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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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Її президент зробив на 
брифінгу після зустрічі з 
президентом Естонії Кер-
сті Кальюлайд 13 верес-
ня в Києві, Зеленський на-
голосив, що Донбас — це 
Україна, і там мають бути 
місцеві вибори, але за 
українським законодав-
ством.

Питання виборів на Дон-
басі нині стало каменем 
спотикання загалом для за-
вершення війни в Україні і 
відновлення її цілісності. 

Наш президент звер-
нувся з пропозицією як-
найшвидше провести саміт 
Норманської четвірки, щоб 
нарешті реально зрушити з 
місця цю надважливу спра-
ву, що тягнеться вже 5 ро-
ків, — покінчити з війною в 
центрі Європи. 

Але Росія, вкотре вже 
брутально, висуває попе-
редню умову: всім країнам 
Норманської четвірки не-
гайно погодитися на так 
звану «Формулу Штайнма-
йєра», в тому числі Україні. 
І ось коли у відповідь пре-
зидент Зеленський всього 
лише заявив, що на саміті 
буде обговорена і ця фор-
мула, у нас піднявся ґвалт 
деяких суперпатріотів про 
«зраду і капітуляцію». Така 
істерика не нова всі остан-
ні місяці, з приходом нової 
влади. Істерика, бо жодним 
чином не було сказано, що 
Україна згодна на цю фор-
мулу. А обговорювати вою-
ючій державі в історії чого 
тільки не доводилося. Отже, 
по порядку

Норманська четвірка. 
Це 4 держави, які ще 5 ро-
ків тому взялися врегулю-
вати ситуацію на Донба-
сі після путчу сепаратистів, 
підтриманого Росією, і ві-
дірвання частини Донбасу 
з-під контролю Української 
держави. Це, звичайно ж, 
сама Україна, Росія, а та-
кож Німеччина і Франція, 
найбільші держави Європи, 
як посередники. Оце і є вже 
5 років учасники Норман-
ського формату, Мінського 
переговорного процесу. А 
названий він за Мінськими 
угодами, укладеними в сто-
лиці Білорусі. 

Мінські угоди. Вони 
складаються з двох частин. 
Перша — Мінський прото-
кол, підписаний 5 вересня 

2014 року. Підписанти — 
Україна, Росія, ОБСЄ. 

ОБСЄ — Організація 
безпеки і співробітництва в 
Європі. Утворена рішенням 
знаменитої Гельсінської на-
ради держав Європи, США і 
Канади у 1975 році. На цій 
нараді фактично було зафік-
совано підсумки Другої сві-
тової війни, а найважливі-
шим рішенням, поряд з по-
стулатом мирного співісну-
вання держав, незалежно 
від їх політичного устрою, 
став принцип непорушності 
кордонів, що склалися по ві-
йні. Саме цей принцип пер-
шою у 2014 році порушила 
Росія, окупувавши частину 
території іншої держави — 
український Крим.

На жаль ОБСЄ, створена 
для підтримання миру в Єв-
ропі, за 40 з лишком років 
показала свою слабкість — 
надто вже різними є інтер-
еси країн, особливо ключо-
вих держав континенту. Ця 
пасивність Європи прояви-
лася і під час подій на Дон-
басі. 

На Мінські угоди Украї-
на змушена була піти після 
поразок нашої армії в пер-
ші тижні заколоту і агресії 
на Донбасі. Спроби цієї зне-
кровленої армії повернути 
Донецьк і Луганськ і зага-
лом втрачену територію не 
вдалися. А знекровлена ар-
мія, як і держава, була по-
передніми кількома роками 
антиукраїнського режиму 
регіоналів. При пасивності 
і потуранні нашого політи-
куму, так званої політичної 
еліти, багато з якої і нині в 
«еліті» і кричать про «зраду». 
А зраді вже не один рік чи 
й десятиліття. До речі, і при 
потуранні тоді ще не повніс-
тю деградованих так званих 
національно-демократич-
них сил, які зараз давно вже 
на узбіччі політикуму, але чи 
не найбільше кричать про 
«зраду». 

Отже, поразки, підпи-
сання ганебних, як це й бу-
ває для розгромленої сто-
рони, угод. Звичайно ж, як 
і при будь-якому перемир̀ ї 
в історії, першим пунктом 
угод ішло НЕГАЙНЕ, того ж 
дня, припинення бойових 
дій. Пункт, який не був ви-
конаний жодного дня за ці 
5 років. 

Мінські угоди перед-

бачали ухвалення Закону 
України про особливий ста-
тус наших відірваних тери-
торій. І особливі вибори міс-
цевої влади на цих терито-
ріях. І амністію учасникам 
путчу. Все, що так і не було 
виконане, що й зараз на по-
рядку денному і що в гарячці 
іменують як «зрада». 

Є в Угодах і пункт: «Ви-
вести незаконні збройні 
формування, військову тех-
ніку, а також бойовиків і на-
йманців з території Укра-
їни». Звернімо увагу: тут 
не сказано про виведен-
ня саме російських військ, 
адже від того дня і по сьо-
годні позиція Росії — «Іх там 
нєт». А наша держава так і 
не змогла офіційно довести, 
що «вони там є». Принаймні, 
це офіційно, юридично досі 
ніяк не визнають держави 
Європи і світу. 

На виконання Мінсько-
го протоколу Верховна Рада 
швидко ухвалила Закон 
України «Про тимчасовий 
порядок місцевого само-
врядування в окремих ра-
йонах Донецької та Луган-
ської областей». Тобто, це 
уже закон про їх особливий 
статус.

Законом передбачало-
ся провести вибори місце-
вої влади на цих територі-
ях у грудні того ж 2014 року. 
Звичайно ж, за законодав-
ством України, загальним 
чи окремо ухваленим на ці 
території. Але сепаратисти, 
які проголосили утворення 
ніким не визнаних так зва-
них Донецької і Луганської 
«народних республік», знову 
ж під прикриттям Росії про-
вели тут так звані місцеві 
вибори раніше, у листопаді. 
Їх теж ніхто у Європі не ви-
знав законними. 

Однак, ці території і далі 
залишалися поза фактич-
ною юрисдикцією нашої 
держави. І тривали бойові 
дії. 

Відтак, 11— 12 лютого 
2015 року в Мінську відбу-
вається уже саміт глав дер-
жав Норманської четвірки. 
Президенти України, Росії, 
Франції — Порошенко, Пу-
тін, Олланд, канцер Німеч-
чини Меркель. Підсумком 
стає друга частина Мінських 
угод, їх продовження. Назва 
документу — «Комплекс за-
ходів щодо виконання Мін-

ського протоколу». Харак-
терно, що лідери чотирьох 
держав узгодили цей до-
кумент, але не підписали 
— церемонії підписання не 
було. Втім, все ж, це угода 
чотирьох найбільших дер-
жав Європи. За дорученням 
їх глав підписали документ 
учасники діючої і сьогодні у 
Мінську Контактної групи з 
представників України, Ро-
сії і — самопроголошених 
ДНР і ЛНР. «Комплекс захо-
дів» повністю підтверджу-
вав Мінський протокол.

Минув рік. На Донбасі 
жодних реальних змін, на-
томість триває війна. 

І тут, очевидно ж, від Ні-
меччини, у 2016 році ви-
ступає зі «своїм» планом, 
«Формулою», міністр закор-
донних справ ФРН Франк-
Вальтер Штайнмайєр. Мі-
ністром він побув двічі, у 
2005— 2009 та 2013 — 
2017 роках. А 12 лютого 
2017 року обраний пре-
зидентом Німеччини. Цю 
формулу тут же підтримала 
Франція. 

«Формула Штайнмайе-
ра» стосується лише одно-
го пункту Мінських угод і 
завершення військового 
протистояння в регіоні. Але 
пункту дуже важливого — 
визначення статусу окупо-
ваної частини Донбасу. 

Формула пропонує од-
ночасне ухвалення Верхо-
вною Радою поправок до 
Конституції, за якими Дон-
бас отримає особливий ста-
тус, а також проведення там 
виборів, після чого Росія 
виведе свої війська й техні-
ку з території ОРДЛО (Осо-
бливих районів Донецької 
та Луганської областей).

Україна рішуче відкину-
ла такий варіант. Наша по-
зиція — спершу виведен-
ня іноземних (російських) 
військ з нашої території, 
одночасне розформуван-
ня збройних угрупувань се-
паратистів, відновлення 
нашого контролю над дер-
жавним кордоном, тобто 
відновлення суверенітету 
держави над цими терито-
ріями, і лише потім вибори. 
Звичайно ж, за українським 
законодавством. 

Ось у чому ключове 
протиріччя, яка зави-
сло і на сьогодні.

Вибори на Донбасі — лише після 
виведення російських військ

Заява президента України Володимира Зеленського

Українські моряки, 
Олег Сенцов та інші 

політв’язні повернулися 
в Україну

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін 
утримуваними особами за формулою «35 на 35». Це 
стало результатом ініційованих президентом України 
Володимиром Зеленським його дуже складних пере-
говорів з президентом Росії Володимиром Путіним. 

Росії в рамках обміну було також видано 35 
осіб: 11 з них були помилувані, 19-ом скасова-
но запобіжний захід, двоє вже перебували на 
волі, одного було передано російській сто-
роні раніше. 

Нова Верховна Рада
 ухвалила те, що тяглося 
роками й десятиліттями

Депутатську недоторканість скасовано.
Ухвалено Закон про імпічмент 

президента. 
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Бліц-інформ Спортивна панорама

Всеукраїнський освітній форум 
14 вересня в Чернігові вже вдруге відбувся інновацій-

ний освітній форум «Місія вчителя сучасності». Близько 400 
освітян з 17 регіонів України і 37 спікерів-експертів взя-
ли в ньому участь, в тому числі й чимало педагогів з Чер-
нігова.

Відбулися дискусійна панель, робота в групах, близь-
ко 30 майстер-класів і тренінгів. Проект «Упровадження 
основ демократії в освітній процес Норвегії та України» 
представила професорка з Норвегії Інгрід Крістенсен.

Організатори форуму — управління освіти міськради 
та Національний університет «Чернігівський колегіум ім. 
Шевченка», де й відбувся захід.

«Підприємець року-2019»
У Чернігові 6 вересня підбили підсумки цього регіо-

нального конкурсу, який щорічно проводить Торгово-про-
мислова палата (президент — Костянтин Іванов). Взяли 
участь керівники 70-ти фірм та інших суб’єктів господарю-
вання. А всього в місті працює 2907 малих та середніх під-
приємств. За перше півріччя вони сплатили в бюджет Чер-
нігова 426,4 мільйона гривень податку. Міський голова 
Владислав Атрошенко подякував усім за розуміння: «Під-
приємці – це і зарплата працюючим, добробут сімей, по-
датки в місцевий бюджет. Це наш розвиток, і не тільки Чер-
нігова, а й України».

Цьогоріч у конкурсі «Підприємець року» було 6 номіна-
цій, у кожній по 3 переможці. Зокрема оцінювалися здо-
бутки в наданні послуг, розвитку виробництва, успішний 
старт діяльності, послуги в освітній галузі, здобутки підпри-
ємств, очолюваних жінками. 

У Державному архіві області 
— розсекречені документи 
про Олександра Довженка 

Тут 9 вересня відкрили фотодокументальну виставку 
«Співець зачарованої Десни» — понад 60 експонатів. 

Говорить Наталія Лобанова, заступник директора архі-
ву: «На стендах вирізки з газет, які свідчать, що в зйомках 
фільмів режисера брали участь у тому числі військові чер-
нігівського гарнізону, мешканці села Количівка. Є дуже ці-
каві документи про ставлення влади, зокрема, слідчих ор-
ганів, до життя і творчості і Довженка.»

Виставка діяла до 18 вересня. Але й зараз її матеріали 
можна переглянути в архіві.

Третій обласний фестиваль 
імені Григорія Верьовки
15 вересня на Співочому Полі у селищі Березна Мен-

ського району, на батьківщині знаменитого українського 
композитора, хорового диригента і педагога, втретє відбу-
лося це свято пісні і танцю.

Відкрив програму Академічний народний хор облас-
ного філармонійного центру. Також виступили колективи 
з Бахмача, Михайло-Коцюбинського, Бобровиці, Іванівки, 
Куликівки, Мени, Олишівки, Салтикової Дівиці, Количівки, 
Жеведі, Березни, Седнева. 

СБУ викрила незаконне 
зберігання арсеналу 
військових засобів ураження
У Чернігівській області викрито та блоковано проти-

правне зберігання та збут зброї та боєприпасів. 
Оперативники Служби безпеки України встановили, 

що приватний підприємець з обласного центру незаконно 
зберігав військові засоби ураження для реалізації, зокре-
ма через мережу «Інтернет».

Під час санкціонованих слідчих дій у гаражному примі-
щенні та помешканні фігуранта справи правоохоронці ви-
лучили три кулемети Дегтярьова Піхотних, чотири гвинтів-
ки калібру 7,62 мм, прицільний пристрій до переносного 
протитанкового ракетного комплексу Метис, понад 1200 
набоїв різного калібру, глушники до автомату АК-74. Також 
виявлено вибухонебезпечні предмети, ударно-спускові 
механізми до автомату АКМ, комплектуючі до різної зброї 
та устаткування для відновлення і переобладнання засо-
бів ураження.

Вилучену зброю та боєприпаси направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 

1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне пово-
дження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами) триває досудове розслідування для притяг-
нення до відповідальності осіб, причетних до протиправної 
діяльності.

Перевіряється інформація щодо можливого надхо-
дження засобів ураження з району проведення операції 
Об’єднаних сил. 

Викриття зловмисника проводилось спільно зі слідчи-
ми поліції під процесуальним керівництвом прокуратури 
Чернігівської області.

Прес-група управління СБ України 
в Чернігівській області

«Десна»: 
перша перемога над «Динамо», 

наші — в лідерах 
чемпіонату України 

Прем'єр-ліга. 7 тур. 15 вересня. Київ. 
«Динамо» — «Десна» — 1:2. 

До цього «Десна» тричі грала офіційні мат-
чі зі столичним грандом українського футболу. 
І програвала: позаторік у Кубку України, оби-
два матчі в дебютному для нас попередньому 
чемпіонаті.

Але перед цим туром наші несподівано для 
багатьох займали друге місце в турнірі, після 
«Шахтаря», який виграв усі матчі. «Десна» ви-
дала серію з 5-ти матчів без поразок, в тому 
числі 3 перемоги. І не пропустила жодного 
м’яча! 

«Динамо» ж зараз у кризі. Хоч у його знову 
грали мало не половина збірної України, а ле-
гіонери виступають у збірних інших країн. Але 
«Десна» під керівництвом старшого тренера 
Олександра Рябоконя бере згуртованістю, ха-
рактером, причому, і її гравців давно час брати 
у збірну країни. 

Матч пройшов на Національному спорт-
комплексі «Олімпійський», були присутні по-
над 1’8 тисяч глядачів. Наприкінці першого тай-
му, після проходу Єгора Картушова і його пода-
чі рахунок відкрив наш новачок Владислав Ка-
литвинцев, котрий, до речі, раніше чомусь не 
підійшов киянам. На початку другого тайму Ар-
тем Бєсєдін зрівняв рахунок. Але дуже швидко, 
тепер уже після пасу Калитвинцева, красивий 
гол п'яткою забив наш кращий бомбардир Олек-
сандр Філіпов. У киян було ще з півгодини часу, 
аби хоч врятуватися на нічию, але наші вистояли. 

Таблиця чемпіонату після 7 турів (на-
брано очок, при їх рівності врахована різниця 
м’ячів). 

«Шахтар» 21

«Десна» 14

«Олександрія» 12

«Зоря» 11

«Колос» 10

«Динамо» 8

«Дніпро-1» 8

«Маріуполь» 8

«Карпати» 8

«Ворскла» 7

«Львів» 6

«Олімпік» 2

«Динамо» і «Маріуполь» мають в запасі від-
кладений матч між собою.

Наступний матч «Десна» грає вдома. У не-
ділю 22 вересня приймає лідера чемпіонату 
і учасника Ліги чемпіонів Європи «Шахтар». 
Початок о 14. 00. 

Олена Костевич здобула 
срібло на етапі Кубка світу 

Титулована чернігівська спортсменка на 
етапі Кубка світу з кульової стрільби у Ріо-де-
Жанейро показала другий результат у стрільбі 
з пневматичного пістолета на 10 м. 

Ще торік наша олімпійська чемпіонка вже 
отримала ліцензію на свої чергові Олімпійські 
ігри, що пройдуть у Токіо у 2020 році. 

Чемпіонат України з шахів 
серед ветеранів

Він пройшов у Чернігові в дитячо-юнаць-
кій школі № 1. Взяли участь 34 шахісти з 10 об-
ластей. 

В категорії 50 років і старше переміг між-
народний майстер Василь Стець з Одеси, дру-
гим став майстер Ігор Шепелєв з Донеччини, 
наступні місця поділили наші земляки Микола 
Кожемяко і Олександр Рибченко (за коефіцієн-
том бронзу здобув перший). 

В категорії 65 років і старше переміг май-
стер з Полтави Віктор Твердохлібов, а другим 
став легенда чернігівських шахів 86-річний 
Олег Юрасов, найстарший учасник. Наступні 
місця поділили представник Дніпра Євген Чер-
нов і чернігівець Ігор Кабанов (за коефіцієн-
том бронза дісталась першому). 

Змагання були гарно організовані, то ж 
учасники висловили побажання і чемпіонат 
наступного року провести у Чернігові. 

20 вересня, п’ятниця, Красна площа:
17.30 — концерт «Tenors Belcanto» у супроводі симфонічного оркестру 

«Філармонія».
19.00 — фінал конкурсу «Чернігів the best».
21.00 — DJ Party.

21 вересня, субота: 
15.00 — Красна площа, відкриття 4-го Всеукраїнського фестивалю 

військових духових оркестрів; далі о 15. 30 на майданчику за Катеринин-
ською церквою — музичне шоу від військових оркестрів.

