойні об’єми переве-
зень почав здійснювати вже від 1946-го – пер-
шого післявоєнного року. «12 квітня, – писала 
місцева газета, – на пристань у м. Новгород-
Сіверський прибув пароплав «Победа». Па-
роплав привів одну баржу тонажем 200 тонн. 
Нею буде відправлено крейду та вапно на від-
будову Києва. Другим до Новгорода-Сіверсько-
го прибув пароплав «Генерал Ватутін», що при-
вів до Новгорода-Сіверського 6 барж для за-
вантаження. Зворотнім рейсом «Генерал Ва-
тутін» повіз 4 тис. м3лісу для відбудови Києва 
та Дніпрельстану». До речі, тільки за квітень-
травень новгород-сіверські річковики, за тра-
дицією совецької системи господарювання, 
зобов’язувалися «перевезти 2700 тон міне-
рально-будівельних матеріалів, 800 тон зерна 
і понад 1000 тонн овочів»!

Пізніше річковий флот на Новгород-Сівер-
ському напрямку підсилився суднами, розши-
рив штат працюючих, позитивно впливаючи на 

економіку регіону. «22 квітня 1951 року, 
– відзначав диспетчер руху на Десні С. 
Волохін, – до м. Новгорода-Сіверського 
прибули пасажиро-вантажні пароплави 
«ВЛКСМ», «Десна», «Мічуринець». Вони 
доставили водним шляхом будматеріали, 
кондитерські вироби та поставили під 
навантаження баржі. Цими ж днями до 
Новгород-Сіверської пристані прибудуть 
судна «КІМ», «БТ-58» з будматеріалами. А 
вантажо-пасажирський пароплав «Поли-
на Осипенко» доставить з Чернігова до 
Новгорода-Сіверського пасажирів та ве-
ликі вантажі для змішторгу…»

У номенклатурі вантажів від ста-
рих часів і до останнього рейсу теплохо-
ду переважала крейда. Спочатку «кора-
блі» завантажувались у кількох пунктах 
видобутку сировини на Новгород-Сівер-
щині. А з кінця 70-х років «біле» золо-
то відправлялось з Путивського кар’єру. 
Цеглою зі сировини цього родовища ви-
будовані мікрорайони у Чернігові та Ки-
єві 70-90-х років! 1970-й рік. «В роботу 
включились 8 самохідних та 17 несамо-
хідних суден. Вони курсують до Черні-
гова і далі, транспортуючи крейду, ліс, 
шлак…», розповідав С. Вернігор, началь-
ник пристані, і далі: «за перше півріччя 
1971 року перевезено 62 тис. тонн різ-
них вантажів та 48 тис. пасажирів.»

Позитивом у долі Десни, як тран-
спортного шляху, було системне очищен-
ня її русла. Працювали земснаряди. А на 
службу, яка контролювала обстановку 
на водному шляху Десною, покладались 

вимоги безпеки руху. 
Про життя річкового флоту останньої чвер-

ті ХХ ст. ми говорили 7 років тому та й згадує-
мо в наш час із Сергієм Асадчим – керівником 
33-ї обстановочної дільниці (Новгород-Сівер-
ський — Сохачі на Коропщині), про будні україн-
ського річкового флоту на Десні. 27 років вете-
ран флоту відстояв за штурвалом теплоходу, як 
розквіт, так і згасання річкового флоту на Десні 
відбулось на очах капітана «Фламінго». Він же 
і повів знаменитий теплохід в останній рейс із 
Новгорода-Сіверського до Чернігова.

За 30 років притока Дніпра змінилась за всі-
ма параметрами. Наразі цей природний комп-
лекс Чернігівщини та України втрачає первісну 
силу. Вперто падає рівень води. Кволі водопіл-
ля. Стрімко прогресує замулення. Народжують-
ся острови. Береги осуваються, заболочуються 
та щільно вкриваються верболозом. І за таких 
змін на головній річці Чернігівщини навряд чи 
можна мріяти про відновлення судноплавства.

 
Борис ДОМОЦЬКИЙ, 

Новгород-Ссіверський
«Правий берег Десни»

Як і кожного року, нагадуємо...
1 серпня 1914 року, 105 років 

тому, Німецька імперія оголосила 
війну Російській імперії. Офіційно 
розпочалася Перша світо-
ва війна. 

Немало достойних 
чернігівців полягли жерт-
вами тієї страшної бійні. 
Безліч повернулися інва-
лідами... 

Велика Європейська 
війна лишила в трагічний 
спадок місту близько 20 
могил вбитих на полі бою 
офіцерів. Восьмеро з них 
були упокоєні на старому 
Петропавлівському цвин-
тарі. Та ХХ століття пере-
жило лише три з цих по-
ховань та ще одне вдало-
ся буквально дивом збе-
регти стараннями світлої 
пам’яті краєзнавця Андрія 
Антоновича Карнабіда.

То хто ж ті напівза-
буті, що полягли в крива-
вих жнивах Великої Єв-

ропейської війни? Це генерал-ма-
йор, кавалер ордена Святого Ге-
оргія IV ступеня Микола Арапов, 
штабс-капітан Опанас Бичок та 

прапорщик Сергій Туменюк. Окре-
мо у 1974 році було перепоховано 
на кладовище в Ялівщині поручи-
ка Володимира Красовського, піс-
ля руйнації його склепу на знище-
ному цвинтарі Хрестоздвиженської 
церкви. 

За роки радянської влади було 
стерто з лиця землі Свято-Георгіїв-
ський гарнізонний цвинтар з моги-
лами солдат-піхотинців, знищено й 
поховання вбитих у 1915 році під-

поручика, артилериста Михайла 
Гусєва та підполковника Бенедик-
та Цуревського, прапорщиків-піхо-
тинців Михайла Індрики та Дмитра 
Чернова (обидва загинули в 1916 
р.), поручика 19-го стрілецького 
Сибірського полку Івана Шихуцько-
го, вбитого 24 березня 1916 року… 
Найстаршому з них було 48, наймо-
лодшому – лише 22...

Цікавий Чернігів

Перша світова і Чернігівщина

Батурин — 
гетьманська столиця Розквіт та занепад 

Новгород–Сіверського судноплавства
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...В Куліша була розвита одна 
дорогоцінна прикмета, 

яка дуже рідко стрічається між 
Українцями, себто сміливість 
висловити щиро свою думку, 

постояти за неї, хоч би вона й як 
не подобалась загалові... 

 Степан Томашівський, історик

Пантелеймон Олександрович 
Куліш (псевдоніми: Павло Ратай, 
Панько Хутірний та ін.) – великий 
український мислитель-енцикло-
педист, культурно-освітній діяч, 
який яскраво виявив себе в різно-
манітних сферах української куль-
тури як прозаїк, поет, драматург, 
перекладач, філософ, історик, іс-
торіософ, культурософ, етнолог, 
фольклорист, мовознавець, літера-
турознавець, літературний критик, 
публіцист, соціолог, педагог, худож-
ник, видавець.

Сіверський родовід 
і джерельна основа 

світогляду 
Пантелеймон Куліш народився 

26 липня (7 серпня за новим стилем) 
1819 року в родовому хуторі Гуків 
біля містечка Вороніж Глухівського 
повіту Чернігівської губернії (тепер 
село Гукове Шосткинського району 
Сумської області) в родині нащад-
ків давніх козацьких родів. Охрести-
ли хлопця на другий день, 27 липня 
(8 серпня), на свято Пантелеймона, у 
старовинній воронізькій церкві. Гли-
боко символічне значення свого іме-
ні (Παντελεήμων – досконала, до-
вершена людина) духовний спадкоє-
мець родовитих предків підтвердив 
сповна.