18.00 — Красна площа, концертна програма групи «Bisquit» та зірок 
music box: Constantine, Kishe, Nikita Lomakin та Sonya Kay.

21.00 — Красна площа, на запрошення міського голови В. Атрошен-
ка  — виступає легендарна група Андрія Макаревича «Машина Времени».

22 вересня, неділя:
08.00 — Красна площа, напівмарафон «Нова Пошта».
11.00 — сквер ім. Б. Хмельницького, другий «Науковий пікнік».
12.00 — виступи військових оркестрів по місту: сквери — біля Мега-

центру, ім. Б. Хмельницького, «Березовий Гай»; мікрорайони — 
«Шерстянка», «Масани».

15.00 — Центральна Алея, танцювальний батл від студії «LIKE ONE».

День Десни у Сосниці

Підтримати річку в Сосниці вирішили нестандартно. Була культурна 
програма, розваги, змагання, в тому числі на кращу юшку. В річку випус-
тили кілька тонн мальків риби. 

Організатором свята стало Деснянське управління водних ресурсів. 

Безкоштовні курси української мови 
починають новий навчальний рік, 

запис на курси триває
Цей волонтерський проект здійснюється в Чернігові з 2016 року і здо-

був велику популярність. Адже поряд з вивченням державної мови, це та-
кож вивчення історії краю, зустрічі з письменниками, митцями. 

Коментує координатор курсів — директорка Централізованої міської 
бібліотечної системи, кандидат філологічних наук Людмила Зіневич: 

«Охочих учити українську мову стає все більше. Цьогоріч набрали три 
повні групи: 2 денні (заняття щосуботи о 10-ій), 1 вечірня (щочетверга о 17. 
30), для старшокурсників - улюблений розмовник (щосереди о 17.30). Ра-
дісно, що прийшло багато випускників попередніх років: скучили за укра-
їнськомовним середовищем, за друзями, за спілкуванням і спільними 
щасливими спогадами. Дякую за мрію про українську Україну.»

Перше заняття — 25 вересня. А запис на курси триває: за телефо-
ном у Чернігові: 675 – 043.

День Чернігова 
Програма святкувань

Організаційне зібрання курсів 14 вересня в читальному залі 
Центральної міської бібліотеки ім. Коцюбинського
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Область збільшила 
експорт до країн ЄС
Зовнішній товарообіг підпри-

ємств області з партнерами із 122 
країн світу за І півріччя цього року 
склав 586,4 мільйона доларів США. 
Експорт товарів збільшився на 1,2% 
(до 375,5 мільйона доларів), імпорт 
зменшився на 14,6% (майже до 211 
мільйонів доларів).

Найбільшу питому вагу в експорті 
мали: 49% – зернові культури, 10,8% 
– готові харчові продукти, 7,5% – де-
ревина та вироби з деревини, 5,5% – 
папір та картон, 4,2% – взуття, 4,2% – 
машини та обладнання.

Експорт товарів до країн Євро-
пейського Союзу збільшився у порів-
нянні з відповідним періодом мину-
лого року на 30,1% і становив 172,4 
мільйона доларів. 

Серед країн ЄС найбільші обсяги 
товарів області надходили до Іспанії, 
Нідерландів, Італії, Румунії.

В Сосниці припинено 
трансляцію 
російських 
телеканалів
Спільними зусиллями представни-

ка Національної ради у Чернігівській 
області та Управління Служби безпе-
ки України в області припинено тран-
сляцію трьох російських телеканалів, 
що обмежені для розповсюдження на 
території України.

До представника Нацради Ірини 
Сенченко 6 вересня надійшло звер-
нення обласного Управління СБУ про 
виявлення в громадському закладі 
харчування селища Сосниця право-
порушення у сфері інформаційного 
простору.

Ірина Сенченко і спеціалісти СБУ 
виїхали на місце. Було зафіксовано 
трансляцію через супутник обмеже-
них для ретрансляції в Україні росій-
ських телеканалів: «ТНТ», «Звезда», 
«МИР 24».

Після попередження керівництву 
цього закладу, показ телеканалів 
було припинено.

Можна запасти 
газ на зиму
за літньою ціною
Вперше споживачі мають можли-

вість закупити свій персональний ре-
зерв газу на весь опалювальний се-
зон. Ціна для такого запасу зафіксо-
вана на літньому рівні — 5 995,53 грн 
за 1000 куб.м. Акція «Твоя енергоне-
залежність» стартувала 23 серпня і 
триватиме місяць.

Максимальний обсяг закупівлі — 
25 тис куб.м на одне домогосподар-
ство. Акція дозволить споживачам до 
25% скоротити витрати на газ в опа-
лювальний період.

Взяти участь в акції може будь-
який споживач, у якого немає боргів 
за цей енергоносій. Оформити і опла-
тити покупку можна буде онлайн в 
Особистому кабінеті на 104.ua або в 
своєму Центрі обслуговування «Чер-
нагівгазЗбуту».

Використовувати газ, куплений в 
рамках акції, можна буде з 1 жовтня 
2019 року по 31 березня 2020 року. 

Споживачі, які не використають 
передплачений газ, можуть скориста-
тись залишком коштів. 

За першу декаду акції «Твоя енер-
гонезалежність» понад 570 клієнтів 
ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ» уже зроби-
ли запас газу по літній ціні на опалю-
вальний період. Основна маса замов-
лень здійснена онлайн через «Осо-
бистий кабінет».

У філармонійному центрі
Артисти на святі в Качанівці. В Національному історико-куль-

турному заповіднику «Качанівка» 7 вересня відбулося ХІІІ літературно-
мистецьке свято «Качанівські музи». В ньому традиційно взяли участь 
артисти обласного філармонійного центру. Програму представили Ака-
демічний народний хор, заслужений артист України Сергій Сулимов-
ський, заслужена працівниця культури України Світлана Пилипенко, 
артисти Катерина Іващенко та Інна Василенко.

В концерті також взяли участь творчі колективи Сновської та Пара-
фіївської об’єднаних територіальних громад Прилуцького та Ічнянсько-
го районів, студенти Київської муніципальної академії естрадного та 
циркового мистецтва.

Учасникам свята була представлена виставка художників та май-
стрів декоративно-прикладного мистецтва Чернігівщини.

«Дива. Святі. Канонізація». Це друга концерт-лекція у проекті 
Академічного камерного хору ім. Д. Бортнянського. Серія концертів-
лекцій у Борисоглібському соборі на Валу присвячена духовній музиці 
і духовності взагалі. 

8 вересня у концерті-лекції артисти хору та лектор – доктор 
богослов’я Георгій Лобанов розповіли, що таке дива, хто такі святі, що 
таке канонізація. 

Прозвучали у виконанні хору «Отче наш», «Совет превечный», «Ан-
гел вопияше» Павла Чеснокова, «Вознесу Тя, Боже мой», «Слава 
во вышних Богу» Дмитра Бортнянського, «Рождественская песнь», 
«Странное Рождество видевши» Георгія Свірідова, «Богородице Дево» 
Сергія Рахманінова, «Боже, спаси мене» Мирослава Скорика та інші 
твори.

Хор виступив під керівництвом запрошених гостей — лауреатів Х 
Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів ім. Д. Бортнянського 
Христини Ониськів (м. Львів) та Сергія Стрельченка (м. Суми). 

Наступна концерт-лекція у Борисоглібському соборі — 29 вересня.

Фольклор як пісенна традиція Сіверського краю. Такою була 
тема зустрічі вчителів філології та музики з вокальним гуртом і худож-
нім керівником та головним диригентом Академічного ансамблю піс-
ні і танцю «Сіверські клейноди» Сергієм Вовком у Чернігівській школі 
№ 19.

Сергій Вовк розповів, як фольклористи під час експедицій селами 
Чернігівщини записують старовинні пісні наших предків. Таку кропітку 
роботу виконує ансамбль вже протягом сімнадцяти років. 

Розповідь супроводжувалася фольклорними піснями у виконанні 
вокального гурту. Всі вони записані на Чернігівщині. 

Варто сподіватися на продовження таких зустрічей у освітніх 
закладах.

 Прес-центр Чернігівського обласного 
філармонійного центру фестивалів та концертних програм

Зустріч у Сосниці
Далеко не завжди слова «сюди не заростає стежка» відповіда-

ють дійсності. Та щодо Сосниці, де народився Олександр Довженко, 
наведений вираз абсолютно точний. Цьогоріч виповнилося 125 ро-
ків від дня народження творця «Землі», визнаної 1958 року одним з 
кращих фільмів усіх часів і народів. 

Під час ювілейних Довженкових дат у Сосниці завжди особливо 
людно. Так було й 9 вересня 1984 року, коли відзначалося 90-річ-
чя від дня народження Олександра Довженка. Тоді його батьківщи-
ну відвідав і Костянтин Кудієвський (на світлині ліворуч). Він протя-
гом 1965-1970 років був головним редактором Київської кіностудії 
імені О. Довженка. На цій та Ялтинській кіностудіях за його сценарі-
ями поставлено кілька фільмів.

У липні 1983 року Костянтин Гнатович Кудієвський очолював 
письменницьку делегацію нашої держави на Днях української лі-
тератури в Чувашії. Тоді у столиці цієї республіки Чебоксарах з ним 
познайомився автор цих рядків чернігівський журналіст Олек-
сандр Олійник. Зустріч давніх знайомих зафіксував у Сосниці чер-
нігівський фоторепортер Володимир Ятченко. 

Олександр ОЛІЙНИК

XXV зустріч мистецького проекту 
«Михайло Коцюбинський. 

У колі друзів»
Цей проект здійснює Чернігівський літературно-

меморіальний музей Михайла Коцюбинського. Це 
розповіді про видатних діячів українства, з якими дру-
жив, спілкувався, співпрацював письменник. 

Нова зустріч була присвячена Пантелеймону 
Кулішу.

Вересневого вечора на затишній веранді мемо-
ріального будинку Коцюбинського зібралися слухачі. 
Ведуча проекту, заступник директора музею Наталія 
Коцюбинська розповіла історію життя автора відомо-
го роману «Чорна рада», автора першого українського 
фонетичного правопису Пантелеймона Куліша. Роз-
повідь доповнювалася цікавим відеорядом, зокрема 
про історію кохання Пантелеймона Куліша та Олексан-
дри Білозерської. Чому на схилі літ письменник, пере-
кладач, громадський діяч Пантелеймон Куліш вирішив 
оселися на хуторі Мотронівка на Борзнянщині? На ці 
та інші запитання відвідувачі музею почули вичерпні 
відповіді.

XXVI зустріч мистецького проекту — у жовтні, вона 
буде присвячена Михайлу Грушевському.

Конференція «Художній світ 
прози Михайла Коцюбинського»

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-
заповіднику Михайла Коцюбинського 19—20 вересня 
відбудеться ця Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція. Візьмуть участь кількадесят науковців з усієї 
України. 

Музей-заповідник запрошує всіх охочих долучитися 
до конференції. Початок о 10 годині. Вхід – вільний.

«Три жінки. Три долі. 
В одній поетичній строфі»

Зворушливі історії, натхненна поезія, пісні та музи-
ка — це чекало на відвідувачів музею-заповідника М. 
Коцюбинського 7 вересня, де пройшов цей літератур-
но-музичний захід.

Виступили письменниця і перекладачка Тетяна Че-
реп-Пероганич, прозаїк, поетеса і волонтерка Оксана 
Радушинська, поетка і бандуристка Юлія Григорук.

Тетяна Череп-Пероганич (народилася в селі Стара 
Басань Бобровицького району) з Києва та Оксана Ра-
душинська зі Старокостянтинова, що на Хмельниччи-
ні, ініціювали проведення низки літературно-музичних 
вечорів на теренах України. До творчого кола в Черні-
гів вони запросили вінничанку Юлію Григорук - банду-
ристку, поетесу, студентку Київського національного 
університету культури і мистецтв. 

Авторки декламували свою поезію, виконували му-
зичні твори.

Поетеси щиро дякували за співпрацю волонтерам 
«Творчої сотні» Ігорю Вилегжаніну та Ользі Безносюк.

артисту-волонтеру Юрію Старчеводу, автору тек-
стів та музики до пісень.
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Чернігівська Централізована міська бібліотечна система

Ось і настав урочистий мо-
мент, на який так чекали учні й 
викладачі Літературної школи 
«Цвіт папороті». 19 вересня, з 
15. 00 до 17. 00, у Чернігівсько-
му музеї-заповіднику Михайла 
Коцюбинського — презентація 
збірки творів учнів та виклада-
чів Школи.

Вона відбудеться в рамках 
Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції «Художній 
світ прози Михайла Коцюбин-
ського» до 155-річчя від дня на-
родження письменника.

За підтримки Українського 
Культурного Фонду в Чернігові 
вперше було здійснено цей ці-
кавий культурологічний проект 
— Літературна школа «Цвіт па-
пороті».

Організаторами стали Черні-
гівська обласна організація На-
ціональної спілки письменників 
України і Волонтерський рух «Без-
коштовні курси української мови».

Голова обласної організації 
Спілки — Ганна Баран, координа-
тор БКУМ, автор ідеї і координа-
тор проекту — Людмила Зіневич, 
директорка Чернігівської центра-
лізованої міської бібліотечної сис-
теми.

Учні школи, в яку записалися 
молоді літератори, любителі крас-
ного письменства Чернігова і об-
ласті, ознайомилися із теоретич-
ними та практичними аспектами 
письменницької праці. 

Викладачами школи були: Га-
лина Пагутяк — письменниця, 
лауреат Шевченківської премії, 

Ірина Старовойт — літературоз-
навець, доктор філології, письмен-
ниця (обидві — Львів); Володимир 
Даниленко — письменник, кри-
тик, літературознавець, видавець, 
Сергій Архипчук — режисер, за-
служений діяч мистецтв (обидва 
— Київ); чернігівці: Тамара Ан-
дрійчук — кандидат філософських 
наук, літературознавець; Сергій 
Лепявко — доктор історичних наук 
професор; Валентина Мастерова 
— письменниця; Ганна Баран — 
кандидат філологічних наук, голо-
ва обласної організації Національ-
ної Спілки письменників; Наталія 
Нікітіна — кандидат філологічних 
наук, літературознавець.

За перший тиждень липня 
учасники школи пройшли цікаву 
програму. Ось основні її моменти. 

Лекція столичного письменни-
ка і видавця Володимира Дани-
ленка «Технологія написання опо-
відання: від ідеї до видання», його 
ж майстер-клас «Робота з тек-
стом: задум і його реалізація». 

Лекція Ганни Баран «Мала 
проза»: лінгвістичний та літерату-
рознавчий аналіз». Ірина Старо-
войт провела майстер-клас «Твор-

че мислення і письмо». Пройшов 
майстер-клас письменниці Вален-
тини Мастєрової. Галина Пагутяк 
провела майстер-клас і прочитала 
лекцію «Художня правда і засоби її 
досягнення в сучасній літературі». 

На Чернігівському Валу учас-
ники школи провели Вечір інтим-
ної лірики.

Увечері 6 липня в Централь-
ному парку культури і відпочинку 
пройшла Літературна галявина 
на Івана Купала «У пошуках цвіту 
папороті» (на фото). 

У рамках Школи був проведе-
ний ряд екскурсій (Чернігів, Сосни-
ця, Седнів). Учні надихнулися аурою 
місць, де творили Коцюбинський, 
Глібов, Довженко, дізналися, як іс-
торичні сюжети можуть стати осно-
вою для художнього твору.

7 липня в музеї-заповідни-
ку М. Коцюбинського випускники 
Школи отримали сертифікати про 
її закінчення. 

Учні і викладачі «Цвіту папоро-
ті» висловили свої найкращі вра-
ження від Школи і побажання, 
щоб вона діяла в Чернігові на по-
стійній основі.

Тих, хто любить мову, книгу, бі-
бліотеку і вболіває за інтелектуаль-
ну культуру нашого міста, бібліотека 
просить підтримати такі проекти. 

Проект № 54 — «Безкоштовні 
курси української мови».

Волонтерський проект реалізу-
ється в Чернігові з 2016 року й має 
високий попит. Мета — популяризу-
вати державну мову, українську кла-
сичну та сучасну літературу, поглиби-
ти інтерес до української культури за-
галом та до історії й культури рідного 
краю. Проект також надасть можли-
вість поспілкуватися з відомими 
письменниками, журналістами, мит-
цями. Можливі варіанти відвідуван-
ня як у вечірній час, так і у вихідні дні.

Проект № 61 — Літературний 
конкурс «Під знаком Симаргла».

Має на меті привернути увагу до 
Чернігова як одного з найдавніших 
міст України з неповторною історією 
та своїми цікавинками. Він дозволить 
виявити нових талановитих авторів, 
які могли б гідно представити наше 
місто на всеукраїнському рівні. Осно-
вна вимога до творів – дія має відбу-
ватися в Чернігові (у минулому, тепе-
рішньому чи майбутньому) або бути 
тісно з ним пов’язана. 

Твори-переможці будуть видані 
окремими книжками, автори отрима-
ють грошові премії. 

Проект № 66 — «Бібліоковоркінг 
«Крайнебо». 

Передбачається облаштувати у 
центральній бібліотеці ім. М. Коцю-

бинського. Враховуючи загальні сві-
тові тенденції, бібліотека перестає 
бути лише книгозбірнею, розширю-
ючи свої функції і перетворюючись 
на культурний осередок, простір для 
спілкування. 

Завдяки бібліоковоркінгу, черні-
гівці безкоштовно матимуть можли-
вість для реалізації власних творчих 
проектів та обміну досвідом. Бібліо-
коворкінг передбачає зручне сучас-
не зонування простору. Для різних 
сценаріїв використання (презента-
ція, лекція, музичний виступ, фести-
валь, виставка тощо) будуть обла-
штовані відповідні зони, які за по-
треби можуть бути легко трансфор-
мовані. 

Завдяки підтримці чернігівців, 
усі ці корисні для міста проекти мо-
жуть бути реалізовані вже наступно-
го року. 