Його батько, Олександер Ондрі-
йович (Андрійович), був онуком во-
ронізького сотенного отамана Івана 
Михайловича Куліша й мав давнішим 
предком січового кошового отама-
на Куліша. А мати, Катерина Іванів-
на, донька сотника Івана Гладкого, 
веде свій родовід од миргородсько-
го полковника Матвія Гладкого, який 
у битві під Берестечком (1651) після 
втечі Хмельницького з татарами був 
наказним гетьманом. Хмельницький 
стратив Гладкого як свого супротив-
ника, бо полковник був незгідний з 
подвійною антиукраїнською політи-
кою гетьмана – його таємними уго-
дами з Польщею й Московією. 

Пантелеймонові батько й мати 
мали родові аристократичні постави, 
були дуже вродливі й мудрі. На про-
тивагу палкій, суворій батьковій на-
турі (за цю особливість Кулішів про-
зивали Гарячі), мати мала розважли-
ву, лагідну вдачу. Пантелеймон був у 
батьків восьмою дитиною; з попере-
дніх дітей лишився живим тільки брат 
Тимофій, який теж помер малень-
ким. А від першого батькового шлю-

бу був брат Микола, старший на 16 
років. Пантелеймон зростав у рідно-
мовному середовищі старосвітсько-
го хутірського побуту, де люди жили 
за звичаями народної культури. Тут, 
у живому культурному середови-
щі, збереженому з часів Гетьманщи-
ни, козаки-хлібороби плекали духо-
вно-господарську традицію прадав-
ньої Сіверії (так любовно називав 
свою материзну-батьківщину П. Ку-
ліш). Пантелеймонів батько – хлі-
бороб і майстер на всі руки, мав до-
бре господарство й за освіченістю 
«був серед сусідів Арістотелем». На 
відміну од високоосвіченого батька, 
мати була неписьменна, «уміла роз-
мовляти тільки українською мовою 
й, що мала в голові, все те взяла не 
з книжок, а з живої народної речи…
Не було кращого голосу ні в кого, як у 
Кулішевої матері; ніхто не співав та-
ких давніх пісень, як вона. Пісня була 
в неї не забавкою: вона думала піс-
нями», – згадував Пантелеймон в ав-
тобіографії «Жизнь Куліша», написа-
ній од другої особи. Усі ці скарби на-
родної пам’яті (старовинні пісні, думи, 
казки, приказки) від мами засвоїв 
син, і вони стали джерельною осно-
вою його світогляду, письма, педаго-
гіки, філософії й історіософії, де фун-
даментальними є архетип материзни 
й ідея святого материнства. 

Світоглядному поняттю материз-
на П. Куліш послідовно надає пере-
вагу перед загальноприйнятим полі-
тичним поняттям батьківщина і вба-
чає в материнстві провідну суспільну 
силу. Він переконаний, що тільки чис-
те материнське серце спроможне на-
родити й виховати оновлену людину. 
Особливу надію в вихованні нового 
покоління українців педагог-мисли-
тель покладає на матерів: «І переду-
сім в Україні треба виховати з дівча-
ток нове покоління матерів, які на-
родять і виховають нове покоління 
нашого народу. І те нове покоління 
збудує нове життя». У своїх педаго-
гічних працях Куліш відстоює первин-
ність родинного виховання: «Ми зви-
кли розуму шукати тільки в школах, а 
хата – перва наша школа і перве сі-
дало розуму. Хто хоче з своїх дітей ді-
ждати собі втіхи, той учи їх …з само-
го малечку, вчи тоді ще, як вони у тебе 
немовлятка, та не одними словами, 
а також і самим ділом... Тільки тому 
буде праведна користь із шкільної …
науки, хто вийшов із хорошої хати». 

Життєвий шлях
Початкову освіту Пантелеймон 

отримав удома – від батька й дво-
юрідної сестри Лесі, а також од дяка 
Ондрія в церковно-парафіяльній 
школі. А від матері Пантелеймон за-
своїв рідну мову так, що знав її потім 
так досконало, як ніхто з тогочасних 
українських письменників, з Тарасом 
Шевченком включно. У 1831 Пан-
телеймон закінчив два класи Нов-
город-Сіверського повітового учи-
лища і вступив до Новгород-Сівер-
ської гімназії – однієї з найкращих 
у Російській імперії. У 1836 П. Куліш 
залишив гімназію після п’ятого кла-
су, не довчившись два роки, й пішов 
працювати домашнім учителем дво-
рянських дітей, канцеляристом Ні-
жинського фізико-математичного лі-
цею, аби заробити собі на навчання 
в Університеті св. Володимира, який 
відкрили в Києві 1834 року. У 1839 
П. Куліш вступив до Університету на 
історико-філологічне відділення фі-
лософського факультету, а через рік 
перейшов на юридичний факультет. 
У кінці 1840 здібного й сумлінного 
студента відрахували через відсут-
ність підтвердження його дворян-
ського походження. Відтоді П. Куліш 
здобуває освіту самостійно, вільний 

від схоластичної гімназійної й універ-
ситетської науки. З 1841 по 1845 ви-
кладав історію, географію й словес-
ність у Луцькому, Київо-Печерсько-
му, Київо-Подільському дворянських 
училищах та в Рівненській гімназії. У 
1845–1846 працював старшим учи-
телем російської словесності в П’ятій 
С.-Петербурзькій гімназії та викла-
дав російську мову для студентів-чу-
жородців у С.-Петербурзькому уні-
верситеті. 

У 1846 Петербурзька Академія 
наук, за поданням ректора універ-
ситету П. О. Плетньова і всупереч 
сильному спротиву антиукраїнсько-
го академічного середовища, ухва-
лила надати П. Кулішеві як перспек-
тивному молодому вченому оплачу-
ване наукове відрядження на два 
з половиною роки до Прусії, Саксо-
нії, Австрії для вивчення мов, літера-
тур та історії тамтешнього корінного 
слов’янського населення. Перед по-
їздкою Пантелеймон провідав бать-
ка в хуторі та одружився з Лесею Бі-
лозерською (в заміжжі – Олександра 
Михайлівна Білозерська-Куліш, а в 
літературі – письменниця Ганна Бар-
вінок, підписувалася й ін¬шим псев-
донімом – А. Нечуй-Вітер). Леся наро-
дилася 5 травня 1828 року на хуторі 
Мотронівка під Борзною. Там була са-
диба Лесиного батька – Михайла Ва-
сильовича Білозерського, вихованця 
Київської академії, виборного пред-
водителя повітового дворянства. На-
звав він свою садибу Мотронівка на 
честь дружини – Мотрони Василівни 
Селевич, доньки козацького сотника. 
Батьки Лесині були шляхетні високо-
освічені люди й достойно виховали 
своїх дітей – двох синів і трьох дочок. 
Весілля відбулося в родинній садибі 
Білозерських у Мотронівці. Старшим 
боярином на весіллі був Тарас Шев-
ченко, якого Куліш високо шанував 
і цим показав «малоросійським па-
нам, що не чини й багатство, а осо-
бисту гідність» цінує в людині. Шев-
ченко все життя беріг вінчальну квіт-
ку, що її пришпилила йому Леся. 

Після весілля Пантелеймон з Ле-
сею вирушили до Праги.

У квітні 1847 в Варшаві Панте-
леймона Куліша й Василя Білозер-
ського (брат О. Білозерської) зааре-
штували за підозрою в зв’язках з 
«Кирило-Мефодіївським братством». 
Куліш, як і Шевченко, організаційно 
не належав до «братства», інспірова-
ного ІІІ Відділенням (орган політично-
го стеження й слідства), але контак-
тував з «братчиками», застерігаючи 
їх од усякої псевдополітичної марно-
ти: «Не організовуйте, друзі мої, ні-
яких товариств, ні таємних, ні від-
критих, виховуйте тільки кожен у 
собі дух премудрости, дух розуму…» 
«Хвалитесь мені словами, – та не ма-
тиме сили ваше слово, поки ви не за-
ходитесь коло діла. Ділом вашим не-
хай би була щира праця над освітою 
самих себе й инших. Занедбайте по-
літику». В цей самий час і Микола Го-
голь застерігав од політичної омани 
«облудних призм усяких партій». 

Слідчі ІІІ Відділення побачили 
особливу небезпеку від Куліша в 
його популярному історичному нари-
сі для дітей старшого віку «Повесть 
об Украинском народе» (опублікова-
но 1846 року в Петербурзі в підліт-
ковому журналі «Звездочка» й окре-
мою книжкою). На їхнє переконан-
ня «Повесть об Украинском народе» 
«могла производить тем больший 
вред, что сочинена для детей стар-
шего возраста». Надто небезпеч-
ні були в інших його творах «многие 
двусмысленные места, кои могли 
поселять в малороссиянах мнение 
о праве их на отдельное существо-
вание от империи». 

П. Куліша запроторили в Олексі-
ївський равелін Петропавловської 
фортеці, де через місяць він захворів 
і ще два місяці був в арештантсько-
му відділенні військового шпиталю. 
Через слабке здоров’я його засла-
ли замість Вологди до Тули, з заборо-
ною друкуватись, а всі твори вилучи-
ли з продажу й бібліотек та знищили. 

Цей перший страшний удар і по-
дальші злигодні Пантелеймон і Леся 
пережили обоє дуже тяжко. Та для 
жінки потрясіння й відчай заподія-
ли страждання на все життя. У Лесі 
стався зрив вагітності, після чого 
вона не могла мати дітей.

Після трирічного заслання цар 
Микола І наприкінці 1850 дозво-
лив П. Кулішеві оселитися й працю-
вати будь-де в імперії, але заборону 
друкуватися не скасував. Повернув-
шись у Петербург, Куліш став працю-
вати урядником у департаменті сіль-
ського господарства Міністерства 
державного майна, а для підробітку 
перекладав з німецької, англійської, 
французької, польської наукову літе-
ратуру й додатково вивчав іспанську, 
давньогрецьку й арабську мови. 
Власні твори публікував у столичних 
журналах анонімно й під псевдоні-
мом Николай М.

Мріючи «мати незалежний шма-
ток хліба» й бути подалі від «болотньої 
цивілізації» Петербургу, П. Куліш уліт-
ку 1853 придбав землю в козацько-
му хуторі Заріг біля містечка Оржи-
ця Лубенського повіту на Полтавщи-
ні (для цього позичив 500 рублів у П. 
Плетньова й 400 в родича). Тут Куліш 
поставив хату й розгорнув плідну лі-
тературну й наукову діяльність: уклав 
перший том «Записок о Южной Руси», 
написав «Записки о жизни Н. В. Гого-
ля»; звідси їздив у Гоголеву Василів-
ку, на прохання матері письменника, 
для підготовки першого посмертного 
повного зібрання творів і листів М. 
Гоголя (за три місяці він власноручно 
скопіював усі рукописи письменни-
ка). У 1857 П. Куліш опублікував «Со-
чиненія и письма Н. В. Гоголя» в шес-
ти томах у щойно заснованому влас-
ному видавництві в Петербурзі. Свій 
гонорар за це видання Куліш уклав 
у розвиток української видавничої 
справи – так Гоголева спадщина пра-
цювала на українську культуру. 

У власному видавництві з дру-
карнею П. Куліш уперше запрова-
див український фонетичний право-
пис (Кулішева абетка) й надрукував 
ним два томи безцінного джерела з 
українського народознавства «За-
писки о Южной Руси» (1856–1857); 
перший український буквар і читанку 
«Граматка» (1857, 1861); перший най-
повніший Шевченків «Кобзар» (1860) 
у власній редакції; альманах «Хата» 
(1860); перший український журнал 
«Основа» (1861–1862) та інші укра-
їнські видання. У первинному вигляді 
Кулішева абетка з 36 літер вживала-
ся з 1856 до 1876, до заборони Ем-
ським указом видавати й друкувати 
будь-які книжки українською мовою. 
Після зняття заборони в 1905–1914 
абетку П. Куліша трохи змінив Борис 
Грінченко: прибрав церковні літери, 
додав Ґ, Є, Ї. Тепер ми користуємося 
Грінченковим варіантом Кулішевої 
абетки. 

У 1864 не тільки через матері-
альну скруту, а й через науковий ін-
терес до польських архівів та біблі-
отек П. Куліш подався на держав-
ну службу до Варшави, де працював 
директором департаменту духовних 
справ та членом комісії з перекладу 
польських законів. Тут П. Куліш бага-
то зусиль спрямовує на Галичину, «ря-
туючи галицьку Україну перед поль-
ським натиском», аби «зміцнити там 
культурно-національну українську 

течію», та літературно й матеріаль-
но підтримує галицькі видання, зо-
крема львівський науковий і літера-
турний тижневик «Правда». П. Куліш 
не тільки фінансує цей часопис, а й 
стає «духовним керманичем «Прав-
ди» (І. Франко) – очолює народовське 
рушення в Галичині. Як подвижник 
українського відродження П. Куліш 
опинився в суперечливій ситуації: 
працюючи в державній структурі, яка 
провадила русифікацію, він нама-
гався об’єднати патріотичні зусилля 
наддніпрянських, галицьких та буко-
винських українських культурних ді-
ячів у боротьбі з денаціоналізацією. 
Скінчилося тим, що російський уряд, 
довідавшись про Кулішеву участь в 
українських справах, зажадав, аби 
він публічно зрікся цього в пресі. Та 
П. Куліш категорично відмовився й 
звільнився з державної служби.

У 1869–1871 роках П. Куліш жив 
у Львові й Відні, а з 1871 – в Петер-
бурзі. В 1877 повернувся в Мотро-
нівку, де зайнявся сільським госпо-
дарством і письменницькою працею. 
В 1879 П. Куліш видає в Петербурзі 
унікальну працю «Хуторская фило-
софія и удаленная от света поэзія», 
яку одразу конфіскували й знищили. 
(Дивом збереглося з півдесятка при-
мірників. З одного з них я зробив пе-
реклад і видав у 2005 році в зібран-
ні раритетних творів «Пантелеймон 
Куліш. Моє життя». До того ця праця 
лишалася маловідомою, найрідкісні-
шою пам’яткою української філософ-
ської й суспільно-політичної думки). 

Наприкінці 1881 П. Куліш знову 
їде за кордон, у Галичину, й намага-
ється заснувати у Львові «Українську 
друкарню» й політичний журнал – 
«Нову Основу». В ту пору П. Куліш орі-
єнтувався на Західну Європу, зокре-
ма на «культурну» Австро-Угорську 
монархію. Про серйозність Куліше-
вих планів, які він прагнув здійсни-
ти в Австро-Угорщині, свідчить його 
вихід з російського підданства й під-
готовка до прийняття австрійського. 
Та зіткнувшися з лукавством тамтеш-
ніх культуртрегерів і чиновників, роз-
чарований Куліш повернувся у квіт-
ні 1883 р. в Мотронівку, де земляки 
одразу обрали його почесним миро-
вим суддею. Але місцева борзнян-
ська поліція встановила над Кулішем 
пильний нагляд – «личный надзор», а 
російське підданство формально по-
вернули тільки в 1891 році. 