Голосування за проекти Бюджету 
участі (Громадського бюджету) в Чер-
нігові триває по 30 вересня. Кожен 
чернігівець може віддати свій голос 
за три великі і три малі проекти.

Голосування відбувається тільки 
в електронній формі, з ідентифіка-
цією голосуючого через банк ID або 
електронний цифровий підпис. Го-
лосувати можна на сайті міськради: 
chernihiv.pb.org.ua.

Бібліотека допоможе вам про-
голосувати, для чого запрошує чер-
нігівців прийти і проголосувати у її 
приміщенні за адресою: вул. Кирпо-
носа, 22.

Про те, як працюють міські 
бібліотеки Чернігова, на нараді 
у міській раді 4 вересня допові-
дала Людмила Зіневич, дирек-
торка Централізованої міської 
бібліотечної системи.

Зараз у місті 13 бібліотек, у 
яких працюють 85 чоловік. За 
віком — 6,8% мають від 18 до 
35 років, 54% - віком від 35 до 
60 років, 39% мають вік понад 
60 років. Середня заробітна 
плата бібліотекарів – 5,8 тис. 
грн.

Бібліотеки мають комп’ю-
тери, втім, більшість придбані 
ще у 2008-2009 роках. Для від-
відувачів є електронний зведе-
ний каталог книг, електронний 
аналітичний опис статей періо-
дичних видань.

Щороку в ЦБС обслугову-
ється в середньому 34 тисячі 
чернігівців, у тому числі 13 ти-
сяч дітей.

Втім є загальна тенденція 
по всій країні до скорочення 
відвідування бібліотек. Причи-
на і у зменшенні населення, і у 
тому, що все більше людей ко-
ристуються електронною кни-
гою. За дослідженнями Інститу-
ту соціальних досліджень, 60% 
українців торік не прочитали 
жодної книги, зазначила Люд-
мила Зіневич.

На 2019 рік для функціо-
нування бібліотек перебачено 
8,37 млн грн: 86% — це зарпла-
та, 10% — комунальні платежі.

За останні роки бібліотеки 
залучають чернігівців до учас-

ті у різноманітних соціокуль-
турних заходах. Це літератур-
ні читання, мистецькі акції, зу-
стрічі з письменниками, пре-
зентації, дискусії, виставки 
художників, фотомайстрів, бук-
кросинг, флешмоби, майстер-
класи. 

Серед проблем Людми-
ла Зіневич назвала, зокрема, 
те, що майже 40% бібліотека-
рів пенсійного віку, бібліотеч-
ні фонди застарілі на 70-80%, 
у мікрорайоні «Масани» відсут-
ня бібліотека. Перспектива-
ми ж можуть бути: придбання 
програми автоматизації, ре-
організація структури ЦБС, по-
повнення бібліотечних фондів 
новою українською літерату-
рою.

У фонді бібліотек 326 тисяч 
книг. У порівнянні з 2014 роком 
він зменшився на 74138 при-
мірників, бо фонди містять ба-
гато застарілої та зношеної лі-
тератури. Але поповнення не-
значне. У 2016 році було при-
дбано 4842 примірники книг, у 
2018 році всього 3696.

— Європейські стандарти 
нових надходжень – 250 нових 
примірників на тисячу населен-
ня. У Чернігові – на рівні 20 но-
вих, — прокоментувала допові-
дачка. 

Мікрорайон Масани зали-
шається єдиним у місті, де не-
має бібліотеки. Виправити це 
директорка пропонує шляхом 
об’єднання філій бібліотечних 
закладів, розміщених у тролей-

бусному управлінні та по вули-
ці Курській. Для цього потріб-
но знайти приміщення на Ма-
санах.

Звіт прокоментував на на-
раді міський голова Чернігова 
Владислав Атрошенко. 

— Напрямок, коли примі-
щення бібліотек використову-
ються для різноманітних за-
ходів, правильний. Звичайно, 
бажано бібліотеку відкрити 
на Масанах. І звичайно онов-
лювати фонди. Проблема, як 
завжди, у коштах. У рамках 
міста можна подумати над 
об’єднанням деяких послуг 
міських та обласних бібліотек, 
тоді частково вивільнені кошти 
можна направити на модерні-
зацію бібліотечної системи. А 
загалом у бібліотечній систе-
мі катастрофа. Престижність 
праці на нулі, заробітні плати 
нижчі, ніж потрібно. Зношені 
приміщення, відсутні кошти на 
ремонти. Недостатнє оновлен-
ня книжкового фонду.

Все ж, у бібліотечній систе-
мі міста сподіваються купити 
нове комп’ютерне обладнання 
та програми, які дозволять чи-
тачам у режимі онлайн замов-
ляти книжки, спілкуватися з бі-
бліотекарями, дізнаватися про 
цікаві заходи та презентації у 
бібліотечній системі. 

Запропоновані ідеї, за на-
явності коштів, будуть врахова-
ні під час формування бюджету 
наступного року, зазначив Вла-
дислав Атрошенко.

Бібліотеки потребують підтримки Підтримайте проекти Бюджету участі 
Чернігова, подані Центральною 

міською бібліотекою ім. Коцюбинського

Чернігівська Літературна школа «Цвіт папороті»
Урочистий фінал проекту, презентація збірки викладачів і учасників школи 

В центральній бібліотеці ім. Коцюбинського відбувся 
творчий вечір Галини Пагутяк

В Музеї Довженка у Сосниці
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1 Росія видала Україні 24 моряків, захо-

плених нею поблизу Керчі. Ось вони. 
Роман Мокряк, Юрій Без’язичний, Андрій 

Артеменко, Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Денис 
Гриценко, Василь Сорока, Богдан Небилиця, Вя-
чеслав Зінченко, Сергій Цибізов, Сергій Попов, 
Владислав Костишин, Андрій Оприско, Андрій 
Драч, Олег Мельничук, Михайло Власюк,Віктор 
Беспальченко, Володимир Терещенко,Євгеній Се-
мидоцький, Володимир Лісовий, Андрій Шевчен-
ко, Володимир Варімез, Сергій Чуліба, Юрій Бу-
дзило.

Українські моряки були захоплені Росією 25 лис-
топада 2018 року у Керченській протоці. Тоді росій-
ські військові обстріляли і захопили українські кате-
ри «Бердянськ» та «Нікополь», а також буксир «Яни 
Капу» з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріу-
поля. Троє українських моряків під час атаки росіян 
зазнали поранень. 

Полоненим українцям пред'явили звинувачення 
за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кор-
дону). До цього часу в Росії тривали суди над ними. 

Також були звільнені 11 політв'язнів.
Олег Сенцов, режисер, сценарист, письменник 

з Криму, і Олександр Кольченко, кримський гро-
мадський активіст, студент, були затримані у Криму 
10 травня 2014 р. за звинуваченням у підготовці те-
рактів. Українці категорично відкинули усі звинува-
чення. Кольченка засудили до 10 років позбавлення 
волі, Сенцова – до 20. Обох відправили до колоній. 

Володимир Балух був затриманий Федераль-
ною службою безпеки Росії 8 грудня 2016 р. ФСБ 
стверджувала, що знайшли на горищі його будин-
ку 90 патронів і кілька тротилових шашок. 4 серп-
ня 2017 р. Роздольненський райсуд у Криму засудив 
Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в ко-
лонії-поселенні за обвинуваченням у незаконному 
зберіганні боєприпасів. В кінці серпня 2017 р. стало 
відомо, що проти Балуха порушили нову криміналь-
ну справу – нібито за побиття начальника ізолятора. 
5 липня 2018 р. суд визнав Балуха винним і засудив 
до 5 років позбавлення волі.

Роман Сущенко — власний кореспондент 
«Укрінформу» у Франції, якого затримали 30 вересня 
2016 р. у Москві, куди він прибув з приватною поїзд-
кою. Росія звинуватила його у шпигунстві. 4 червня 
2018 р. Московський міський суд призначив Сущен-
ку покарання — 12 років колонії суворого режиму. 

Микола Карпюк та Станіслав Клих були засу-
джені в Росії у 2016 р. до 22 з половиною і 20 ро-
ків відповідно за звинуваченням у вбивствах росій-
ських громадян у Чечні в 1990-ті. У суді обидва за-
явили, що свідчення в них вибивали під тортурами 
і погрозами розправи над сім'єю, свою провину не 
визнали. 

Український студент Павло Гриб був викрадений 
росіянами 24 серпня 2017 р. на території Білорусі. 
За версією звинувачення, Гриб схиляв російську 
школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та піді-
рвати вибухівку. 22 березня його засудили до 6 ро-
ків позбавлення волі.

Євген Панов був затриманий у серпні 2016 р. в 
окупованому Криму як «український диверсант», що 
готував теракт. Був засуджений до 8 років колонії 
суворого режиму

Артур Панов був затриманий на території Росії у 
грудні 2015 р. Його звинуватили в підготовці теракту 
в Ростові-на-Дону за допомогою саморобного вибу-
хового пристрою. 5 квітня 2018 р. Панова засудили 
до 8 років ув'язнення.

Едем Бекіров був затриманий окупантами на ад-
мінкордоні з Кримом 12 грудня 2018 р. Його утрим-
вали у Сімферопольському СІЗО у справі про «збе-
рігання і передачу вибухонебезпечних речовин і па-
тронів». У Бекірова 1 група інвалідності, він страж-
дає від кількох важких хвороб. 

Олексій Сизонович за версією російської сторо-
ни був затриманий у вересні 2016 р. під час нібито 
незаконного перетину кордону. Сизоновичу 61 рік, 
він пенсіонер і має проблеми зі здоров'ям. Крім зви-
нувачення в підготовці терактів у Ростовській облас-
ті, до цього він нібито «підривав поїзди» на території 
Луганської області, контрольованій бойовиками. 31 
липня 2017 р. російський суд засудив Сизоновича до 
12 років позбавлення волі.

Українські моряки, 
Олег Сенцов та інші 

політв’язні повернулися 
в Україну

П р а в д а , 
«Формула Штай-

нмайєра» теж про-
понує обрання місцевої 
влади на окупованому 
досі Донбасі через чес-
ні, демократичні вибо-
ри відповідно до стан-
дартів ОБСЄ. Але з лука-
вою різницею — цю чес-
ність і демократичність 
ОБСЄ має констатувати 
по завершенню вибо-
рів. І лише тоді — від-
новлення нашого суве-
ренітету над Донбасом. 

В той же час, і ось в 
чому манівці опонентів 
України, давно відомо, 
що ОБСЄ не визнає чес-
ними і демократичними 
вибори на такій-то тери-
торії у присутності тут 
іноземних військ. Під 
дулами чужих автоматів. 
Інакше як можна говори-
ти про діяльність тут на 
виборах Центрвиборч-
кому України, окружних 
та інших виборчих комі-
сій, про виборчі права 
партій, засобів інфор-
мації. Тут, де вже понад 
5 років не діють жодні 
структури влади Укра-
їнської держави. Цього 
не зможе забезпечити 
працююча тут Спеціаль-
на моніторингова місія 

ОБСЄ, ні за своїми мож-
ливостями, ні, власне, й 
за своїм статусом.

А що таке вибори «в 
присутності» агресора 
— світ уже побачив на 
так званих референдумі 
і виборах в окупованому 
Росією Криму. 

Присутність на півост-
рові російських військ, 
на жаль, була обумов-
лена Угодою про пере-
бування тут Чорномор-
ського флоту Росії, під-
писаною Україною з Ро-
сією після розпаду СРСР, 
у 1997 році. Це окрема і 
тяжка тема — ця Угода. 
А на початку 2010 року 
ще й відбувся реванш 
регіоналів, зумовлений 
ганебними кількарічни-
ми чварами переможців 
першого Майдану, Пома-
ранчевої революції, цієї 
начебто державницької 
влади. Регіоналами тут 
же було підписано сум-
нозвісні Харківські уго-
ди. Їх підписав новий 
президент Віктор Януко-
вич у перші ж тижні пре-
зидентства. І слухняно 
ратифікував у квітні того 
ж 2010 року ще навіть не 
«переформатований» ре-
гіоналами під себе пар-
ламент 6-го скликання. 

І політичні сили, в тому 
числі першого Майдану, 
мовчки це «проковтну-
ли». А багато хто з цих 
політсил і досі активно в 
політикумі, в тому числі і 
в новому парламенті. 

Між тим, Харківські 
угоди продовжували 
термін перебування ро-
сійських військових у 
Криму, який мав завер-
шитися у 2017 році, од-
разу аж на 25 років піс-
ля цього. По 2042-й рік! 
Ось де дійсно була зра-
да, ця прелюдія захо-
плення Криму.

А те, що навіть цими 
недолугими угодами 
чітко передбачалося, 
скільки і де саме в Кри-
му може бути російських 
військових, це для Росії 
«не писане». 

І ось на тих кримських 
«референдумі і виборах» 
російські автомати і ав-
томатики стояли по всьо-
му півострову. Що, спер-
шу заперечуючи, невдо-
взі визнав і Путін. Зая-
вив, що росіяни стояли 
«за спинами» виборців, 
щоб забезпечити чесні і 
демократичні вибори.

Цей екскурс зробле-
но не лише для того, щоб 
проаналізувати нашу не-

давню історію, що у нас 
роблять дуже неохоче. 
А головне — щоб запи-
тати: чому ж тепер на 
Донбасі пропонують-
ся вибори під чужими 
автоматами за спина-
ми? Це запитання до тої 
ж Європи, насамперед, 
до Франції, Німеччини. 
Адже вони теж не ви-
знали анексії Криму, як 
не визнав її і світ, та ж 
ОБСЄ, ООН. То чому нам 
пропонують таке? 

Як бачимо, пози-
ція України тут сильна і 
справедлива. І якщо Єв-
ропа, світ дійсно хочуть 
«чесно і справедливо» 
завершити війну в цен-
трі континенту, хочуть 
відбити бажання у агре-
сорів топтати Заключ-
ний Акт Гельсінки-75, 
принцип непорушнос-
ті кордонів, то вони ма-
ють підтримати Україну 
в головному. А це — при-
пинення війни і віднов-
лення цілісності України, 
включно із загарбаним 
поки що Кримом.

А деяким нашим су-
перпатріотам варто б 
стишити галас. Бо це ще 
запитання — в який бік 
віють ці їх галасливі про-
тяги? 

Петро АНТОНЕНКО 

Вибори на Донбасі — лише після 
виведення російських військ

Український інститут національ-
ної пам’яті показав приміщення, де 
зберуть усі архівні документи ра-
дянських спецслужб. Архів буде ба-
зуватися у Києві на лівому березі 
на вул. Пухівській, 7, корпус № 5. 
Кабінет міністрів передав для цьо-
го одне з приміщень Національно-
го банку площею понад 11 тисяч 
кв.метрів.

«Таким є черговий етап декому-
нізації. Створюється цивільна ар-
хівна установа для доступу до ко-
лишніх урядових таємниць СРСР. 
До Архіву перевезуть документи 
1917—1991 років, які нині збері-
гаються у Службі безпеки, Службі 
зовнішньої розвідки, Міністерстві 
внутрішніх справ, Національній по-
ліції, Національній гвардії, Мініс-
терстві оборони, Державній при-
кордонній службі, органах прокура-
тури та судах», повідомляє офіцій-
ний сайт УІНП.

Щоб отримати ці документи, по-
трібна буде лише заява та доку-
мент, що посвідчує особу.

Володимир В’ятрович, Голова 
УІНП, пояснює:

«Перше: це стане значно зручні-
ше для користувачів. Все в одному 
місці, комфортні читальні зали, для 
доступу достатньо лише звернення 
і паспорта; не буде зайвої паперо-
вої тяганини, як зараз, щоб зайти в 
режимне приміщення СБУ чи МВС. 

І друге: українські спецслужби 

мають зберігати українські таємни-
ці. Ми забираємо у силовиків спо-
кусу регулювати доступ до інформа-
ції про наше минуле». 

Андрій Когут, директор Галузе-
вого державного архіву СБУ, розпо-
вів, що за чотири роки впроваджен-
ня реформи в рази зросла кількість 
зацікавлених історією України. Це 
— люди, які шукають правду про 
долю рідних та науковці.

«Щоб зберегти сталість досту-
пу і відповісти на запити людей, що 
зростають, Галузевий державний 
архів СБУ уже зараз готовий роз-
почати передачу документів ре-
пресивних органів комуністично-
го тоталітарного режиму до Архіву 
УІНП».

Щоправда, для цього спочатку 
потрібно облаштувати приміщення.

Директор новоствореного Га-
лузевого державного архіву Укра-
їнського інституту національної 
пам'яті Ігор Кулик окреслив най-
ближчі плани:

«Ми прагнемо створити сучас-
ний архів, максимально зручний 
для користувача. Головне його при-
значення – забезпечити вільний 
доступ до архівних документів.

Це буде архів минулого заради 
майбутнього.

Зібрана доказова база злочи-
нів, вчинених комуністичною вла-
дою, не лише дасть змогу не допус-
тити їх повторення в прийдешньо-

му. А й дозволить краще розуміти 
практики, якими й сьогодні корис-
тується Росія в гібридній війні проти 
України та загалом у світі”.

Парламент проголосував за де-
комунізаційний пакет законів 9 
квітня 2015. Тоді також був при-
йнятий Закон України «Про доступ 
до архівів репресивних органів ко-
муністичного тоталітарного режи-
му 1917-1991 років». Цим законом 
запроваджується вільний доступ до 
архівів та передача їх з-під відомств 
силових органів до Галузевого дер-
жавного архіву Українського інсти-
туту національної пам’яті. 

Після падіння комуністичного 
режиму Польща, Чехія, Болгарія, 
країни Балтії та Центрально-Схід-
ної Європи зробили доступними се-
кретні документи каральних орга-
нів і таємної поліції та передали їх 
цивільним відомствам – аналогам 
Українського інституту національ-
ної пам’яті.