Після тієї невдалої галицької мі-
сії Пантелеймон Олександрович без-
виїзно живе в Мотронівці, в старому 
буди¬нку Білозерських. Та наприкінці 
1885 в хуторі сталась пожежа – зго-
ріли будинок і всі господарські будів-
лі. Але найбільша втрата – у вогні за-
гинула бібліотека, яку Куліш збирав 
ціною всього свого дбання, й багато 
рукописів. Підпал учинив переселе-
нець із Сибіру «лях-орендар Залєн-
скій», який орендував у Куліша біль-
шу частину садиби й 50 десятин землі 
та загодя застрахував «у три дороги» 
збіжжя, обмолотив і продав зерно, а 
за спал отримав добрячий зиск. Коли 
взяти до уваги, що спільниками орен-
даря-палія були нотарі «русак Суворов 
і поляк Богушевич» та адвокат «тамбо-
вець Окуньков», то все нагадує спецо-
перацію імперських служб зі знищен-
ня українського осідку Куліша. Після 
того руїнництва родового гнізда Бі-
лозерських Куліш перейменував Мо-
тронівку на Ганнину Пустинь. Три роки 
вони з дружиною жили в єдиній уцілі-
лій після пожежі коморі, обладнавши 
її під житло, а потім поставили неве-
лику, на чотири кімнати, хату. У цій хаті 
й прожив Пантелеймон Олексан-
дрович свої останні чотири 
роки на сім світі. 

Великий Сіверець
200-ліття Пантелеймона Куліша
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Великий Сіверець
Про автора

Шокало Олександер Андрі-
йович (нар. 13. 01. 1949 р., с. Гні-
динці Варвинського району Чер-
нігівської області) — есеїст, куль-
турософ, сходознавець, пере-
кладач, публіцист. Засновник і 
головний редактор науково-по-
пулярного журналу «Український 
Світ» (з 1991) та видавництва 
«Орій» (1992-1993).

Закінчив Київський універси-
тет ім. Т. Шевченка (україністика), 
Самаркандський університет ім. 
А. Навої (іраністика й тюркологія), 
аспірантуру при Інституті літера-
тури НАН України (шевченкознав-
ство). Працював у видавництвах 
«Дніпро» та «Орій», у Товаристві 
«Україна-Світ», у Держкомінформ-
політики, в Апараті Верховної Ради 
України, в Національному інституті 
стратегічних досліджень, в Укрін-
формі; далі працює головним ре-
дактором журналу «Український 
Світ».

Засновник і голова Всеукра-
їнської громадської організації 
Українська Взаємодопомога (з 
2003), співзасновник і перший го-
лова Міжнародної громадської ор-
ганізації українців Четверта Хвиля 
(з 2006).

Автор близько п'ятисот есеїв, 
культурософських, українознав-
чих, сходознавчих, літературоз-
навчих, історіософських праць, пу-
бліцистичних статей, перекладів 
зі східних мов. Частину творів опу-
бліковано англійською, білорусь-
кою, литовською, німецькою, ро-
сійською, таджицькою, турецькою 
мовами.

Упорядник, автор передмов і 
перекладач з мови ориґіналу збір-
ників перських прислів'їв і прика-
зок, упорядник, таджицьких ро-
манів, повістей, поезій; оповідань 
сучасних іранських, кумицьких, 
узбецьких, туркменських, грузин-
ських письменників.

Редактор і видавець у видав-
ництві «Орій» (Серія «Спадок») ви-
дань : «Дмитро Чижевський. На-
риси з історії філософії на Україні» 
(1992), «Дмитро Багалій. Україн-
ський мандрований філософ Гри-
горій Сковорода» (1992). Редак-
тор, співперекладач і видавець 
зібрання рукописної спадщини 
«Памфіл Юркевич. Історія філосо-
фії права. Філософія права. Філо-
софський щоденник». 

Упорядник, головний редак-
тор і автор окремих статей мемо-
ріального альманаху «Видатні дія-
чі України минулих століть» (2001).

Упорядник, автор передмови, 
перекладу, приміток зібрання ра-
ритетних творів «Пантелеймон Ку-
ліш. Моє життя (Повість про Укра-
їнський народ. Моє життя. Хутір-
ська філософія і віддалена од світу 
поезія)», 2005 р. 

Редактор-упорядник видань 
«Павло Муравський. Чистота співу 
– чистота життя», «Павло Мурав-
ський. Моя хорова школа, 2014, 
2017 рр.

Автор ідеї, вступної статті й від-
повідальний редактор зібрання: 
«Тарас Шевченко. Пісенний «Коб-
зар». Хорова Шевченкіана. Зібран-
ня хорових творів у семи томах». 
Укладач П. І. Муравський. Видав-
ничий центр «Просвіта», 2014 – 
2017 рр. 

За його сценаріями та участю 
створено науково-популярні й ху-
дожньо-документальні фільми про 
феномени Сіверії: «Чорна Рада», 
«Густиня» та «Подорож у втрачене 
минуле», «Невгамовний Пантелей-
мон».

Лауреат Всеукраїнської премії 
імені Бориса Грінченка (2010).

З властивим йому за-
взяттям Гарячий Куліш захо-

дився коло літературної й науко-
вої праці: на основі вцілілого після 
пожежі уклав поетичну збірку «Хутор-
ні недогарки», працював над віднов-
ленням втраченого в пожежі пере-
кладу Біблії (встиг удруге перекласти 
три чверті, завершили переклад І. Пу-
люй та І. Нечуй-Левицький). До остан-
нього дбав про українську періоди-
ку: прибуток від збірки «Дзвін», що 
вийшла в Женеві 1893 р., віддав на 
видання галицького журналу «Народ» 
(редактори І. Франко й М. Павлик) та 
першої на Наддніпрянщині україно-
мовної газети «Хлібороб». 

В останні роки П. Куліш зосеред-
ився також на перекладах з інших 
мов, аби вивести рідну мову на світо-
ві обшири й утвердити її як рівну се-
ред вільних. Перекладацька праця 
П. Куліша як неперевершеного зна-
вця української мови й високомис-
тецького інтерпретатора з європей-
ських мов належним чином не по-
цінована, а він по суті – основопо-
ложник української перекладацької 
школи, яскравим виявом якої стала 
його Шекспіріана (переклав 13 драм 
із запланованих 27). 

У січні 1897 року подружжя Ку-
лішів відсвяткувало своє золоте ве-
сілля. А невдовзі Пантелеймон Олек-
сандрович застудився в холодній хаті 
й захворів на запалення легенів… 

За кілька днів до чоловікового 
відходу з цього світу Олександра Ми-
хайлівна зізналася йому: «Яка я була 
розумна, що в 15 років зуміла оціни-
ти й вирізнити тебе з-поміж усіх ін-
ших». Ще раніше Пантелеймон Олек-
сандрович писав дружині: «Сашо, хай 
буде благословен день нашого зна-

йомства. Багато горя зазнав я від 
своєї власної й твоєї нерозсудности, 
та душа моя вдоволена свідомістю, 
що мене любила й любить така благо-
родна, прекрасна жінка».

Відійшов Пантелеймон Куліш із 
цього світу 2 лютого (14 за старим 
стилем), на Стрітення, 1897 року в ху-
торі Мотронівка, де він жив найвіль-
ніше й працював найплідніше. Тлін-
ні останки поховали за старовинним 
козацьким звичаєм у виплеканому 
самим Кулішем саду й заповідано-
му ним місці. А безвічний Кулішів дух 
лишився жити у виплеканих ним на-
тхненних працях.

Духовна спадщина
П. Куліш – батько українського іс-

торичного роману й один з фундато-
рів російської історичної романістики: 
свою знамениту «Чорну раду» видав 
у російському (1843–1846) та укра-
їнському (1857) варіантах. У «Чорній 
раді» Куліш уперше розкрив тодішню 
(й нинішню) технологію охлократії: по-
казав мічену кольоровими знамена-
ми партійну належність, підкуп одних, 
підпоювання інших, обіцянки, заляку-
вання, а також застеріг од бунту без-
тямної маси: «Біда, як велика сила 
деспотства та викличе велику силу 
рабства». 

П. Куліш заклав основи україн-
ської історіософії в працях: «Повесть 
об Украинском народе» (1846), «Исто-
рія возсоединенія Руси» (1874–1877), 
«Хуторская философія и удаленная от 
света поэзія» (1979), «Отпаденіе Ма-
лороссіи от Польши» (1888–1889).

Високий літературний талант П. 
Куліш виявив у поезіях, віршованих 
драмах, поемах, оповіданнях, пові-
стях. За справедливим визначенням 
І. Франка, П. Куліш – перший «справді 
національний писатель український», 

який у плеяді українських літератур-
них корифеїв був «першорядною звіз-
дою». 

Як мислитель, П. Куліш створив 
ориґінальну філософську систему й 
назвав її хутірська філософія чи фі-
лософія природи. Народжена з його 
власного культурного селянського 
життя хутірська філософія стала сим-
волом української національної ідеї 
– життєвої програми людини й наро-
ду. Свою практичну філософію П. Ку-
ліш започаткував у публіцистиці «Лис-
ти з хутора» (1861), а сконцентрував у 
праці «Хуторская философія и удален-
ная от света поэзія» (1879). Тут мисли-
тель розкрив «чужоїдну» суть «держа-
ви в державі», керованої колоніза-
торами й лихварями, та передбачив 
долю свого вчення, що його «вбива-
тимуть самим іґноруванням, не про-
ливши навіть краплі чорнила на спо-
творення суті творів». З одного боку 
Кулішевій хутірській філософії чини-
ла жорстокий опір офіційна ідеологія 
Російської імперії, яка нарекла його 
ідеологом українського націоналізму. 
Більшовики продовжили ту імперську 
тенденцію та обізвали першорядно-
го мислителя ідеологом хуторянства 
й українського буржуазного націона-
лізму. А з інших сторін на хутірську фі-
лософію накинулися зайшлі й домо-
рощені осквернителі – прогресисти-
космополіти й демоліберали, які спо-
ганили Кулішеву хутірську філософію 
ідеологічною лайкою – «українське 
хуторянство», а багатовікову тради-
цію української аграрної культури ого-
лосили хутірною – відсталою. Куліше-
ве хуторянство – не марґінес україн-
ського життя, як намагається й досі 
його тлумачити космополітична «леда-
ча інтелігенція». По суті, Кулішева ху-
тірська філософія – це питома україн-
ська філософія кордоцентризму, філо-
софія серця, що яскраво виявилася в 
духовній практиці Григорія Сковороди 
й філософській теорії Памфіла Юрке-
вича. Отже, П. Куліш поновив у пам'яті 
свого народу традицію життя за при-
родно-моральним законом внутріш-
ньої волі людини. Після Г. Сковороди 
П. Куліш розвинув етнокультурну сві-
тоглядну основу українського екзис-
тенціалізму й став провісником євро-
пейського екзистенціалізму. П. Куліш 
надав цій новітній філософії життя ін-
дивідуальної й суспільної дієвості, яку 
живить воля людського духу – міри-
ло самостійної сили людини й народу: 
«Будьте самостійною силою, а не зна-
ряддям чужої сили». Особливість Кулі-
шевої української екзистенційної кон-
цепції в тому, що в ній передбачається 

не тільки воля духу людської особис-
тості, а також воля духу «збірної особи 
Українського народу»: «Духа не уга-
шайте! Не гасімо його самі в собі; тог-
ді ніхто його не вгасить і в нашому на-
родові»; «Український народ зазначу-
ється між народами тим, що дух його 
не терпить касти, що підклонявсь він 
доброхіть під один громадський суд, і 
громаду вважав за єдиний розумний 
образ життя політишнього». Так П. Ку-
ліш розкриває суть українського на-
родовладдя.

П. Куліш перший провістив необ-
хідність суспільної самоорганізації 
волею національного духу «збірної 
особи Українського народу». А Іван 
Франко на цій ідейній засаді розви-
нув концепцію культурно-політично-
го визрівання народу: «Перед україн-
ською інтелігенцією відкривається те-
пер… величезна, дійова задача – ви-
творити з величезної етнічної маси 
українського народу українську на-
цію, суцільний культурний організм, 
здібний до самостійного культурного й 
політичного життя, відпорний на аси-
міляційну роботу інших націй, відки б 
вона не йшла…».

Секрет життєвості Кулішевого мо-
рального світогляду – в його високому 
духовному ідеалізмі й глибокій прав-
дивості: «Якби я знав, що я неправий, 
то зразу спалив би свої папери й пола-
мав перо, а оскільки правих людей не 
бачу, то краще один залишусь із сво-
єю Правдою, аніж пристану до «сто-
вустого непорозуміння». Досі своє-
часним лишається Кулішеве одкро-
вення в «Крашанці Русинам і Полякам 
на Великдень 1882 року»: «Правда з 
Неправдою ходять поміж миром об-
нявшись, і найлуччі люде віку свого 
помиляються, котору з них як звати».

Ясність Кулішевого правдивого 
мислення являється то осяйним гро-
зовим зблиском, що розтинає за-
тхлість забуття й завмирання, то жи-
водайним сонячним світлом, що звіль-
няє людей од мороку невігластва. 

Олександер ШОКАЛО

«Ганнина пустинь»
Обласний історико–меморіаль-

ний музей–заповідник П. Куліша 
«Ганнина Пустинь» було створено 28 
червня 2000 року на території 

його хутора Мотронівки Борзнян-
ського району Чернігівщини. Нині це 
околиця села Оленівка. 

Тут поховані Пантелеймон Куліш, 
його дружина Олександра Білозер-
ська (Ганна Барвінок) та її брат Ва-
силь Білозерський.

Памятники Кулішеві і його дружині Білозерській.
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З творів Стефана Цвейга
Докладніше про життя і творчість Стефана 

Цвейга наша газета розповіла у № 47 (читай-
те на сайті газети). Там же надруковано цита-
ти з творів письменника, а вони переповнені 
афоризмами, мудрими, часто несподіваними 
думками. Ось ще деякі цитати. Говорить ав-
тор або його герої. 

Геній людини завжди одночасно і її прире-
ченість.

Хто хоч раз був щирим з собою, той став 
щирим назавжди!

Постаріти — значить позбутися страху пе-
ред минулим.

Щастя приносить друзів, а нещастя їх пе-
ревіряє.

У кожного в житті бувають помилки, які ні-
коли і нічим не виправиш.

Жоден лікар не знайде кращого цілющо-
го зілля для виснаженого тіла, для стомленої 
душі, ніж надія.

Ненависть, що вміє мовчати, у стократ не-
безпечніша, ніж найгучніші промови.

Не треба соромитися, якщо життя часом 
залишає тебе в дурнях.

Коли мене кличуть на допомогу, я повинен 
діяти без вагань: у житті це завжди найбільш 
правильне, бо найбільш людяне.

Знаєш самого себе до відрази.

Сором'язливість у будь-який формі зава-
жає бути самим собою.

Між жінкою, яка одного разу зізналася у 
своєму почутті чоловікові, і цим чоловіком все 
стає палаючим, таємничим і небезпечним, на-
віть повітря.

Про те, яким ти був чверть століття тому, 
можна говорити так, немов це стосується ко-
гось іншого.