Вже на сьогодні Україна посі-
ла перше місце серед пострадян-
ських країн у міжнародному рей-
тингу доступу до архівів КДБ за ре-
зультатами дослідження, проведе-
ного Інститутом розвитку свободи 
інформації . Для того, щоб забез-
печити сталість такого високого 
результату, необхідне завершен-
ня реформи — створення Архіву 
Українського інституту національ-
ної пам’яті.

Архів Національної Пам’яті отримав приміщення 
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У Лісабоні відкрили 
пам’ятник Шевченку

Погруддя видатному українцеві Тарасу Шевченку урочисто від-
крили 14 вересня у столиці Португалії.

Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха зазначив: 
«Погруддя Шевченка відтепер буде місцем, де збиратиметься не 
лише українська громада у Лісабоні, а й усі українці, які відвідувати-
муть Португалію. Кошти на пам’ятник збирали серед українців світу. 
Дуже символічно, що місцева влада виділила місце для встановлен-
ня погруддя Шевченку, яке дуже нагадує Канів: це гора над річкою 
Таг, що впадає в океан.»

У Мінську — виставка 
до 250-ї річниці від дня 

народження Івана Котляревського
Про це йдеться на сторінці Посольства України в Республіці Біло-

русь у Facebook: «9 вересня, за сприяння Посольства України в Рес-
публіці Білорусь у Національній бібліотеці Білорусі ( Мінськ) відбулося 
відкриття книжкової виставки до 250-річниці від дня народження ви-
датного українського письменника, поета, драматурга, засновника 
нової української літератури Івана Котляревського».

Участь у заході взяли співробітники Посольства України та укра-
їнської громади Білорусі. Виставка буде доступна для відвідувачів бі-
бліотеки протягом місяця.

«До речі, автор одного з перших великих творів білоруської літе-
ратури нового часу «Энеіда навыварат» Вікентій Ровинський, ймовір-
но, взяв за зразок саме «Енеїду» Івана Котляревського», йдеться в ін-
шому дописі Посольства.

В Австрії вшанували 
українських козаків — 

учасників «Віденської відсічі»
Представники громад та дипломатичних представництв України 

та Польщі в Австрії взяли участь у вже традиційно спільному відзна-
ченні річниці звільнення Відня від турецької облоги військами христи-
янської коаліції за участю українських козаків.

Заходи розпочалися на пагорбі Леопольдсберг у Віденському лісі 
на околиці міста. Тут встановлений пам’ятник українським козакам, 
які брали участь 12 вересня 1683 року в одній з найбільших битв ран-
ньомодерної історії світу. Ця битва стала переломним моментом для 
Європи та всього християнства.

Посли України та Польщі в Австрії Олександр Щерба та Іоланта 
Козловська разом з військовими аташе двох країн спільним покла-
данням вінків вшанували пам’ять козаків, які 336 років тому віддали 
життя під час «Віденської відсічі».

До вшанування долучилися представники української громади, а 
також уперше — січові козаки із запорозької Хортиці на чолі з отама-
ном Юрієм Капішинським. Козаки привезли землю з острова Хорти-
ця та розсипали її біля пам’ятника – «щоб був зв'язок». На честь заги-
блих під Віднем предків було зроблено постріли з пістоля та козацької 
похідної гармати.

Після цього урочисте вшанування перемістилося до розта-
шованого поруч пагорбу Каленберг — місця, звідки командувач 
об’єднаними військами польський король Ян ІІІ Собеський і розпочав 
атаку на османський табір під Віднем. 

Одним з найбільш яскравих моментів святкування став показо-
вий виступ українських козаків, які продемонстрували майстерність 
володіння шаблею та іншими видами козацької зброї.

Мільйони українців за півроку 
побували в Польщі

За шість місяців 2019 року кордон з України до Польщі перетну-
ли майже 4 мільйони 700 тисяч українських громадян. Про це пові-
домили у прес-центрі Державної прикордонної служби України. 

Звичайно, це не означає, що саме стільки наших громадян по-
були в сусідній країні, адже в цю цифру входять і кількаразові або й 
багаторазові відвідини Польщі одними і тими ж людьми. Наприклад, 
тими, хто там працює чи часто їздить в інших справах. Але все одно, 
цифра дуже велика, бо стосовно інших країн Європи, Туреччини або 
Єгипту, таких поїздок зафіксовано ледве більш як по 100 тисяч. 

Пам'яті Володимира Луціва
У Лондоні 7 вересня на 91-му році жит-

тя помер український музикант, співак, бла-
годійник, культурний діяч Володимир Луців.

Бандурист, автор статей про бандуру Во-
лодимир Луців народився 29 червня 1929 у 
м.Надвірна, нині Івано-Франківська область. 
За німецької окупації у 1944 р. потрапив до 
Німеччини, де закінчив українську гімназію та 

вступив до Капели бандуристів ім. М. Леонтовича у м. Ґосляр. 1948 року 
виїжджає до Лондона. Навчався у коледжі святої Трійці. Переїжджає до 
Риму, де у 1967 р. став студентом престижної консерваторії Святої Цеци-
лії. Під час навчання багато концертував по європейських країнах.

З 1958 року проживав у Лондоні. Працював у відділі українського 
радіо, гастролював як співак та здобував перші премії на міжнарод-
них конкурсах. Як бандурист виступав у багатьох країнах світу.

Організатор численних міжнародних турне для хорів, танцюваль-
них колективів та окремих виконавців упродовж десятиліть за марш-
рутом від Європи до Америки.

Заснував благодійний культурно-мистецький фонд ім. В. Луціва 
в Надвірній (2002), який опікується талановитою молоддю Прикар-
паття. Відзначений державним нагородами України. 

Президент закликав 
на святкуваннях згадувати 

захисників України
Президент України Володимир Зеленський 

14 вересня під час робочої поїздки до Дніпро-
петровської області взяв участь у відкритті 
турніру «Найсильніша людина України – 2019» 
у рамках святкування Дня міста у Дніпрі. 

Вітаючи мешканців, президент звернувся 
з проханням: під час будь-якого святкування 
пам'ятати тих, хто захищає Україну.

Зеленський також нагадав, що Дніпропе-
тровщина є його батьківщиною: «Для мене, 
як і для кожного українця, серце України там, 
де живуть батьки, де поховані дідусі та бабу-
сі. Тому я – в серці України, на Дніпропетров-
щині».

В рамках свята було відкриття реставрова-
ного мосту через Дніпро, «Битва хорів» за учас-
тю 18-ти колективів, оркестрів — 700 учасни-
ків. 

У Гадячі згідно рішення районної 
ради з ініціативи громадськості на 
фасаді будівлі фінансового управлін-
ня РДА встановлено меморіальну до-
шку Павлові, Григорію та Миколі Чи-
жевським – громадським, політич-
ним і військовим діячам кінця ХІХ – 
початку ХХ століття. 

Павло Чижевський – один із тих, 
хто боровся за самостійну Українську 
державу. Уродженець Гадяча, член 
Української Центральної Ради, торго-
во-фінансових комісій УНР в Австрії, 
Чехословаччині, Польщі й Швейцарії. 
Як публіцист, написав низку статей 
та видань на актуальні теми суспіль-
но-політичного життя й українського 
національного руху. У Женеві важ-
ливим для нього було знайомство 
із земляком, видатним діячем укра-
їнства Михайлом Драгомановим. У 
швейцарській столиці Павло Чижев-
ський знайшов вічний спочинок. 

Сини Павла Чижевського – Гри-
горій і Микола – народилися в селі 
Ціпки Гадяцького повіту, відстоювали 
волю народу, ставши офіцерами ар-
мії Української Народної Республіки. 
Полковник Григорій Чижевський був 

губернським комісаром Централь-
ної Ради та Директорії на Полтавщи-
ні, міністром внутрішніх справ УНР, 
учасником Другого Зимового походу, 
начальником артилерії Української 
повстанської армії. Відійшов за ві-
чну межу в польському місті Келець-
ке. Підполковник артилерії молодший 
син Павла Чижевського Микола був 
учасником Першого зимового похо-
ду на посаді командира 4-ї гарматної 
сотні, у складі Волинської повстан-
ської групи взяв участь у Другому зи-
мовому поході як командир комен-
дантської сотні штабу. Після війни Ми-
кола Чижевський опинився в Польщі. 
Одружився, став професором мета-
лургії в Кракові. 

Урочиста церемонія відкриття ме-
моріальної дошки родині Чижевських 
зібрала в Гадячі й гостей з Черкащи-
ни, столиці України та з-за кордону. 
Слово видатним землякам сказали, 
зокрема, перший заступник голови 
райдержадміністрації Сергій Бонда-
ренко, сотник козацького товариства 
«Чорні запорожці» Роман Боровик. 
Правнук Павла Чижевського Роберт 
Чижевський висловив подяку місце-

вій громаді за увічнення пам’яті його 
предків. Освятив меморіальну дошку 
родині Чижевських Благочинний Га-
дяцького району, настоятель Свято-
Михайлівської храму Православної 
Церкви України протоієрей Олег По-
граничний. 

На пошану родини Чижевських 
співав народний артист України Тарас 
Компаніченко. Звучали його унікаль-
ні кобзи. А взагалі історичною є його 
бандура. Її свого часу виготовив член 
Центральної Ради, полеглий від на-
цистської кулі один із провідників ОУН 
бандурист Кость Місевич. Вона стала 
дарунком Тарасові Компаніченку від 
отця Миколи Бурядника з Чикаго. 

Ми також вслухалися у звуки ту-
лумбаса «Чорних запорожців», котрі 
відновлюють пам’ять про визвольні 
змагання українців. 

Валентина ШЕМЧУК,
заслужений працівник 

культури України,
голова Полтавського
обласного відділення

Міжнародної організації
 «Жіноча громада»

«Укрпошта» 
знову хоче підняти 

тарифи 
на доставку преси

«Укрпошта» планує з 1 січня 
збільшити тарифи на доставку 
періодичних друкованих видань 
за передплатою в середньому 
на 12%-15%.

Мотивацію це державне під-
приємство називає все ту ж, 
що й при попередніх подорож-
чаннях: «Для забезпечення міні-
мального рівня собівартості та 
стабільної роботи національного 
поштового оператора».

Далі йдуть стандартні бід-
кання про «очікуване збіль-
шення розміру мінімальної 
зарплати,в тому числі і пошто-
виків, зростання на рівні 9% ін-
дексу цін виробників, роботи 
яких використовує «Укрпошта», 
інфляція, підвищення вартості 
оренди приміщень, зростання 
цін на паливно-мастильні мате-
ріали, електроенергію, опален-
ня та інші комунальні послуги.»

Поки що вартість розповсю-
дження поштою періодичного 
друкованого видання за перед-
платою становить у середньому 
20% від загальної вартості ви-
дання для читача, тобто перед-
платної ціни.

Парламент продовжив до кінця року 
термін розмитнення іномарок, 

дикунські штрафи призупинено
12 вересня Верховна Рада підтримали законопроект пре-

зидента Володимира Зеленського про відстрочення штрафів 
для водіїв авто на єврономерах.

В листопаді минулого року попередня Рада ввела законом 
гігантські тарифи на розмитнення іноземних авто, ввезених 
громадянами в Україну. Насамперед, це вдарило по розмит-
ненню вживаних авто, які чомусь зневажливо охрестили «єв-
робляхами». Тариф був прив’язаний до віку авто. Наприклад, 
за 15-річну іномарку треба було заплатити мито, майже рівне 
вартості самої машини. Між тим, такі німецькі, французькі інші 
авто їздитимуть ще стільки ж чи й більше. Вводячи такі тарифи, 
влада шукала примітивний спосіб наповнення дірявого бюдже-
ту. Друга мета — поділити українців на ту купку, що може купу-
вати дорожезні іномарки, і основну масу сімей, які не зможуть 
купити навіть вживані авто. За невчасне розмитнення авто 
було введено величезні штрафи. 

Тепер Верховна Рада планує до кінця року встановити нор-
мальні тарифи на розмитнення таких авто. 

Монети 
в 1, 2 і 5 копійок 

не братимуться для 
оплати з 1 жовтня
Національний банк України на-

гадав, що монети цих номіналів пе-
рестануть бути платіжним засобом 
з 1 жовтня 2019 року, ними не мож-
на буде розраховуватися за покуп-
ки, послуги. 

Монети будуть вилучатися з обі-
гу поступово. До 30 вересня 2020 
року їх можна буде обміняти на мо-
нети і банкноти актуальних номіна-
лів у всіх українських банках. Ще 
протягом двох років (до 30 вересня 
2022 р. ) монети можна буде обміня-
ти у відділеннях Національного бан-
ку та уповноважених банків (Ощад-
банк, ПриватБанк і Райффайзен-
банк Аваль).

Одночасно Нацбанк оголосив 
про поступове вилучення з обігу мо-
нет у 25 коп. Їх будуть приймати, але 
банки отримали розпорядження ви-
лучати монети цього номіналу, так 
що незабаром вони будуть зустріча-
тися все рідше.

Рішення про виведення монет 
номіналом 1, 2 і 5 коп було прийнято 
НБУ 25 червня в рамках оптимізації 
банкнотно-монетного ряду гривні. 
Одночасно НБУ представив нову ку-
пюру номіналом 1000 гривень, яка, 
надійде в обіг 25 жовтня 2019 року.

Українцям, 
які отримують 

допомогу від держави, 
належить перевірка

Це стосується навіть тих, хто отримує 
пенсії. Депржавні служби проведуть пе-
ревірку за допомогою автоматичної бази 
даних. Під неї потраплять мільйони пенсі-
онерів, субсидіантів, студентів, матерів-
одиначок.

Яка ж інформація про людину буде 
зберігатися в реєстрі? Вона включає 
наступні пункти: ПІБ, стать, дата і міс-
це народження; паспортні дані та ІПН 
(якщо є); місце реєстрації та фактичне 
проживання; інформація з різних реє-
стрів (наявність нерухомості, машини, 
тощо); скільки й де банківських рахун-
ків відкрито і скільки коштів на них збе-
рігається.

У разі, коли при отриманні пен-
сії дані були вказані неправиль-
ні або ж не правдиві, всі випла-
ти можуть скасувати, більш того 
— можуть змусити повернути їх 
державі.

В самій такій перевірці нема нічо-
го дивного. Адже давно час розібрати-
ся, чи є законні підстави для отриман-
ня виплат у тих мільйонів громадян, які 
отримують пенсії та різні соціальні ви-
плати. Левиній долі отримувачів пере-
вірка нічим не загрожує, але не секрет, 
що дехто не дуже законно отримує бю-
джетні, тобто народні гроші. 

Вшанували родину Чижевських 
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Закордонне українство «Вибори» 
в окупованому 

Криму — 
незаконний фарс

Керівництво Європей-
ського Союзу, ряд країн 
континенту заявили про 
невизнання так званих 
«виборів», організованих 
Росією в окупованому нею 
Криму.

«Європейський союз 
не визнає незаконну анек-
сію Криму і Севастопо-
ля Росією. Тому ми не ви-
знаємо проведення міс-
цевих виборів Росією на 
Кримському півострові, а 
також місцевих або наці-
ональних представників, 
обраних на території, яка є 
українською», повідомило 
Представництво Європей-
ського союзу в Україні.

Про невизнання «вибо-
рів» також заявили, зокре-
ма, Польща, Грузія, Молдо-
ва, прибалтійські країни 
Євросоюзу – Литва, Лат-
вія та Естонія.

Український 
фільм переміг 

на кінофестивалі 
у Венеції

Фільм «Атлантида» ре-
жисера Валентина Вася-
новича здобув перемогу 
на престижному 76-му Ве-
неційському міжнароднму 
кінофестивалі. Фільм ви-
знано кращим в офіційній 
конкурсній програмі «Го-
ризонти». Це друга за зна-
чущістю програма Вене-
ційського кінофестивалю. 
До неї відбирають фільми, 
які представляють нові 
тенденції у розвитку світо-
вого кінематографу. За пе-
ремогу у цій програмі зма-
гались 19 повнометраж-
них фільмів.

Про фільм на фести-
валі сказано так: «Атлан-
тида» – це фільм про май-
бутню перемогу у війні з 
Росією. Фільм про судоми, 
перед остаточною руйна-
цією міфу індустріального 
Донбасу: на рівні промис-
лового ландшафту, і на-
самперед – у людському 
вимірі».

За літо у Франції 
через спеку 

померли 
1435 людей

Про це заявила мі-
ністр охорони здоров'я 
Аньєс Бузін. При цьому 
міністр зазначила, що за-
вдяки превентивним за-
ходам цей показник був у 
10 разів нижче, ніж за той 
же період 2003 року, коли 
смертельна спека обруши-
лася на Європу.

За даними міністер-
ства, у Франції під час пер-
шої хвилі сильної спеки з 
24 червня по 7 липня за-
гинули 567 осіб. Ще 868 
померли під час другої те-
плової хвилі — з 21 по 27 
липня.

До Товариства Української Мови 
ім. Шевченка в США (ТУМ), яке співп-
рацює з обласними «Просвітами» від 
1990 року, надходить багато привітань 
та подяк за моральну і фінансову під-
тримку за всі ці роки. Цьогорічні при-
вітання з нагоди 28-ої річниці Неза-
лежності України надійшли від Голов-
ної Управи «Просвіти» в Києві, якій ТУМ 
надає фінансову поміч від 1991 року, 
зокрема, на часопис «Слово Просвіти». 

Просвітяни Луганщини, які хоч і пе-
реселені, часто їздять на Донбас та ін-
формують про стан території в гарячій 
боротьбі за свої кордони. Вони також 
доставляють дуже потрібне друковане 
українське слово для воїнів України.

Полтавська «Просвіта» організо-
вувала успішні фестивалі для молоді 
усієї України «Мазепа—фест». Останні 
роки Полтавська «Просвіта» друкує се-
рію книжок під назвою «Просвітниць-
ка книгозбірня», вже побачила світ 
книга № 15—«Іван Котляревський: 
Енеїда». Перед тим побачили світ та 
були передані до бібліотек і шкіл книж-
ки «Софія Русова. Мемуари» та «Люд-
мила Старицька-Черняхівська. Ви-
бране».