Отакої — спочатку звести людину з глузду, 
а потім вимагати від неї розсудливості!

Все, що виходить за рамки вузького і нор-
мального кругозору обивателів, робить їх спо-
чатку цікавими, а потім злими.

Зроблений крок надає сили.

Інший раз мужність — це слабкість 
навиворіт.

Потрібно міцно стримувати своє співчуття, 
інакше воно принесе більше шкоди, ніж будь-
яка байдужість.

Повною мірою людина розкривається 
лише тоді, коли відчуває себе невимушено.

Наші рішення в набагато більшому ступені 
залежать від середовища і обставин, ніж ми 
схильні в тому собі зізнатися, а наші суджен-
ня значною мірою лише відтворюють раніше 
сприйняті враження і впливи.

Вимагати логіки від пристрасно закоханої 
молодої жінки — все одно, що шукати сонце 
глухої ночі.

Кожна тінь, в кінцевому рахунку, теж дити-
на світла, і лише той, хто пізнав світле і темне, 
війну і мир, підйом і падіння, дійсно жив.

Чим сумлінніше вивчаєш джерела, тим з 
більшим сумом переконуєшся в сумнівності 
всякого історичного свідоцтва.

Найвища, найчистіша ідея стає низькою і 
нікчемною, як тільки вона дає дрібній особис-
тості владу здійснювати ім'ям цієї ідеї нелюд-
ське.

Немає більш безнадійного заняття, ніж ма-
лювати порожнечу, немає нічого важчого, ніж 
малювати одноманітність.

Життя нічого не дає безкоштовно, і всьо-
му, що дається долею, таємно визначена своя 
ціна.

Стефан Цвейг: майстер психологічної прози

Сьогодні в нашій газеті — класик 
світової літератури, видатний австрій-
ський письменник Стефан Цвейг. Його 
читали й читають у всьому світі мільйо-
ни захоплених шанувальників. У бага-
тогранній спадщині Цвейга особливо 
блискучими є новели. Читаючи його, 
ніби мандруєш у глибинах людської 
психіки. Хоча найбільш відомі новели 
великі за обсягом, скоріше нагадують 
повісті, читаються вони на одному ди-
ханні. Наприклад, новела «Фантастич-
на ніч», що має 44 сторінки книжко-
вого тексту. Подібне і щодо інших кла-
сичних психологічних новел — «Амок», 
«Лист незнайомки», «Двадцять чотири 
години з життя жінки», «Незвичайне 
знайомство з новою професією». 

Дуже цікаві також белетризовані 
біографії, історичні романи — «Марія 
Стюарт» і «Марія Антуанетта» — про ко-
ролев Шотландії і Франції: обидві були 
страчені, в долях обох відбилися пере-
плетіння бурхливих століть. 

Стефан Цвейг (28.11.1881 – 

22.02.1942) народився у Відні в роди-
ні багатого підприємця. Закінчивши 
Віденський університет, вирушив до 
Лондона, Парижа,відвідав Італію, Іспа-
нію, Індію, Індокитай, США, Кубу, Пана-
му. Останні роки Першої світової війни 
Цвейг жив у Швейцарії (1917 – 1918), 
а після війни оселився поблизу Заль-
цбурга (Австрія).

Цвейг довгий час вірив, що Перша 
світова війна — трагічне непорозумін-
ня, що вона залишиться останньою ві-
йною у світі. Він вважав, що разом з 
Роменом Ролланом та Анрі Барбюсом, 
з німецькими письменниками-анти-
нацистами він зуміє запобігти ново-
му світовому побоїщу. Але в ті дні, коли 
він працював над новою книгою, на-
цисти у нього в домі здійснили обшук. 
Це був перший сигнал тривоги.

Ось чому настільки елегійна його 
заключна мемуарна книга «Вчорашній 
світ»: добре знаний старий світ зник, 
а в жахливому новому світі він усюди 
почував себе чужим. 

Останні роки Цвейга — час виму-
шених мандрів. Він утік від нацистів із 
Зальцбурга до Лондона (1935). Але і 
в Англії не почувався захищеним. По-
дався до Латинської Америки (1940), 
потім — до США (1941), але незаба-
ром вирішив оселитися в невеликому 
бразильському місті Петрополі, висо-
ко в горах. 

22 лютого 1942 року Цвейг пішов 
із життя разом із дружиною, вживши 
велику дозу снодійного. Еріх Марія Ре-
марк так написав про це в романі «Тіні 
в раю»: «Якщо б того вечора у Брази-
лії, коли Стефан Цвейг і його дружина 
покінчили життя самогубством, вони 
могли б вилити кому-небудь душу хоча 
б по телефону, нещастя, можливо, не 
сталося б. Але Цвейг опинився на чу-
жині серед чужих людей». 

Один з найталановитіших і найо-
ригінальніщих українських письмен-
ників нашого часу Володимир Дрозд 
— наш земляк, народився в селі Пе-
трушин Чернігівського району. І в сво-
їй творчості залишився закоріненим у 
цю древню поліську, сіверську землю.

Володимир Григорович Дрозд 
(25.08.1939 — 23.10.2003) народився в 
сім’ї колгоспників. Закінчив факультет жур-
налістики Київського університету ім. Т. Шев-
ченка. Працював у редакціях Олишівської 
районної газети, обласної молодіжної газети 
«Комсомолець Чернігівщини», республікан-
ських газет «Літературна Україна», «Молодь 
України», у видавництві «Радянський пись-
менник». Із 1992-го — голова Літфонду Укра-
їни, заступник голови Спілки письменників 
України. Лауреат Національної премії Украї-
ни імені Тараса Шевченка (1992), Міжнарод-
ної премії фундації Антоновичів. 

Стараннями Володимира Дрозда 1983 
року створено журнал «Київ» (був його ре-
дактором з 1983 по 1985 рр.). 

Загалом усі його твори можна поділи-
ти на дві групи — такі, що їх міг би написати 
«хтось інший», і такі, що їх міг написати тільки 
В. Дрозд. У першій групі — бадьорі й оптиміс-
тичні повісті про колгоспне село («Так було, так 
буде», «Новосілля», 1987), про справедливість 
радянської юриспруденції («Інна Сіверська, 
суддя», 1983), про героїв-революціонерів. З 
іншого боку — повість «Вовкулака», обереж-
но переназвана у видавництві на «Самотньо-
го вовка», опублікований лише в журнально-
му варіанті роман «Катастрофа», що йшли до 
читача більше десятиліття, та химерна повість 
«Ирій», яку не друкували шість років.

За глибиною самоаналізу письменни-
ка з роману «Спектакль» Ярослава Петруні, 
роздвоєного на «чиновника від літератури» 
та справді талановитого літератора, прочи-

тується проблема роздвоєння творчої свідо-
мості самого автора.

Із творами В. Дрозда, такими як повісті 
«Ирій», «Замглай», «Балада про Сластьона», 
«Самотній вовк», новели «Сонце», «Три чарівні 
перлини», «Білий кінь Шептало», пов’язані здо-
бутки химерної прози — українського варіан-
ту модного в літературі 1970-х міфологізму. 

 Дрозд підкреслює вплив на нього Гоголя 
й Лесиної «Лісової пісні», фольклору — каз-
ки, легенди, перекази, уламки слов’янської 
міфології, що донині тримається «поліських 
лісів та боліт із усім їхнім чортовинням». Гус-
та міфологічність, але більше філософсько-
го плану, пронизує відзначений Шевченків-
ською премією роман «Листя землі». 

Власне, стан душі сучасної людини, тра-
гедія її деформації, роздвоєння душі радян-
ського українця, найчастіше, як сам автор, 
інтелігента в першому поколінні, хворобли-
вого розщеплення її в умовах хворого сус-
пільства, порятунок душі і є основним пред-
метом дослідження прози В. Дрозда.