Херсонська «Просвіта» актив-
но працює з молоддю, влаштовую-

чи фестиваль слова і пісні «Відлуння 
душі». Просвітяни Хмельницької об-

ласті до Дня Незалежності організува-
ли «флеш-моб» та читали власні вірші в 
обласній універсальній науковій біблі-
отеці. Видали гарно ілюстровані дитячі 
книжки. 

Рівненська міська «Просвіта» довгі 
роки працює з молодим поколінням та 
перевидає важливі книги з історії, літе-
ратури і культури. Деякі з цих книг були 
заборонені і не знані в Україні перед 
незалежністю. Під час літа просвітяни 
організували для молоді виїзд на Ко-
зацькі Могили, відвідини музею Пере-

сопницького Євангелія, місць повстан-
ських боїв. Старші школярі організува-
ли продаж своїх виробів на поміч хво-
рим дітям.

Просвітяни Самбірщини висила-
ють поміч родинам загиблих на Дон-
басі. Видали книжку пісень Галини Кос, 
організували дві танцювальні групи. 
Від вересня працюють при «Просві-
ті» вокальна та фізико-астрономічна 
студії.

Харківська «Просвіта» від початку 
існування видає і перевидає книжки з 
української історії та культури. Важли-
вим є журнал «Журавлик», в якому дру-
куються твори школярів і студентів з 
різних частин України.

Товариство Української Мови буде 
і надальше допомагати просвітянам 
у їхній важній праці для добра україн-
ського народу.

Щира подяка членам Товариства 
Української Мови за їх довголітню під-
тримку. Особлива подяка — Фундаці-
ям ім. Демус, «Спадщина», «Самопоміч» 
у Чікаго. 

Віра БОДНАРУК,
професор, голова Товариство 

Української Мови ім. Шевченка, США
Фото Богдана Боднарука

70-ліття Світової 
федерації українських 

жіночих організацій
З нагоди ювілею СФУЖО провела у Львові 

міжнародну Асамблею «Українка у світі: про-
фесіоналізм, активізм, традиція». Участь взя-
ли жінки з 26-ти країн чотирьох континентів. 

Всі вони, попри свої солідні професійні та 
громадські досягнення, не забувають голов-
ного — вони українки і постійно працюють на 
користь України, де б не проживали. 

В числі учасниць — Рейнелл Андрей-
чук — перша жінка-сенаторка в Канаді від 
провінції Саскачеван, Анна Кісіль — голова 
СФУЖО, Марта Кебало — голова представ-
ництва СФУЖО в ООН із Канади, Анна Кан-
терт — співзасновниця культурного центру 
Анни Київської в Санлісі,Франція, Мирослава 
Ґонґадзе — очільниця української служби «Го-
лосу Америки», Оксана Линів — головна дири-
ґентка опери м. Ґрац, Австрія.

Говорили зі сцени Львівської політехніки 
про важливість і складність здобуття освіти 
для жінок в різних країнах, про те, як жінки з 
діаспори допомагають українським військо-
вим на Сході, про жінок-активісток, які відсто-
юють інтереси України на міжнародній арені.

В рамках асамблеї Всеукраїнська ліґа жі-
нок на чолі з Марією Петровою-Мацюк провела 
відкриття «Дзвону пам’яті» на території Меморі-
алу жертв репресій московського комуністич-
ного режиму на Янівському цвинтарі у Львові. 

Недавно проф. Олег Воловина 
(Universiti of North Karolina Chapel-Hill ) 
мав доповдь у Торонтському Унверси-
теті. І представив «нове число» жертв 
Голодомору в Україні 1932-1933 рр: 
3.9 мільйона.

Люди добрі, як ми хочемо, щоб нас 
світ трактував серйозно? Раз виріше-
но, що в Голодоморі згинуло 10 міль-
йонів, то це має бути «альфа і омега», а 
не щороку міняти цифри жертв, які по-
дають нам різні «вчені».

Жиди заявили, що в Голокості зги-
нуло їх 6 мільйонів, і ніхто не відва-
житься заперечувати це число. Не-
дармо, що жиди, бачачи нові цифри, 
твердять шілому світові, що Голокост 
— була найбльша трагедія за цілу іс-
торію людства.

Так само щодо вживання україн-
ської мови. Більшсть населення в схід-
них областях Украни далі «щебече» 
росйською — мовою нашого найбіль-
шого ворога, який знищив мільйони 
українців.

Рабська натура також проявля-

еться на церковному полі. Для укра-
їнців греко- католиків дві найвизна-
чніші постаті в минулому столітті були 
— митрополит Андрей Шептицький та 
патріярх Йосиф Сліпий. Питання: чому 
Ватикан до сьогодні не хоче визна-
ти їх святими? Тому, що у випадку ми-
трополита Шептицького Польща бло-
кує цей процес, а у випадку патріяр-
ха Сліпого — Москва. Для Польщі ми-
трополит Шептицький був зрадником 
(хоча предки його були українцями, 
які опісля спольщилися). Навіть жиди 
визнають митрополита Шептицького 
праведником світу, а Ватикан далі ра-
дить нам дальше молитися (і очевид-
но, дальше посилати гроші на процес 
«беатифкації»).

Для Москви архиєпископ Сліпий 
був «неканончним», і коли йому запро-
понували пост у московській церкві, 
він відмовив. За це йому Москва «по-
дарувала» 18 років Сибіру. Коли ми-
трополит Сліпий нарешті вийшов на 
волю, в перші роки йому було забо-
ренено виїздити поза мури Ватикану. 

Опісля, коли він проголосив себе па-
тріярхом, Папа Іван Павло Другий не 
визнав цього, бо казав, поки нема 
української держави, не можна мати 
патріярха. Сьогодні Україна вже 28 
років незалежна, а Ватикан і далі не 
думає визнати патріярха української 
греко-католицької церкви.

Подібна «суматоха» діється в укра-
їнській православній церкві. Укра-
їнські православні церкви, замість 
з̀ єднатися в єдину церкву під прово-
дом Київського Патріярха, поборюють 
себе і воліють скоріше бути під чужин-
цем, ніж під своїм зверхником. А па-
тріярх Кирило (разом з Путіним) зати-
рають руки. Ще дуже багато «хохлів» 
на Україні далі ходять до православ-
них церков московського патріярхату. 

Недавно польський сейм наробив 
«шуму» щодо Волинськї трагедії, де ні-
бито українці мордували польське на-
селення. По-перше, українці ніколи не 
мордували поляків на польській етніч-
ній території, по-друге, українці боро-
нили себе перед польськими шовініс-

тами на українській етнічній території. 
Ніхто в цій справі з України не запро-
тестував, лише були «оправдування» 
деяких чиновників. 

На кінець ще один приклад укра-
їнського раба. До Києва приїздив пре-
зидент Ізраїлю, щоб відзначити річни-
цю трагедії в Бабиному Яру. Україна 
його гарно приймала, із почестями, а 
опісля з «вдячності» у Верховній Раді 
він мав відвагу оскаржити українців 
з ОУН, що вони помагали нацистам 
мордувати жидів. Ніхто із присутніх 
урядовців у Верховній Раді не встав і 
не мав відваги запротестувати і дока-
зати, що у Бабиному Яру, крім жидів, 
були також замордовані члени ОУН 
(наприклад, Олена Теліга та інші). Чи 
можна собів уявити, щоб такі речі тра-
пилися у кнесеті?

Виглядає, що українець «із 
природи»завжди є приреченим бути 
«смиреним рабом».

Богдан БОДНАРУК
США

ТУМ: підтримуємо «Просвіту» в Україні 

Книги, видані в Полтаві

Самбір: зустріч з родинами воїнів, загиблих на Донбасі

На Українському фестивалі

Українська євангельська церква «Благодать» у Савт-Рівері 
(штат Нью-Джерзі, США) провела відкритий Український фести-
валь, який відвідали численні гості. На святі виступили співочий 
дует Оксана і Андрій Боришкевичі з Огайо, група Юрій Крищук, 
Андрій Легкий і Естер Марач. Були також численні мистецькі та 
спортивні забави. Дітей вчили вишивці, малюванню, тесляр-
ству, іншим ремеслам. 

Конкурс «Іду з дитинства до Тараса»
Завершився черговий конкурс, який уже багато років зао-

хочує дітей в Україні вивчати твори Шевченка і є однією з чис-
ленних програм Злученого українського американського допо-
могового комітету (ЗУАДК). У травні 28 дітей-переможців Лу-
ганської області, у червні 27 дітей Івано-Франківської і 27 дітей 
Донецької, а в серпні — 28 дітей Миколаївської області вклони-
лися невмирущій пам’яті Тараса Шевченка у Каневі, на місці ві-
чного спочинку поета. Юні таланти декламували вірші та співа-
ли пісні, взяли участь в екскурсії по музею та парковій території 
Чернечої гори, милувалися краєвидами Дніпра. 

Переможці конкурсу ознайомилися також з пам’ятними міс-
цями Києва. 

Українська церква — 
в списку найкрасивіших 

будівель Чикаго
В и д а н н я 

Time Out опу-
блікувало рей-
тинг топ-50 най-
красивіших бу-
дівель у Чикаго. 
У списку — кон-
серваторії, істо-
ричні будинки, 
церкви та ви-
сокі хмарочоси, 
а також кілька 
цікавих фактів 
про них.

До рейтингу потрапив Український като-
лицький собор св. Миколая, який отримав висо-
ку 5 позицію.

Це кафедральний собор, розташований у 
районі «Українського села» в Чикаго, головний 
храм єпархії Святого Миколая в місті.

Визначна пам'ятка за зразком Софіївського 
собору в Києві оснащена 13 куполами, один для 
Ісуса та для його 12 апостолів. Усередині собор 
оздоблений вражаючою сумішшю фресок, моза-
їк і вітражів.

З головного купола звисає люстра, яка ви-
готовлена із золота і має дев’ять рівнів, які за-
палюються в 480 вогнів. Вважається, що це най-
більша люстра у своєму роді у США.

Рабська натура українця
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У Венеції планують заборонити 
куріння у відкритому просторі

Мер італійської Венеції Луїджі Бруньяро, виступаючи на 
форумі мерів Італії в Римі, пояснив, що спершу куріння за-
боронять поблизу двох головних венеціанських пам'яток: на 
площі Сан-Марко і на мосту Ріальто. Нововведення будуть 
тестувати протягом кількох місяців.

Бруньяро нагадав, наскільки згубно впливає шкідлива 
звичка на самого курця і оточуючих, а також про те, що курін-
ня сприяє появі великої кількості сміття. У зв'язку з цим ще 
одною пропозицією градоначальника стало — поки що роз-
давати безкоштовні контейнери і попільнички для сигарет і 
недопалків.

Венеція — італійський лідер по всіляких заборонах. Тут 
введені величезні штрафи за стрибки з мостів, купання в ка-
налах, прогулянки по місту з голим торсом, катання на ве-
лосипеді по пішохідних кварталах і пікніки в громадському 
місці.

Щось схоже впроваджується і в інших містах. Так, у столи-
ці Римі заборонили купатися в фонтанах, штраф за це — до 
900 євро.

Британець витратив 28 тисяч 
фунтів, щоб оскаржити штраф у 

розмірі 100 фунтів
Так 71-річний британець Річард Кідуелл хотів «добитися 

справедливості» в суді. Він витратив майже три роки і прак-
тично всі свої заощадження.

Кідеулл отримав штраф за проїзд на швидкості 35 миль/
год (56 км/год) в зоні, де дозволено тільки 30 миль/год (48 
км/год). Але за його словами, він «абсолютно точно» не пе-
ревищував швидкість під час поїздки у Ворчестер в листопа-
ді 2016.

Королівська прокурорська служба заявляє, що у спра-
ві з'являлося «велика кількість деталей», через що розгляд 
справи затягся настільки.

Річарду не було чим відповісти на звинувачення, тому він 
спробував знайти відео і експертів, які допомогли б йому до-
вести невинність. Один з експертів сказав, що камера, яка 
зафіксувала порушення Кідуелла, могла випадково «зробити» 
винним його, а не машину, яка в цей момент рухалася поруч.

Чоловік розповідає, що йому довелося 4 рази з'їздити у 
Ворчестер, перш ніж його справу почали розглядати. Він про-
грав, після чого подав апеляцію, яка теж виявилася невдалою.

Кідеулл був упевнений, що справа пройде «досить швид-
ко», але в підсумку йому довелося витратити майже 21 тис. 
фунтів (23,5 тис. євро) на адвокатів, ще 7 тис. фунтів (7,8 тис. 
євро) пішло на оплату судових витрат і поїздки у Ворчестер.

«Я дуже втомився від системи, яка принижує звичайних 
людей. Я просто хотів справедливості», коментує свою пораз-
ку Річард.

Про це повідомляють ЗМІ РФ. «Слідчий 
комітет Москви підозрює, що легендарну 
радянську актрису Еліну Бистрицьку мо-
гли спеціально заморити голодом роди-
чі. До слідчих звернулися близькі знайомі 
Бистрицької, які заявили, що її сім'я спе-
ціально обмежила коло спілкування Елі-
ни, не допускала до неї лікарів і зміни-
ла доглядальниць. Після цього, за слова-
ми знайомих актриси, її цілеспрямовано 
довели до крайнього ступеня виснажен-
ня. Цього вистачило, щоб у 92-річної жін-
ки загострилися важкі хронічні захворю-
вання, і врешті вона померла в реанімації 
приватної московської клініки», йдеться в 
повідомленні.

Слідчі московського відділення поліції 
вже почали перевірку.

Інформації про стан артистки остан-

нім часом майже не було. Зокрема через 
те, що її сестра, яка живе в Ізраїлі, різко 
обмежила контакти своєї знаменитої се-
стри з її оточенням, і до неї в гості було 
складно потрапити.

Еліна Авраамівна Бистрицька 
(4.04.1928 — 26.04.2019) народилася в 

Україні, в столиці Києві. Певний час меш-
кала в Ніжині, навчалася в Ніжинському 
педагогічному інституті (філологічний фа-
культет), згодом — у Київському інститу-
ті театрального мистецтва ім. Карпенка-
Карого. Грала на сцені Вільнюського дра-
матичного театру. Але майже все творче 
життя виступала на сцені Московського 
академічного Малого театру. У кіно де-
бютувала 1950 року у фільмі «У мирні дні» 
(Київська кіностудія ім. О. Довженка).

Величезну популярність і визнання 
актриса здобула 1957 року, коли на екра-
ни вийшов фільм Сергія Герасимова «Ти-
хий Дон», де Бистрицька зіграла донську 
козачку Аксінью. На цю роль її обрав ав-
тор роману, Нобелівський лауреат Михай-
ло Шолохов, до речі, українець по мате-
рі. 1958 року «Тихий Дон» зібрав щедрий 

врожай нагород, зокрема, кінофестива-
лів у Брюсселі, Карлових Варах, Мехіко, 
Москві. У цьому ж році актриса зіграла го-
ловну роль у фільмі «Добровольці» й була 
запрошена в трупу Московського акаде-
мічного Малого театру.

Далі в кіно була перерва у 27 років:, 
коли Бистрицьку не запрошували зніма-
тися. Не останню роль у цьому зіграв і ха-
рактер актриси. Вона часто конфліктува-
ла з керівником театру І. Ільїнським, з М. 
Шолоховим, з високопоставленими чи-
новниками. З 1979 року Е. Бистрицька 
викладала в Державному інституті теа-
трального мистецтва. 

1997 рок, після вимушеного творчого 
безробіття, Бистрицька знялась у фільмі 
Б. Мансурова «Теплі вітри древніх булгар», 
де зіграла роль київської княгині Ольги.

Поліція Росії розслідує можливе вбивство 
легендарної актриси Еліни Бистрицької

Понад 40 мільйонів сучасних рабів
Більше 40 мільйонів чоловік у світі є жертвами сучасних 

форм рабства, чверть з них — діти. Про це йдеться в доповіді 
ООН з сучасних форм рабства, представленій на 42-й сесії Ради 
організації з прав людини в Женеві.

У документі наголошується, що 60 відсотків з мільйонів «су-
часних рабів» змушені працювати у приватному секторі.

Проблема сучасного рабства може посилитися в результаті 
погіршення стану навколишнього середовища, міграції та демо-
графічних змін, говориться в доповіді. Зростання числа осіб, які 
перебувають під загрозою експлуатації або поневолення, за-
лежить від кількох факторів. Деякі люди втрачають роботу. Мо-
лодь, незадоволена роботою, змушена мігрувати за допомогою 
небезпечних каналів, що робить її беззахисною.

Більше половини «сучасних рабів» припадає на Азіатсько-
Тихоокеанський регіон, далі йде Африка.

У Чилі відкриють 
2700-кілометровий 

пішохідний маршрут
Він проходитиме через 17 національних 

парків і стане одною з найдовших пішохідних 
стежок світу.

Дорога йде від Пуерто-Монта на півночі 
до мису Горн на півдні країни. За протяжнос-
ті шлях поступається Апалачській стежці (3500 
км) і Стежці Тихоокеанського гребеня (4300 
км), проте він дозволяє мандрівникам насоло-
дитися епічними пейзажами чилійської Патаго-
нії — Андами, дощовими лісами, озерами, вул-
канами.

Діяльну участь в розробці маршруту взяли 
Дуглас Томпкінс і його дружина Крістіна Мак-
дівіттом, колишня гендиректорка Patagonia. 
У 1990-х пара купила мільйони акрів землі в 
Чилі та Аргентині, щоб захистити її від шкідли-
вого впливу людей.

У 2015 році Томпкінс загинув у нещасному 
випадку на байдарці, але Крістіна продовжи-
ла розпочату з чоловіком справу і домоглася, 
щоб придбаній землі присвоїли статус націо-
нальних парків.

Спланувати подорож по новому маршру-
ту покликаний сайт проекту La Ruta de los 
Parques. Незабаром обіцяють запустити його 
англомовну версію (поки є тільки іспанська).

«Здрастуй, школо!»: 
1 вересня — не скрізь 

Слово «школа» походить від грецького «ско-
ле» — «дозвілля». Таких шкіл, які ми звикли ба-
чити зараз, у Стародавній Греції не було. Філо-
софи та їх учні збирались у вільний час разом і 
сперечалися з різних питань.

У 1565 р. з'явився перший буквар для ді-
тей, виданий українським першодрукарем Іва-
ном Федоровим.

Разом з дітьми України, 1 вересня пішли в 
школу учні ще 122 країн , в тому числі вся Аме-
рика і Європа. А от у 43-х країнах навчальний 
рік починається 1 січня, у 16-ти — в березні, а 
в 10-ти – в серпні.

У Японії навчальний рік триває з 1 квітня по 
1 березня. Діти відпочивають всього один мі-
сяць. Один місяць відпочивають також в Індо-
незії (у січні) та в Індії (у квітні). У Норвегії та 
Мозамбіку канікули тривають 2 місяці. У Ар-
гентині, Еквадорі, Панамі, Сіднеї учні відпочи-
вають аж 4 місяці.

У різних країнах існують різні системи оцін-
ки знань учнів. Якщо в Росії, Угорщині і Югос-
лавії 5 – найвища оцінка, а 1 – найнижча, то 
в Чехії все навпаки. У школах Голландії та Ру-
мунії ставлять оцінки від 1 до 10. У Франції в 
ліцеях введена 20-бальна шкала оцінювання.

У Сіднеї відкрита перша в світі школа ан-
глійської мови для папуг та інших птахів, що го-
ворять. Їх навчають вимовляти вітання, жарти 
і навіть вірші.

Одна з прихованих перлин 
Мадрида, де досі бували лише 
гості знаменитої сім'ї , стане 
доступним для відвідувачів.

Неокласичний Палац Лі-
рія відкриє свої двері для ши-
рокої публіки 19 вересня. 
Palacio de Liria — резиденція 
герцогів Альба, одного з най-
старіших і найбагатших арис-
тократичних родів Іспанії.

Цей палац XVIII століття 
— вже третій за рахунком (з 
2016 року), відкритий для від-
відувачів нащадками великої 
династії Альба. Таким чином 
вони прагнуть зберегти спад-
щину роду. Багато з сімейних 
реліквій Альба спадкоємцям 
продавати заборонено — че-
рез історичне значення цін-
ностей для Іспанії. Палац і 
його багатства оцінюються на 
суму близько 3,5 млрд євро.

Палац Лірія, зведений в 
XVIII столітті, входить в число 
найбільших приватних будин-
ків Мадрида. Його площа — 
3500 м2. У ньому зібрана ве-
личезна колекція безцінних 
творів мистецтва, яка, на дум-

ку експертів, є другою за зна-
чимістю в країні. Тут є карти-
ни Франсиско Гойї, Ель Греко, 
Дієго Веласкеса, Пітера Пау-
ля Рубенса. До колекції вхо-
дять портрети герцогів Аль-
ба. Найбільш відомі з полотен 
— «Портрет Великої Герцоги-
ні Альба» Тиціана та «Портрет 
Кайетанської Герцогині в бі-
лій сукні» Гойї.

Будівництво палацу поча-
лося в 1773-му році на замов-
лення представника династії 
герцога Лірія, який зазвичай 
проживав у Парижі. 

Сім'я нащадків роду Аль-
ба буде продовжувати жити 
в будинку, але вже на друго-
му поверсі. Цей поверх був 
значно перебудований після 
сильних пошкоджень, які ре-
зиденція отримала в резуль-
таті бомбардувань під час 

громадянської війни 1936-
1939 років.

А по першому поверху гіди 
будуть водити туристичні гру-
пи. На екскурсію відведено 
30 хвилин. Її вартість — 14 
євро.

Палац герцогів Альба у Мадриді 
відкривають для туристів
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Цікаві й маловідомі факти

Сенсаційні знахідки
В Єгипті знайдено піраміди, 
яким може бути 6000 років

Це найдавніші споруди на півночі Африки з від-
критих. Вони знаходяться в дельті Нілу і практич-
но занесені піском. Їх розмір значно менше піра-
мід епохи фараонів. Сторона кожної з трьох піра-
мід — від 35 до 43 метрів, висота ймовірно така 
ж, але їх ще належить повністю розкопати. Дослід-
ники звернули увагу на дивну пропорційність гра-
ней споруд. При цьому верхівки пірамід практично 
зруйновані.

Група британських вчених під керівництвом 
Джеймса Маккартні звернула увагу на цей район в 
дельті Нілу ще на початку року. Їм вдалося визначи-
ти вік підніжжя однієї з пірамід приблизно в 6000 
тисяч років, що викликало небувале здивування. 
Досі найдавнішою вважалася розташована непо-
далік піраміда Джосера — їй майже 5000 років. 
Нове відкриття може стати поворотним момент в 
археологічних дослідженнях в Єгипті.

Кольчуга і монети: у Балтійському 
морі підняли затонулі артефакти 

Міжнародна команда дослідників знайшла їх 
при підводних розкопках на датському флагман-
ському кораблі Gribshunden, який затонув в 1495 
році.

Це найстаріший військовий корабель, коли-не-
будь знайдений у північних водах. Як один з най-
більш збережених кораблів, він може надати важ-
ливу інформацію про конструкцію деяких його 
знаменитих сучасників, таких як кораблі Христо-
фора Колумба і Васко да Гама.

Припускають, що на кораблі була королівська 
портативна скарбниця, в якій зберігалися одяг 
і майно короля Данії. Серед знахідок, зокрема, 
кольчуга, олов’яна тарілка і елегантний кухоль для 
пиття з короноподібним гравіюванням.

Також вчені дістали один з найстаріших пісто-
летів, коли-небудь знайдених на кораблі, моне-
ти, бочки, в тому числі з-під датського пива 1495 
року. 

Знахідки ще належить детально проаналізувати.

14 тисяч монет знайшов у Франції 
фермер на своїй ділянці

Фермер з міста Варею розчищав ділянку, коли 
знайшов дивну металеву кулю розміром з баскет-
больний м'яч. Виявилося, що всередині зберігалися 
14 тисяч монет XIII століття.

Деякі монети оцінюються тепер в сто євро. Прав-
да, у Франції п'ять тисяч колекціонерів монет, тому 
якщо всі монети зі скарбу потраплять на ринок, ціни 
на них можуть впасти.

В Англії пенсіонерка знайшла 
каблучку, яка могла належати 

Шекспіру
Британська пенсіонерка Сью Кілверт прово-

дить свій вільний час за пошуком старовинних 
скарбів. Нещодавно 66-річна жінка металошука-
чем досліджувала місцевість поблизу Шекспірів-
ської зали в місті Уорік. Коли отримала сильний 
сигнал, почала копати: на глибині всього 20 санти-
метрів жінка знайшла каблучку біло-червоного ко-
льору із написом «Правда не зраджує».

Зала, біля якої знайшли каблучку, належала ро-
дині Шекспіра. Каблучку вже відправили на дослі-
дження в музей Бірмінгема.

Жінка хоче зберегти знахідку у себе, але якщо 
музей визнає її скарбом, то Кілверт за законом по-
винна буде продати каблучку музею за ціною, вста-
новленою Комітетом з оцінки скарбів.

У Черкасах чоловік відкопав на 
подвір’ї старовинні релігійні книги

Книжки були закопані у ящику під смітником. 
Свою знахідку Тимофій Назаренко передав до 
краєзнавчого музею. Там встановили – релігійні 
писання датуються XVII століттям.

Книги у шкіряних та дерев’яних палітурках та 
мають застібки із залізними деталями. Релігійні 
стародруки написані церковнослов’янською мо-
вою. Користувалися ними часто, адже сторінки за-
терті і у краплях від воску свічок.

У музеї знахідку досліджують та реставру-
ватимуть. Планують зробити книги частиною 
експозиції.

Киянин, доктор історичних 
наук Тарас Чухліб, відомий до-
слідник Козаччини, працює над 
дослідженням старовинних до-
кументів у столиці Польщі Вар-
шаві, у Архіві Головному Актів 
Давніх. 4 вересня він зробив 
буквально сенсаційну знахід-
ку – віднайшов перший реєстр 
гетьманів Української козацької 
держави, який був складений 
у другій половині 1680-х років. 
Найцікавіше те, що у цьому реє-
стрі старший син Богдана Хмель-
ницького, Тиміш, записаний як 
гетьман. Досі в жодних докумен-
тах Тиміш Хмельницький не зга-
дувався з титулом Гетьман.

Знаково, що знахід-
ку цю зроблено напередодні 
пам’ятних дат, пов’язаних з Тим-
ішем Хмельницьким, який наро-
дився 16 вересня 1632 року в 

Суботові на Чигиринщині, а по-
мер 15 вересня 1653 року від 
смертельної рани, отриманої за 
три дні до того у бою під Сучавою 
(сучасна Румунія). Козаки при-

везли тіло Тиміша до рідного Су-
ботова наприкінці жовтня того ж 
року, у Суботові він і похований.

Наприкінці жовтня 2016 
року дивовижним чином було 
знайдено весільні портрети Тим-
іша Хмельницького і його кра-
суні-дружини Розанди – до того 
часу вони вважалися назавжди 
втраченими, бо були викрадені 
з музею у Львові ще наприкінці 
1960-х років. Старовинні пор-
трети через більш як півстоліт-
тя після викрадення випадково 
«випливли» на одному із сайтів 
для продажу антикваріату, Му-
зейні працівники повідомили 
про це СБУ – і подальше повер-
нення до музею стало «справою 
техніки»…

А Тарас Чухліб продовжує 
працювати з документами вар-
шавського Архіву. Ретельне до-

слідження приносить додатко-
ві підтвердження багатьом ре-
чам, навколо яких тривали су-
перечки.

Зокрема, до питання «Чи 
були козаки рицарями». Вче-
ний розшукав документи з ав-
тографами вже принаймні трьох 
з числа перших гетьманів кінця 
1500-х – початку 1600-х років, 
які підписувалися як «Старший 
над військом Запорозьким з 
усім рицарством Запорозьким». 
Це – гетьмани Григорій Лобода, 
Григорій Крутневич та прослав-
лений у морських походах уро-
дженець Канева на Черкащині 
Самійло Кішка. 

А Тиміш Хмельницький міг би 
бути таким видатним гетьманом, 
як і батько, й наша історія могла 
б піти інакше. Але сталося так, як 
сталося. 

Древні ставилися до проституції по-
різному, в залежності від епохи і регіону. 
Але до думки про необхідність якось за 
цією справою стежити, прийшли досить 
рано.

Великий Вавилон
Першу відому нам згадку про державне 

регулювання проституції можна знайти в За-
конах Хаммурапі, які датуються XVIII ст. до н.е. 

На ранніх етапах розвитку людства, крім 
звичайної проституції, існували ще гостинна 
і ритуальна.

Гостинна проституція — це пропозиція 
господаря будинку дорогому гостеві переспа-
ти з дружиною або донькою. Цей звичай був 
у різних народів, від Китаю і Тибету до Фінікії і 
Крайньої Півночі. Потім, під впливом христи-
янства, ці традиції зійшли нанівець, але відго-
мони залишилися. На Півночі цей звичай про-
існував до середини XIX століття.

Іноді гостинна проституція тісно переплі-
талася з ритуальною. Свята весни і родючос-
ті, властиві багатьом язичницьким культу-
рам, зазвичай супроводжувалися ритуала-
ми, покликаними задобрити божества, що 
відповідають рясний врожаю. Часто це були 
сексуальні ритуали, в яких брали участь так 
звані храмові повії з особливим статусом, 
майже жрецьким.

Закони Хаммурапі чітко розмежовували 
звичайних секс-робітниць і храмових, наділя-

ли їх різними правами і обов'язками. «Сестри 
бога» вважалися присвяченими жінками, які 
могли володіти майном і були шанованими в 
народі. На звичайних повій це не поширюва-
лося.

Розпусна античність
Стародавнью Грецію ми вважаємо зем-

лею вільних поглядів і розпусти. І все ж го-
ворити про свободу та відсутність сексуаль-
них стереотипів не доводиться.

Грецькі повії називалися гетерами. Але 
тут варто уточнити, що так називався тільки 
їх вищий шар, привілейований. Така секс-
працівниця могла бути господинею будин-
ку розпусти, обертатися в аристократичних 
і філософських колах та мати повагу. Гетера 
Аспасія, наприклад, в кінцевому підсумку 
стала дружиною знаменитого оратора і пол-
ководця Перикла.

Решта секс-працівниць жили далеко не 
так красиво. Відповідно до законів Солона, 
прийнятих у VI столітті до н.е., будинки роз-
пусти могли розташовуватися тільки на око-
лицях Афін, щоб не кидати тінь на високу 
культуру побуту. Представники нижчої касти 
секс-працівників, були в основному рабами 
і не могли залишати територію будинку роз-
пусти, за яким були закріплені. Чоловічі і жі-
ночі будинки розпусти існували окремо.

Римська бюрократія
Римське право прийнято називати юри-

дичним ідеалом. Але також його можна на-
звати абсолютним ідеалом бюрократії. 
Принцип «без папірця ти ніхто» для римлян 
був основою існування.

Повнота прав і свобод безпосередньо 
залежала від статусу людини, підтвердже-
ного документами. Причому, підвищити свій 
статус було складно, а часто і неможливо, а 
ось скотитися вниз по соціальних сходах — 
легко. Якщо жінка хотіла зайнятися прости-
туцією, вона йшла до магістратів, які видава-

ли їй ліцензію на блуд. При цьому вона авто-
матично втрачала дієздатність і без дозволу 
опікуна не могла розпоряджатися своїм май-
ном.

Вона повинна була носити жовтий одяг 
і червоне взуття, щоб громадянин не пере-
плутав секс-робітницю з поважною матро-
ною. А працювати вона мала в одному з бу-
динків розпусти, які називалися «лупанарій». 
Також існували раби і рабині, які займалися 
проституцією за наказом власника.

Але і вільні жінки йшли отримувати лі-
цензію не від хорошого життя. Разом з погір-
шенням економічної ситуації в Римі, в секс-
працівниці йшло все більше громадянок. У 
якийсь момент серед них виявилися і пред-
ставниці знатних родів з сімей сенаторів та 
вершників. Це неважко пояснити, адже прав 
у жінок в Римі було і так не дуже багато, і про-
дати їх за гроші у фінансово скрутні часи ба-
жаючих було чимало. Дійшло до того, що ім-
ператор Тіберій наклав пряму заборону на 
ліцензії для дочок вершників.

Був у Римі і свій аналог грецьких гетер, 
які мали цілий ряд талантів. Вільна жінка, що 
надає секс-послуги, могла підвищити свій 
статус, якщо була начитанна, вміла грати на 
флейті або кіфарі, добре танцювала. Тобто, 
могла розважати клієнта не тільки тілом. У 
таких жінок був шанс потрапити у вищий світ, 
знайти собі одного багатого постійно клієнта 
і жити більш-менш в достатку.

Існувала в Римі і своя «поліція моралі», 
яка проводила облави на шинки і лазні в по-
шуках незареєстрованих секс-працівників, 
щоб поставити їх на облік. Один зі стародавніх 
лупанаріїв, знайдених в Помпеї в 1862 році, 
виявився весь списаний непристойними на-
писами та іншим паскудством. У цьому древні 
римляни теж мало від нас відрізнялися.

З приходом до Європи християнства змі-
нилося багато, в тому числі і суспільна мо-
раль. Це торкнулося і суспільного становища 
секс-робітниць.

Створення міфу про Щорса 
було дорогим задоволенням. 
Радянській владі тільки фільм 
Довженка коштував 5 мільйо-
нів рублів – майже на 2 міль-
йони більше запланованого 

бюджету. Самому Довженко-
ві «Щорс» коштував здоров’я. У 
нього трапився інфаркт.

Іванові Дубовому ця історія 
коштувала життя. Інфаркт у До-
вженка трапився після того, як 
Дубового заарештував НКВД.

На руках Дубового Щорс 
сконав після смертельного по-
ранення 30 серпня 1919 року.

І саме Іван Дубовой був 
ключовим консультантом Олек-
сандра Довженка під час ро-
боти над сценарієм фільма про 
Щорса.

«Довженко… справляє вра-
ження психічно хворої людини», 
– про це доносить «Альберт», 

один із радянських агентів у 
оточенні генія.

«Монтує. Потім падає на ліж-
ко. Плаче», – повідомляє агент 
17 січня 1939 року. Міф про Що-
рса створювався в муках, що 
тривали кілька років.

Олександр Довженко пра-
цював над фільмом «Щорс» 4 
роки. Це було особисте замов-
лення Сталіна.

27 лютого 1935 року «все-
союзний староста» Михайло Ка-
лінін вручає Довженкові орден 
Леніна. За фільм «Аероград».

Довженко вже повертався 
на місце, як його наздоганала 
репліка Сталіна: «За ним борг – 

український Чапаєв!»
На той момент Сталін пере-

дивися «Чапаєва» 27 разів. До-
вженко мусив зробити фільм не 
гірший за улюблену кінострічку 
вождя.

Проте тільки сценарій за-
брав майже рік роботи. А потім 
– заарештували Івана Дубового.

Іван Дубовий був ключовим 
консультантом Довженка. Він 
служив заступником начдива 
Щорса у 1-й українській дивізії 
імені Богуна.

Дубовий був арештований 
просто під час зйомок 
«Щорса» 21 серпня 
1937 року.