Українська Вікіпедія

* * *
Власні думки, переживання, сподіван-

ня і відчуття письменник змушений був уже 
в перших своїх новелах і оповіданнях «за-
гортати» у фольклорно-фантастичні шати, 
майстерно використовуючи засоби поетики 
усної народної творчості, у фантастичні на-
родні сюжети, творчо застосовувати народ-
ний гумор. 

 «Коли світ розчаровував мене, я кон-
струював світ заново», — зізнавався Воло-
димир Дрозд. Сірий, партикулярно сухий, ре-
гламентований, соцреалістичний світ пись-
менника пригнічував, і він прагне своїм не-
стримним фантазуванням його оживити, 
розкошуванням сміху, іронії, жарту, бурлес-
ку, гіперболізуванням і так умовно-химерних 
ситуацій розхитати усталені принципи і заса-
ди регламентованого соцреалістичного зо-
браження дійсності. 

...Герої таких його романів, як «Катастро-
фа» — Іван Загатний, «Вовкулака» — Пе-
тро Харлан і Андрій Шишига, «Спектакль» — 
Ярослав Петруня, «Балада про Сластьона» — 
Йосип Сластьон, «Злий дух. Із житієм» — Ро-
ман Гаркуша, віддають на заклання власні 
душі заради самоствердження у формі чи то 
кар’єри, чи то слави, чи збагачення... 

…Ім’я Володимира Дрозда асоціюється з 
творчими пошуками нової літературної гене-
рації когорти шістдесятників, тих запальних 
українських інтелігентів, які виривалися за 
межі ідеологічного контролю, бунтували су-
проти офіційних канонів мистецтва соціаліс-
тичного реалізму, намагалися оприлюднити 
нестандартні форми і прийоми естетичного 
антиконформізму. 

Тоталітарний режим пильнував таких, 
як Володимир Дрозд. Вже на початку 1963-
го його було звільнено з роботи, згодом за-
лишилася не з власної волі без роботи його 
дружина — талановита поетеса Ірина Жи-
ленко, в серпні того ж року Дрозда ізолюють 
від суспільства службою у лавах радянської 
армії (у Забайкаллі, потім — у Чернігові). 

«Шлях мій життєвий і творчий складний», 
— сам письменник визначав свою долю 
правдиво, без сподівань на співчуття чи за-
хоплення від нових поколінь. Змушений був 
заробляти на життя талантом, бо дар тво-
рити нову — художню — реальність відчув з 
юних літ. «Але поруч із відвертим заробітком 
усе життя, а воно наклалося на часи для літе-
ратури дуже нелегкі, писав я на повну силу 
і чесно», зізнався щоденникові 1 вересня 
1988 року. 

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ

Вшанували 
Олену Пчілку

З нагоди 170-річчя від дня народження 
письменниці меморіальну дошку їй відкрили 
на рідній Полтавщині. Згідно з Постановою Вер-
ховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і 
ювілеїв у 2019 році» вшановано на державному рів-
ні, – письменниця, перекладачка, громадська діячка, 
фольклорист, етнограф Олена Пчілка (Ольга Драгома-
нова-Косач).

 Ініціатори й доброчинці меморіального проекту 
«Божа пташка» – увічнення пам’яті Олени Пчілки в міс-
ті її народження, лауреати премії імені Панаса Мир-
ного Полтавської обласної ради голова Полтавського 
обласного відділення Міжнародної організації «Жіно-
ча громада» Валентина Шемчук і кавалер ордена «За 
заслуги» Вадим Голобородов виготовили меморіальну 
дошку видатній землячці та передали гадяцькій гро-
маді. 

Пам’ятна дошка Олені Пчілці з нагоди 170-літньо-
го поповнила галерею славних гадячан, на виконання 
20-річного проекту «Увічнення пам’яті великих україн-
ців меморіальними дошками й знаками на Полтавщи-
ні, в Україні й світі», у межах якого встановлено більше 
тридцяти пам’ятних знаків. 

Пам’ятну дошку видатній землячці встановлено на 
фасаді будівлі 1914 року — нинішньої редакції газе-
ти «Гадяцький вісник» та Регіонального ландшафтного 
парку «Гадяцький» – колишнього приміщення «Газети 
Гадяцького земства», редактором якої з 1917 до 1919 
року працювала Олена Пчілка. 

Представниця знаменитого роду, відомого імена-
ми своєї доньки Лесі Українки, брата — історика, фі-
лософа Михайла Драгоманова, Олена Пчілка прислу-
жилася славі рідної літературиі. 

Ювілейні вшанування видатної полтавки відбули-
ся за щирого сприяння Гадяцької районної держав-
ної адміністрації і райради. Освятив пам’ятну дошку 
благочинний Гадяцького району, настоятель Свято-
Михайлівського храму Православної Церкви України 
протоієрей Олег Пограничний. 

Над землею Драгоманівського обійстя й над 
уславленим гадяцьким Зеленим Гаєм лунає шана ви-
датним краянам.

Валентина ШЕМЧУК,
заслужений працівник культури України

Володимир Дрозд: 
80-річчя від дня народження
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Школа спілкування

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Якщо намазати дзеркало звичайним 
кремом для гоління і протерти його паперовим рушни-
ком або ганчіркою, то можна не тільки позбутися від 
плям на дзеркалі, а й на пару тижнів забути про його 
запотівання. Так само можна вчинити з окулярами.

Замість того, щоб розбирати блендер і мити го-
стрі леза вручну, існує простий спосіб. Наполовину на-
повніть блендер гарячою водою, налийте туди трохи 
рідини для миття посуду, закрийте кришку і увімкніть 
його. Гаряча вода і мильний засіб видалять всі залиш-
ки їжі на лезах, і вам залишиться лише сполоснути при-
лад.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 З розумних причин 
нічого не робиться.

 Починати пошуки 
треба з найбільш невідпо-
відного місця.

 Бутерброд завжди 
падає маслом вниз, але 
не можна заздалегідь ви-
значити, яку сторону бу-
терброда мазати маслом.

 Всі великі відкриття 
робляться помилково.

 Хто може — робить. 
Хто не може — вчить. Хто 
не може вчити — вчить як 
вчити.

Було колись...
Першоквітневі 

жарти
1 квітня 1915 в роз-

пал Першої Світової війни 
над німецьким табором 
з'явився французький лі-
так і скинув величезну 
бомбу. Солдати кинули-
ся хто куди, але вибуху не 
було. Замість бомби при-
землився великий м'яч з 
написом «З першим квіт-
ня!».

У 2003 році Прагу за-
полонили рекламні ого-
лошення про відкриття 1 
квітня нового супермар-
кету «Чеська мрія» з ре-
кордно низькими цінами. 
На відкриття зібралися 
більше 3000 чоловік. Піс-
ля урочистого відкриття 
і розрізання стрічки на-
товп кинувся всередину, 
але виявилося, що перед 
ними був просто величез-
ний плоский плакат посе-
ред поля. Всю цю акцію 
влаштували студенти ре-
жисерського факультету, 
знявши неї фільм.

Куточок 
гумору

Чоловік — це той, хто 
допомагає дружині подо-
лати труднощі, яких вона б 
не знала, якби не вийшла 
заміж.

☺ ☺ ☺
Вчора відвела душу. 

Сьогодні не можу згадати, 
куди!

☺ ☺ ☺
Іноді дивишся на чоло-

віків, до яких раніше відчу-
вала симпатію, і починаєш 
сумніватися у власній адек-
ватності.

☺ ☺ ☺
Я б і рада втратити го-

лову, але, схоже, вона у 
мене наглухо прибита до-
свідом.

☺ ☺ ☺
Якщо мене мама вчила 

бути милою, ніжною, куль-
турною, це не означає, що 
я не вріжу комусь у пику, як 
мене вчив тато.

☺ ☺ ☺
Тиждень з чоловіком не 

розмовляла. А потім бачу 
— ні, не заслужив він тако-
го щастя!

 У Саудівській Аравії зовсім 
немає річок.

 В Антарктиді є тільки одна річка — Онікс 
і вона тече тільки 2 місяці на рік.

 Вулканічна лава може переміщатися зі швидкіс-
тю гончака.

 За останні 30 років швидкість вітру зменшила-
ся на 60%.

 Верхній шар шкіри дельфінів оновлюється 1 раз 
на 2 години.

 Рослинна попелиця може народжувати попели-
цю, яка вже вагітна попелицею.

 Домашні кішки — це єдиний різновид котячих, здат-
ний тримати хвіст вертикально при ходьбі. Усі дикі кішки 
тримають свої хвости горизонтально або між ногами.

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.

м 

річка — Онікс 

р
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Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно

З кінця в кінець Від краю до краю

З метою зміцнення Щоб зміцнити

Знати толк Розумітися

Знаходити потрібним Вважати за потрібне

Знаходитися на службі Бути на службі

Знаходиться в друку Друкується

Безневинні зауваження, сказані 
вами, можуть стати причиною відчуття 
незручності для обох співрозмовників. 
Ось приклади. 

«Виглядаєте втомленим»
Втомлені люди доволі непривабливі. Го-

ворити про це — значить, підкреслювати вра-
ження. 

Замість цього, краще запитайте: «Все до-
бре?» У цьому випадку людина може відкрити-
ся і поділитися з вами, бо побачить вашу стур-
бованість, а не грубість.

«Вона була не варта вас»
Коли хто-небудь розриває стосунки з ки-

мось, особисті чи професійні, таке ваше заува-
ження натякне на поганий смак і невдалий ви-
бір співрозмовника. Замість цього можна ска-
зати: «Їй же гірше!». Ця фраза демонструє щиру 
підтримку, оптимізм і не несе в собі прихова-
ної критики.

«Ви завжди …» або «Ви ніколи …»
Не буває так, щоб хтось робив щось за-

вжди або, навпаки, ніколи не робив. Люди не 

вважають себе одновимірними, так що вам не 
слід намагатися охарактеризувати їх таким чи-
ном. 

«Як на свій вік, чудово виглядаєте»
Ваше уточнення «як на свій» виглядатиме 

поблажливо і грубо. Замість цього скажіть: 
«Виглядаєте чудово». Справжній комплімент 
не потребує уточнень.

«Як я вже говорив …»
Ця фраза звучить так, ніби вас ображає 

необхідність повторюватися, що погано сприй-
мається слухачем, який щиро цікавиться ва-
шою точкою зору. 

Якщо вам доводиться повторювати вже 
сказане, спробуйте знайти спосіб передати 
послання в більш чіткій і цікавій формі. Тоді всі 
запам’ятають те, що ви сказали.

«Удачі!»
Начебто й гарне побажання, але ця фра-

за натякає на необхідність втручання фортуни 
для успіху.

Краще скажіть: «Знаю, у вас є все, що по-
трібно для цього».

«Це залежить від вас» 
або «Як хочете»
Ви можете бути байдужим до питання, але 

ваша думка важлива для людини, яка запитує 
(інакше вона б до вас не звернулася).

Замість цього скажіть: «Принципової дум-
ки з цього питання у мене немає, хоча можу за-
пропонувати кілька варіантів». Коли вислов-
люєте свою точку зору (навіть не схиляючись в 
сторону будь-якого певного рішення), то пока-
зуєте турботу про задане питання.

Король фруктів. Так по 
праву називають яблуко, при 
всіх інших фруктах, у тому 
числі і заморських та екзо-
тичних, яких усе більшає в 
наших садах. Ось деякі з ко-
рисних властивостей яблук. 

Покращують стан судин. 
Яблучну дієту не любить пога-
ний холестерин. Він різко йде 
на спад, якщо з'їдати по парі 
невеликих яблук щодня. А за-
сміченість судин холестери-
ном — передумова таких не-
безпечних захворювань, як 
гіпертонія, інфаркт і інсульт.

Зміцнюють імунітет. У 
яблуках багато вітаміну С. 
Коли починається сезон за-
студ, яблука – одне з най-
більш доступних джерел зміц-
нення нашого імунітету. А вже 
якщо і застудилися, дуже ко-
рисні печені яблука.

Захищають від онколо-
гії. Флавоноїди, які містять-
ся в яблучній шкірці, і той же 

вітамін С, що володіє анти-
оксидантними властивостя-
ми, є дієвою профілактикою 
проти онкологічних захво-
рювань.

Покращують пам'ять. Ре-
гулярне споживання яблук 
(або яблучного соку, тільки 
свіжовичавленого, а не з па-
кетів) дуже корисне для моз-
ку людини. 

Роблять зуби міцними і 
білими. Щільна м'якіть плоду 
допомагає очистити емаль, а 
кислоти, які в ньому містять-
ся, впораються з бактеріями, 
що викликають карієс.

Нормалізують роботу 
щитовидки. Яблука — один з 
небагатьох не морських про-
дуктів, у яких міститься йод. 
Не стільки в самій м'якоті, 
скільки в насінні. Їх можна і 
потрібно з'їдати, щоб лікві-
дувати дефіцит йоду. Але не 
більше 6 зерняток в день!

Зміцнюють нерви. У 

яблуках містяться такі корис-
ні для нервових клітин речо-
вини, як вітаміни групи В, глю-
тамінова кислота і фосфор. А 
значить, людині, яка регуляр-
но їсть яблука, не так страш-
ні депресія, хронічна втома і 
апатія.

Зміцнюють м'язи. Яблу-
ка — один з кращих засобів 
запобігання атрофії м'язів. 

Допомагають схудну-
ти. Яблучні розвантажуваль-
ні дні допомагають швидко 
скинути пару кілограмів і по-
чистити організм, їх рекомен-
дується влаштовувати хоча б 
пару разів на місяць. Калорій 
в яблуках мало, вміст цінних 
вітамінів і мікроелементів - 
великий, тому яблука склада-
ють основу багатьох дієт. Але 
сидіти на яблучній дієті зі сві-
жих плодів можна тільки лю-
дям зі здоровим шлунком. Ре-
шті краще приймати їх в пече-
ному вигляді.

Найкоротший анекдот: комунізм.
* * *

—Скажіть, це вже комунізм чи буде ще гір-
ше?

* * *
— Чи буде КДБ при комунізмі?
— Ні, на той час люди навчаться арештову-

вати самі себе.
* * *

Чоловік застав дружину з коханцем:
— Не будь я членом партії, я б викинув тебе 

з вікна! — кричить він.
— Слава КПРС! — вигукує дружина.

* * *
— Рабіновіч, ви вступили в партію?

 Рабіновіч з переляком оглядає свої підо-
шви:

— Де?!
* * *

— Хто були за національністю Адам і Єва?
— Звичайно, радянські люди! Лише вони 

можуть бігати босими і голозадими, не мати 
даху над головою, мати одне яблуко на двох і 
при цьому кричати, що вони в раю!

* * *
Хворий просить у реєстратурі поліклініки 

записати його до лікаря «вуха-ока». Йому пояс-
нюють, що є лікар «вуха-горла-носа» і є окуліст.

— Але мені потрібен лікар «вуха-ока» — на-
полягає хворий. — Бо я чую одне, а бачу інше

Їжте яблука щодня

Фрази, яких краще уникати