Старовинний реєстр, знайдений у Варшаві, називає 
Тиміша Хмельницького Гетьманом України

Порочний Стародавній світ: від Вавилону до Риму

Щорс. Таємниця смерті та початок міфу
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У серпні 1919-го 
об'єднані Галицька Армія і 
Дієва Армія УНР зробили від-
чайдушну спробу звільнити 
Правобережну Україну. 30 
серпня 1919-го українські 
війська вступили до Києва. 
Але похід українських армій 
на Київ і Одесу, що починав-
ся як тріумф, закінчився ка-
тастрофою

16-17 липня 1919-го кор-
пуси Галицької Армії під натис-
ком переважаючих сил поляків 
змушені були залишити терито-
рію рідної Галичини і перейти 
річку Збруч. На Західному Поді-
ллі вони об'єднались з Дієвою 
Армією УНР. У той час під контр-
олем Директорії УНР перебу-
вав невеличкий район довкола 
Кам'янця-Подільського (де зна-
ходились усі урядові установи), 
а Дієва Армія вела важкі бої 
з більшовицькими військами. 
Галицька Армія, хоч і не була 
спроможною протистояти по-
лякам, суттєво посилила Діє-
ву Армію — достатньо сказати, 
що чисельно галичани перева-
жали наддніпрянців. Постало 
питання щодо подальшої стра-
тегії. Гострота його посилюва-
лась тим, що, хоч формально 
УНР і ЗУНР від 22 січня 1919-
го були єдиною державою, на-
справді вони залишались окре-
мими організмами — кожна зі 
своїм урядом і армією, з різни-
ми зовнішньополітичними орі-
єнтирами.

Обговорення планів спіль-
них дій вилилось у запе-
клу дискусію. Ідею наступу 
об'єднаними силами на Львів, 
яку обстоювали галичани, до-
велось відкинути - українські 
сили суттєво поступались поль-
ським. Тоді командування Га-
лицької Армії запропонува-
ло ударити на Одесу — очисти-
ти узбережжя Чорного моря, 
встановити зв'язок з Антантою, 
і лише після цього наступати на 
Київ. План видавався цілком 
раціональним, однак команду-
вання армії УНР його відкинуло, 
наполягаючи на першочергово-
му звільненні столиці. Зрештою 
було ухвалене компромісне рі-
шення (найгірше з можливих): 
вирушати одночасно на Київ та 
Одесу, а до того ж завдати уда-
ру у напрямку Коростеня (щоб 
прикрити лівий фланг групи, 
яка наступала на Київ). Таке рі-
шення вело до розпорошення 
сил і стало наслідком перемо-
ги політичних чинників над вій-
ськово-стратегічними.

Однак чи настільки недале-
коглядним було рішення про на-
ступ двома напрямками? Річ у 
тім, що Головний отаман Петлю-
ра і командування українських 
армій брали до уваги не лише 
більшовиків, але й «третю силу» 
— Збройні сили Півдня Росії 
(ЗСПР) генерала Антона Дені-
кіна. Денікінці досить успішно 
тиснули на більшовиків з пів-
дня, відтягуючи на себе значні 
сили Червоної армії. Внаслідок 

цього на фронті проти україн-
ських військ на київському і ко-
ростенському напрямках діяли 
лише дві дивізії радянської 12-ї 
армії, а на одеському - три ди-
візії 14-ї армії. У разі досягнен-
ня угоди з Антантою, надію на 
яку не полишав Петлюра, ЗСПР 
могли перетворитись на союз-
ників українців. Визволення ж 
якнайбільшої території України 
мало задемонструвати світові, 
а насамперед — Антанті, жит-
тєздатність УНР.

Підготовка до наступу по-
чалась з розширення плацдар-
му та зайняття низки важливих 
комункаційних вузлів. Напри-
кінці липня 1919-го Група Січо-
вих Стрільців розгромила 44-ту 
Таращанську дивізію, ліквіду-
вавши загрозу для Кам'янця-
Подільського з півночі. 29 лип-
ня частини Запорізької групи 
(7-ма дивізія і кінний полк Чор-
них запорожців) визволили 
Проскурів (нині м. Хмельниць-
кий), а 3-тя Залізна дивізія на 
південному напрямку звільни-
ла важливий залізничний ву-
зол Вапнярка. Усі ці успіхи до-
зволили перейти в загальний 
наступ.

Відповідно до директиви 
штабу Дієвої Армії, погодже-
ної з командуванням Галиць-
кої Армії, утворювались три 
групи військ, дві з яких склада-
лись з галицьких і наддніпрян-
ських частин, а третя була суто 
наддніпрянською. Найпотужні-
ша Група Київського напряму 
складалась з 1-го і 3-го Галиць-
ких корпусів та Запорізької 
групи. Очолював це з'єднання 
генерал Антін Кравс. Зі схо-
ду його наступ забезпечувала 
Група Коростенського напряму 
(2-й Галицький корпус та Група 
Січових Стрільців під загаль-
ним командуванням полков-
ника Арнольда Вольфа, коман-
дира 2-го Галицького корпусу). 
Групу Одеського напряму, якою 
командував генерал Василь 
Тютюнник, складали Київська і 
Волинська групи, а також 3-тя 
Залізна дивізія.

Які ж сили крились за цими 
назвами? Станом на 11 серп-
ня Галицька Армія налічувала 
майже 50 тисяч осіб (з них 18-
19 тис багнетів і шабель, тобто 
безпосередньо бойового скла-
ду), 158 гармат, 546 кулеметів. 

Дієва Армія налічувала 34-35 
тис осіб (з них близько 15 тис 
багнетів і шабель), 177 гармат, 
533 кулемети. Дії українських 
військ підтримували 9 броне-
потягів, 6 бронеавтомобілів та 
26 літаків.

Загальний наступ почався 2 
серпня 1919-го - саме цю дату 
можна вважати початком по-
ходу українських армій на Ки-
їв-Одесу. «Першу скрипку» гра-
ла Група Київського напряму, 
першочерговою ціллю якої ста-
ла Жмеринка. Цей залізничний 
вузол був взятий після запе-
клих боїв 9 серпня. Наступного 
дня українські війська визво-
лили Вінницю. А 11 серпня була 
видана нова директива штабу 
Головного отамана, яка визна-
чала першочерговою метою 
наступ головними силами на 
Київ. Про Одесу забули коман-
дування, нарешті, збагнуло, 
що сил на дві масштабні насту-
пальні операції не вистачить. 

Південна група (колишня Група 
Одеського напряму) тепер мала 
прикривати фланг і тил Східної 
групи (Групи Київського напря-
му), на яку покладалось голо-
вне завдання. Інший її фланг 
забезпечувала Західна група 
(раніше — Група Коростенсько-
го напряму).

13 серпня війська групи 
Вольфа рішучим ударом звіль-
нили Старокостянтинів. 15 
серпня 2-й Галицький корпус 
звільнив Полонне, а наступно-
го дня січові стрільці увійшли 
до Шепетівки. Тут вони зіткну-
лись з польськими військами, 
які наступали з заходу, але кон-
флікт вдалось залагодити без 
кровопролиття. Українці й по-
ляки дотримувались нейтралі-
тету, формально закріпленого 
угодою про перемир'я від 1 ве-
ресня 1919-го (нею встановлю-
валась демаркаційна лінія по 
річці Збруч і далі на Шепетів-
ку і Олевськ). Тим часом наступ 
продовжувався, і 21 серпня сі-
чові стрільці визволили Ново-
град-Волинський.

У той час, коли група Воль-
фа просувалась на північ, май-
же паралельно їй, але східніше, 
наступали війська генерала 
Кравса. Дати і назви визволе-
них міст і містечок вишикову-
ються у тріумфальну шеренгу: 
17 серпня — Калинівка, 18-
те — Козятин, 19-те — Берди-
чів... Важче довелось під Жито-
миром, але завдяки допомозі 

частин полковника Вольфа 20-
21 серпня більшовиків вдалось 
вигнати і з цього міста. А от 
справи на фронті Південної гру-
пи були складнішими. Тут успіш-
но діяла Київська група армії 
УНР генерала Юрка Тютюнни-
ка. 19 серпня вона визволила 
Умань, а 21-го - Шполу. А ось 
3-тя дивізія застряла в районі 
Вапнярки й Крижополя, ведучи 
запеклі бої з більшовиками.

24 серпня галицькі частини 
групи Кравса звільнили Фас-
тів, а підрозділи Запорізької 
групи увійшли до Білої Церкви 
— міста, яке в листопаді 1918-
го стало головним осередком 
протигетьманського повстан-
ня. Шлях на Київ був відкритий. 
Однак на заваді трімфу україн-
ських військ став несподіваний 
чинник — денікінці. У той час, 
коли частини Східної групи про-
сувались до української сто-
лиці, туди ж уздовж лівого бе-
рега Дніпра швидким маршем 

рухалась 7-ма дивізія ЗСПР ге-
нерала Ніколая Брєдова. Укра-
їнська розвідка проґавила цей 
марш. За її даними, 29 серпня 
білогвардійці вели бої за 80 
км від Києва і могли підійти до 
нього не раніше, аніж 3 верес-
ня, хоча насправді вони майже 
наблизились до міста на кілька 
днів раніще.

Більшовики, опинившись 
між двома вогнями, 30 серпня 
майже без бою залишили Київ. 
У той же день українські вій-
ська генерала Кравса увійшли 
до міста. На наступний день був 
призначений урочистий вступ 
і військовий парад у визволе-
ній столиці України. Однак 31 
серпня до лівобережної части-
ни міста увійшли білогвардійці. 
Через необсаджений україн-
ськими військами Ланцюговий 
міст (нині не існує; знаходив-
ся трохи південніше сучасного 
мосту Метро) вони пройшли до 
середмістя.

Близько полудня 31 серп-
ня українські війська пройшли 
бульваром Шевченка (так з бе-
резня 1919-го називається ко-
лишній Бібіковський бульвар, 
хоча у 1919-му у побуті часті-
ше вживалася ще стара назва) 
і розташувались на Радянсько-
му майдані (до березня 1919-
го - Думська площа, нині Май-
дан Незалежності). Навпроти 
українців вишикувались дені-
кінці. Таку картину застали ко-

мандувач Галицької Армії гене-
рал Мирон Тарнавський та ко-
мандир Запорізької групи ар-
мії УНР полковник Володимир 
Сальський. На балконі Міської 
думи майорів російський три-
колор... За наказом Сальсько-
го один з запорожців зірвав 
російський прапор і кинув його 
під ноги коня полковника. Зчи-
нилась стрілянина з обох бо-
ків, було вбито десять україн-
ських вояків. Незважаючи на 
кількісну перевагу, українці 
відступили. Сальський пропо-
нував силою вибити денікінців, 
але Тарнавський наполягав на 
мирному врегулюванні «непо-
розуміння». Генерал Кравс по-
їхав на переговори до Брєдо-
ва, які затягнулись на кілька 
годин. А тим часом денікінці по-
чали роззброювати українські 
підрозділи в різних районах Ки-
єва. Не уникнув цієї долі навіть 
штаб 3-го Галицького корпусу... 

Спроби української сторо-
ни досягти взаємопорозумін-
ня не дали результату. Брєдов 
відповів на них ультиматумом: 
якщо до п'ятої години ранку 1 
вересня українські частини не 
залишать Київ, проти них буде 
застосовано силу. За таких об-
ставин генерал Тарнавський 
віддав наказ негайно залиши-
ти Київ і відступити до Фасто-
ва. Українські частини викона-
ли його в ніч з 31 серпня на 1 
вересня.

Події 31 серпня заслужили 
назву «Київської катастрофи». 
Вони стали безславним завер-
шенням походу, що починався 
як тріумф. Українські війська 
ще намагались атакувати: Пів-
денна група на межі серпня і 
вересня, зламавши опір біль-
шовиків, просунулась до Балти 
і Бірзули (нині Подільськ), Пів-
нічна — намагалась пробитись 
до Коростеня, але безуспіш-
но. Політичної мети операції 
— визволення Правобережної 
України і Києва — досягти не 
вдалось. Не вдалось і створи-
ти єдиний протибільшовицький 
фронт з денікінцями. Останні 
досить чітко розмежовували 
галичан і наддніпрянців: якщо 
до Галицької Армії вони стави-
лись, назагал, нейтрально, то 
Петлюру трактували однознач-
но як зрадника. Зі свого боку 
командування Галицької Армії 
теж досить прихильно стави-
лось до денікінців. У цьому «де-
нікінофільстві» дослідники вба-
чають причину нерішучої по-
стави Тарнавського і Кравса 
під час подій у Києві 31 серпня. 
Можливо, якби на їхньому міс-
ці були брати Тютюнники, події 
розгорталися б інакше — але 
сталося так, як сталося...

Андрій ХАРУК
завідувач кафедри 
гуманітарних наук 

Національної академії 
сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного

«Ділова столиця», DSnews.ua, 
30. 08. 2019 

Один день від тріумфу до катастрофи: 
похід українських армій на Київ та Одесу

Генерал Антін Кравс

Один з підрозділів січових стрільців. Проскурів, березень 1919-го
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9 Довженко наляка-
ний. Зашморг Великого Те-

рору затягувався чимдуж. До-
вженку здається, що його можуть 

заарештувати у будь-який момент. 
Про це постфактум доносить вже 

інший агент – «Грінвальд»: «… тепер 
він не дослухається до кроків на схо-

дах, а раніше він дуже боявся…»
На арешт Дубового реагує го-

стро навіть через рік після події: «гад, 
зрадник!». 4 вересня 1938 року агент 
«Стріла» (письменник Юрій Смолич) 
доносить НКВД, мовляв, Довженко 
був п'яний та нарікав, що вже «пере-
стає розуміти, де вороги, а де радян-
ська влада».

«Що це за нація — українці?! 

Зрадник на зраднику!?» — розридав-
ся Довженко Смоличу в груди, згаду-
ючи той арешт.

Дубовий був автором канонічної 
версії про героїчну загибель Щорса.

У 1935 році виходить невеличка 
книжечка його спогадів про бойовий 
шлях червоного начдива.

Як свідчить Дубовий, дивізія, 
якою командував Микола Щорс і де 
заступником начдива був Дубовий, 
опинилася у складній ситуації.

Дубовий пише:
«Ми були оточені ворогами: з од-

ного боку – галицько-петлюрівські 
війська, з іншої – денікінці, з третьої 
– білополяки стискали усе міцніше й 
міцніше кільце навколо дивізії, яка 
на той момент отримала номер 44-ї».

Бій, в якому загине Щорс, вибух-
нув у кількох кілометрах на півден-
ний захід від Коростеня, біля села Бі-
лошиці.

Щорс разом із Дубовим приїхав 
до полку, яким командував Казимир 
Квятек.

Війська УНР відкрили сильний 
вогонь. Полк Квятка заліг на землю. 
«Кулі буквально рили землю навколо 
нас», згадував Дубовий.

«Коли ми залігли, Щорс повернув 
до мене голову і каже: Ваня, дивись, 
як той кулеметник влучно стріляє!

Після цього тов. Щорс взяв бі-
нокль і почав дивитися туди, звід-

ки стріляв кулемет. Але минула одна 
мить, і бінокль випав з його рук, голо-
ва похилилася.

Я покликав його: Микола! Але він 
не відгукнувся.

Тоді я підповз до нього, бачу – 
з'явилася кров на потилиці. Я зняв з 
нього фуражку. Куля потрапила у ліву 

скроню та вийшла через потилицю. 
За 15 хвилин Щорс, не приходячи до 
свідомості, помер в мене на руках».

Фінал фільму Довженко приблиз-
но так і планував. Аж тут – арешт Ду-
бового: не може герой революції по-
мерти на руках «ворога народу»!

Дубовий проходив через весь 
фільм як один з ключових героїв: кра-
щий друг і помічник Щорса, який при-
сутній в значній кількості сцен. Їх те-
пер належало вирізати, а роль Дубо-
вого в цій історії – повністю перео-
смислити.

Агент «Чорний» інформує НКВД:
«Тоді Довженко взявся за черго-

ву переробку, але на свій жах поба-
чив, що Дубовий, якого він показує 
зрадником і вбивцею Щорса, пере-
творюється у грандіозну демонічну 
фігуру…»

Звідки Довженко міг знати, що 
Дубовий – вбивця Щорса?

На допиті 3 грудня 1937 року 
слідчі питають Дубового:

«Ви подали заяву на ім'я Народ-

ного Комісара Внутрішніх Справ 
СРСР із зізнанням, що Ви є вбивцею 
Щорса. Розкажіть докладно про це 
вбивство?»

Але звідки Довженко міг знати 
про це зізнання Дубового?

Це сам Довженко перебував під 
наглядом у НКВД. У першому лише 
томі справи-формуляра Довженка – 
доноси від 45 різних агентів! Але сво-
їх агентів у НКВД СРСР в Москві, де 
допитували Дубового, режисер точно 
не міг мати. Були якісь інші джерела?

Було кілька хвиль зацікавлен-
ня нестиковками в історії останньо-
го дня Миколи Щорса. Судячи з пізні-
ших публікацій, чутки про те, що Що-
рса вбили свої кружляли між ветера-
нів Богунівської дивізії від дня його 
загибелі.

Після загибелі тіло Щорса пере-
правили до Коростеня, а звідти – в 
Клинці, що на Брянщині в Росії. Там і 

відбулося прощання із Щорсом роди-
чів та соратників. Там же ж тіло Що-
рса було забальзамовано, запаяне 
до цинкової труни і потім – відправ-
лено до Самари. Саме на місцевому 
цвинтарі у Самарі Щорса і поховали.

Чому Самара? Цього сьогодні ніх-
то напевно не пояснить.

Дружина Щорса – Фрума Хайкіна 
– пояснювала потім, що боялися ван-
далізму над могилою чоловіка. Бо-
женка, який помер за місяць до заги-
белі Щорса, вже витягли зі склепу у 
Житомирі. Щоправда, перед тим бо-
женківці викинули з того склепу за-
лишки законного власника.

Так чи інакше, для багатьох такі 
пояснення виглядали малоперекон-
ливими. І саме це стало однією з при-
чин поширення чуток, що в такий спо-
сіб більшовистська верхівка прагне 
щось приховати.

Про це свідчить і Казимир Квя-
тек, який командував полком, ін-
спектувати який і приїхали Щорс із 
Дубовим у серпні 1919 року.

Як і Дубового його заарештуали у 
1937-му. Як і Дубового його розстрі-
ляли у 1938-му.

Так, як і Дубовий, Казимир Квя-
тек писав заяву із подробицями заги-
белі Щорса наркому Єжову. Ось цей 
короткий документ у повному обсязі:

«Народному комісару внутрішніх 

справ Союзу РСР Миколі Івановичу 
Єжову

Від арештованого Казимира 
Францевича Квятек

Заява
Я вирішив щиросердно розпові-

сти слідству про свою антирадянську 

роботу і все, що відомо про антира-
дянські справи інших учасників анти-
радянської змови.

Бажаючи очиститися до кінця, я 
вважаю своїм обов'язком розповісти 
Вам про один, найжахливіший злочин 
перед радянським народом, винним 
у якому я вважаю І. Н. Дубового, ко-
лишнього командувача ХВО.

Я хочу розказати про вбивство 
колишнього командира 44-ї стрілко-
вої дивізії Щорса та про все те, що 
підводить мене до твердого переко-
нання у причетності до цієї справи 
Дубового.

Наприкінці серпня 1919 року 44-
та дивізія обороняла Коростень. 388-
й стрілковий полк, яким я команду-
вав, зайняв оборону від села Могиль-
но до Білощиці.

Я прибув на дільницю 3-го ба-
тальйону села Білощиці з метою ор-
ганізувати контрудар, щоб відтягну-
ти частину петлюрівських і галицьких 
на себе.

Коли мною була підтягнута ре-
зервна рота на опушку лісу, віддано 
розпорядження і була поставлена за-
дача, мені повідомили зі штаба полку 
Могильно, що у 3-й батальйон прибув 
Щорс, його заступник Дубовий, Се-
менов начартдивізіону та інші.

На околиці лісу я зустрів Щорса і 
доповів йому ситуацію.

Щорс наказав вести його на по-
зицію. Я Щорса вмовляв не ходити на 
передову лінії вогню, однак він пішов 
до бійців, які лежали в окопах, роз-
мовляв із ними, жартував.

Один з червоноармійців раптом 
заявив Щорсу, що він зранку спосте-
рігав скупчення супротивника у бу-
диночку-сараю, що там є і кулемет та 
що, мовляв, Щорсу небезпечно роз-
гулювати відкрито.

Семенов, начальник артдивізіону 
запропонував обстріляти з батареї 
цей будиночок і розпорядився пере-
нести командирський пункт до себе, 
і коли командний пункт був готовий, 
почав стріляти сам.

Семенов стріляв невдало, сна-
ряди розкидав, щоб припинити мар-
нувати снаряди, я запропонував Що-
рсу доручити стріляти начальнику ба-
тареї Химиченку, який з третього-чет-
вертого пострілу накрив будиночок, 
з'явився дим, курява, які закрили цей 
будинок.

За 20 секунд був відкритий куле-
метний вогонь.

Я ліг лівіше Щорса, Дубовий – 
правіше, біля нього.

Лежачи під кулеметним вогнем, я 
звернув увагу Щорса на те, що у су-
противника хороший боєць-кулемет-
ник, що він вивчив перед собою міс-
цевість і добре спостерігав.

Щорс відповів мені, що кулемет-
ник супротивника вправний, витри-
маний. У цей момент я почув міцну 
лайку червоноармійця, який питав 
«хто там стріляє з револьвера», хоча 
я не бачив, хто стріляв.

Розмова з Щорсом перервалася; 
раптом я подивився на Щорса і помі-
тив його скляні очі, крикнув Дубово-
му, що Щорс вбитий.

Тут я піднявся і помчав на опуш-
ку лісу, 50-70 метрів від позиції, до 
місця розташування резервної роти, 
штаба батальйону, медичного пункту 
допомоги батальйону.

На цей момент Дубовий вже від-
тягнув Щорса за укриття і наказав 
комбату виконувати поставлену за-
дачу, тобто нанести короткий удар во-
рогу.

Сам же я пішов із наступом упе-
ред. Пройшов метрів 500-600 та по-
вернувся назад, але Щорса вже не 
було, його Дубовий відвіз до Корос-
теня. 

Від медсестри, та я і сам бачив, 
що удар був Щорсу нанесений у пра-
ву скроню. Він прожив 20 хвилин, не 
приходячи до тями.

Звертає на себе увагу, що Щорс 
не був похоронений у Коростеню, а 
поспішно відправлений з якоюсь па-
нікою на Волгу в Самару.

Потім були окремі розмови у пол-
ку, що Щорса вбили свої. Причому се-
ред бійців йшли посилені розмови, 
що Щорса вбив Дубовий, щоб зайня-
ти місце Щорса. Ця думка ще тоді ви-
никла в мене.

Дубового я тоді знав дуже мало, 
так як я бачив його вдруге. До цьо-
го Дубовий був начштаба 1-ї Україн-
ської Радянської армії. Щорс був у та-
кий спосіб підлеглим у Дубового. Сам 
же Щорс провадив жорстку бороть-
бу із бандитизмом, запроваджував 
революційну залізну дисципліну і за 
бандитизм карав суворо, не зупиня-
ючись ані перед чим.

У 1936 році у січні, чи лютому, 
коли Дубовий мене вербував у контр-
революційну військову змову, я тор-
кнувся питання перед Дубовим сто-
совно картини смерті Щорса, і між ін-
шим я сказав, що Щорс загинув якось 
безглуздо і що в полку були окремі 
розмови, які вказували на Дубового.

Він мені відповів, що не варто го-
ворити про смерть Щорса, адже ве-
личезна більшість вважає, що Щорс 
вбитий Петлюрой. Хай ця думка та-
кою і лишається та запропонував він 
мені, дещо хвилюючись, більше про 
це не говорити. Це ще більше мере 
переконало, що до смерті Щорса Ду-
бовий мав безпосередній стосунок. 

Квятек
14 березня 1938
Москва, Лефортівська в'язниця»
Отже, свідчення Казиміра Квят-

ка багато в чому збігалися із тим, що 
в спогадах стверджував сам Іван Ду-
бовий. Але Квятек повідомляє кілька 
додаткових подробиць.

Важливо те, що Квятек заліг по 
іншому боці від Щорса і не міг бачи-
ти дій Дубового. Важливо те, що весь 
час у Квятка не було зорового кон-
такту із самим Щорсом. Квятек чув 
якісь револьверні постріли.

Але на власні очі жодних дій Ду-
бового Квятек не бачив. І мусив пи-
тати про його причетність до смер-
ті Щорса, ґрунтуючись на чутках, що 
кружляли потім в полку. Вочевидь, 
той відповів вкрай обтічно. Більш 
того, Кятек помиляється: рану він не 
міг бачити на правій скроні.

Для звинувачень Дубового у 
вбивстві фактичних підстав не виста-
чало – одні припущення. Зрештою, 
імовірним вбивцею могла бути тре-
тя особа.

І така версія теж свого час 
з'явилася на світ.

Олександр ЗІНЧЕНКО, 
історик, публіцист (Київ)

«Українська правда — 
Історична правда», 30.08. 2019.

Pravda.com.ua

Закінчення в наступному номері

Щорс. Таємниця смерті та початок міфу

Кадр з фільму «Щорс». Режисер Олександр Довженко, 1939 рік

Іван Дубовий

Микола Щорс та Іван Дубовий — кращі друзі і соратники. 
Такий образ закарбований у книжці спогадів Дубового

Прощання з Миколою Щорсом у місті Клинцях, 1(?)вересня 1919 року

Казимир Квятек
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Вступне слово
 редактора газети

Пан Микола Дупляк — новий 
читач і автор нашої газети з числа 
українців діаспори. Він — україн-
ський педагог і журналіст зі США, 
довголітній гловний редактор тиж-
невика «Народна Воля» у Скренто-
ні, штат Пенсильванія. В попере-
дньому номері нашої газети надру-
кована його стаття «Варшавський 
«Український альманах». 

Також пан Микола відгукнувся 
на пропозицію долучитися до кон-
ференції про депортацію лемків, 
яку 24 вересня проводить Черні-
гівська центральна міська бібліо-
тека ім. Коцюбинського. Тим біль-
ше, що й сам він лемко, з родини 
депортованих. Ось лист пана Ми-
коли і надіслана ним стаття до ма-
теріалів конференції. Правопис ав-
тора. 

* * *
«Шановний Пане Антоненко!
Дякую за вітання з Днем Неза-

лежности України. І я щиро вітаю 
Вас із цим найкращим Днем у мо-
єму житті, а Україні бажаю світло-
го майбутнього у колі вільних країн 
світу -- розвитку української куль-
тури й мови та економічного роз-
витку, добробуту й процвітання та 
миру.

Я відзначав День Незалежнос-
ти над Атлантійським океаном – на 
однотижневих вакаціях.

Так, я прочитав про чернігів-
ську конференцію у справі депор-
тації лемків (та й цілого Закерзо-
юння). З темою я добре знайомий. У 
жовтні 2017 р. брав активну участь 
у подібній міжнародній конференції 
в Нью-Йорку з нагоди

70-річчя операції «Вісла». На 
споріднену тему надсилаю Вам 
статтю «Діяльність служб безпеки 
Народної Польщі щодо українців у 
1944-1989 роках». 

Багато дечого можна викорис-
тати з моєї книжки «З Україною в 
серці». Радію, що названа конфе-
ренція відбудеться у Чернігові, бо 
у Вас напевно мало знають про не-
завидну долю українців у Польщі.

Щиро Вас вітаю,
Микола Дупляк.

Arkadiusz Slabig. Dzialania 
aparatu bezpieczenstwa Polski 
Ludowej wobec Ukraincow w latach 
1944 – 1989. Slupsk, 2018, str. 
701.

Велика за своїм змістом і гли-
бока за дослідженням теми книжка 
молодого польського історика Ар-
кадіюша Слабіґа «Діяльність служб 
безпеки Народної Польщі щодо 
українців у 1944 – 1989 роках», це 
вже друга велика наукова праця 
цього автора про гноблення україн-
ської автохтонної меншини в Поль-
щі за час панування комуністично-
го режиму в цій країні, що охоплює 
період 45 років. Перше досліджен-
ня автора «Kwestia ukrainska w 
dzialalnosci Sluzby Bezpieczenstwa 
PRL» появилася 2016 року як док-
торська дисертація. Друге дослі-
дження, — це монументальне ви-
дання, в якому автор описує пра-
цю державних служб безпеки в за-
гальнопольському масштабі.

Прикметне те, що обидві кни-
ги сперті на науковій аналізі ново-
відкритих для дослідників досі за-
секречених документів безпеки за 
час правління комуністичного ре-
жиму. 

Приємно відмітити, що А. Сла-
біґ відмежовується від пропаган-

дистських шабльонів інших авторів, 
хоче бути об’єктивним і робить свої 
власні висновки на основі аналізи 
доступних йому документів. При-
кметне й те, що чинна польська 
влада зводить власні порахунки з 
українством і незалежною Україн-
ською Державою на iсторичному 
тлі та підтримує шовіністичні сили 
в державі і всіляко шкодить до-
брим відносинам між Польщею і 
Україною, що склалися в попередні 
роки. Сьогодні знову б’ють україн-
ця за українську мову на польських 
вулицях і в публічному транспорті; 
польські вандали нищать пам’ятки 
української культури та затирають 
сліди українського життя-буття на-
віть на українських цвинтарях на 
Закерзонні. Зовсім забулися сло-
ва мудрих поляків про те, що без 
вільної України немає й вільної 
Польщі. Враховуючи сучасні поль-
ські реалії, треба привітати появу 
найновішої публікації дослідника 
А. Слабіґа.

Якщо попередня публікація 
цього автора обмежовувалась пе-
ріодом комуністичного режиму, то 
рецензована книга розширює тему 
до часів визвольних змагань – до 
1918 року, а це дозволяє поль-
ським і українським читачам краще 
зрозуміти обговорювану пробле-
му та зробити власні висновки. Це 
ж бо період нищення українства на 
українській землі під польською за-
йманщиною, що викликало оправ-
даний спротив українців, спер-
шу очолений Організацією Україн-
ських Націоналістів, а згодом Укра-
їнською Військовою Організацією 
та Українською Повстанською Ар-
мією.

Окрім різних праць польських 
авторів, А. Слабіґ використав та-
кож українські джерела, особли-
во «Літопис УПА» під редакцією Пе-
тра Потічного, Івана Лика, Євгена 
Штендери та Степана Шпака. Де-
які польські матеріяли – не нові, 
але деякі використовуються впер-
ше. Не можна сумніватися в тому, 
що автор знає польську меншиневу 
політику краще, як будь-хто інший, 
але відмежовується від пропаган-
дистського паплюження українців, 
прикметного багатьом польським 
авторам, що пишуть на теми поль-
сько-українських відносин.

В основному, дослідження А. 
Слабіґа зводиться до накреслення 
політики польського комуністично-
го уряду відносно української мен-
шини на основі доступних тепер 
документів служби безпеки 1944 
– 1989 років. При цій нагоді ав-
тор заторкує також діяльність дер-
жавних органів влади у відношен-
ні до інших національних меншин 
– німецької та єврейської, які, на 
думку державної влади, в західній 
Польщі були найбільшою небезпе-
кою для ПНР. З огляду на мале їх 
число, греки, литовці та білоруси не 
викликали особливого зацікавлен-
ня влади. Цікаво, що автор чомусь 
промовчує російську національну 
меншину, а росіяни таки живуть у 
Польщі. 

На думку А. Слабіґа, найважли-
вішим творцем польської менши-
невої політики після Другої світо-
вої війни був таки апарат безпеки, 
що поєднував прикмети цивільної 
контррозвідки та політичної полі-
ції. Він був оснований за зразком 
подібних радянських органів без-
пеки, що їх контролювала компар-
тія. Апарат безпеки дбав про комп-
лексний контроль суспільства, про 
боротьбу з дійсними та уявними во-

рогами внутрішнього ладу та про 
попередження і ліквідацію зовніш-
ньої небезпеки.

У колі зацікавлення Уряду Без-
пеки, згодом перейменованого в 
Службу Безпеки, опинилася укра-
їнська меншина – частина наро-
ду, якому до 1991 року не судило-
ся створити незалежної держави. 
Тому, що Польща бажала створити 
одно національну державу, в її ін-
тересі була репатріяція польського 
населення з України до Польщі, а з 
Польщі переселення українського 
населення (спочатку добровільне а 
потім насильне) до України. Одначе, 
цей факт, що українське населення 
Закерзоння було автохтонним і не 
бажало виїжджати до підневільної 
України – до сталінських колгоспів, 
створював для Польщі нові клопо-
ти: почався спротив українців, що 

довів до самооборони. Одиноким 
оборонцем українського населен-
ня від польського терору, насиль-
ства польського війська й Армії 
Крайової та всяких банд була Укра-
їнська Повстанська Армія. 

Проти української меншини 
змобілізовано міліцію, військо, 
служби безпеки – увесь апарат на-
сильства. Тих, кого не вдалося пе-
реселити або депортувати до Укра-
їни, 1947 року військо депортува-
ло на північні й західні понімецькі 
землі Польщі (ті, що за підсумками 
Другої світової війни перейшли від 
Німеччини до Польщі, — Ред.) . Ме-
тою заплянованого розпорошення 
150 000 українців по всіх закутках 
цих т.зв. Повернених земель була 
суцільна швидка полонізація. Є всі 
дані на те, щоб назвати її етноци-
дом, або й повільним геноцидом. 

На думку А. Слабіґа, операція 
«Вісла» і репресії, що слідували, за-
вершила найтрагічніший етап в іс-
торії польсько-українських відно-
син. Військові суди засудили до 
смертної кари 478 українців. Укра-
їнську інтелігенцію, підозрюваних у 
співпраці з підпіллям і тих, хто не-
законно повертався із заслання до 
рідної хати, без суду запроторюва-
ли до концентраційного табору в 
Явожні — 3874 особи (2851 муж-
чин, 809 жінок і 22 дітей, 22 гре-
ко-католицьких і 3 православних 
священиків), українцями наповню-
вали різні тюрми. Забороненo на-
віть вживати назви «українець» або 
«український». 

Покликуючись на дуже дис-
кусійну думку іншого польсько-

го автора Ґ. Мотики («Od rzezi 
wolynskiej…»), A. Слабіґ пише, що 
в етнічно-політичному конфлікті в 
1943-1947 роках «загинуло май-
же 100 тисяч поляків і 10-15 тисяч 
українців». Польські автори тради-
ційно перебільшують втрати поля-
ків (особливо на Волині), та при-
меншують втрати українців. Невже 
жорстокий терор польської влади 
на Закерзонні був вислідом пом-
сти за втрати польських колоніс-
тів на Волині? А нам тоді втовкма-
чували, що операція «Вісла» — це 
збірна кара за смерть ген. Кароля 
Свєрчевського... 

На польському засланні для 
українців було створено всі пере-
думови на те, щоб суцільна поло-
нізація мала швидкий успіх — роз-
порошення серед вороже настав-
леного до українців польського на-

селення, відсутність українських 
шкіл, українських церков, рідного 
друкованого слова, постійна про-
тиукраїнська пропаганда в засо-
бах масової інформації, мовляв, 
українці – різуни та бандити, заля-
кування і цькування органами вла-
ди тощо.

Найбільший спротив поворо-
там українців виявила влада в Кра-
ківському воєвідстві. До полови-
ни квітня 1957 р. до повіту Новий 
Санч законно повернулися лише 
дві сім’ї, a одна незаконно, хоча 
біля 600 сімей хотіло повернутися 
туди. На думку Ярослава Сирника, 
в роках 1948 – 1990 на Закерзон-
ня таки повернулося 30–35 тисяч 
депортованих в операції «Вісла» та 
їхніх нащадків.

Те, що Україна після війни прак-
тично залишилась колонією Ро-
сії, не сприяло українцям у Польщі. 
Там радянська влада русифікувала 
українців, а тут польська – полоні-
зувала їх. Партнерство очевидне. 
Там радянська влада вела бороть-
бу з українським визвольним ру-
хом, з УПА, а варшавський уряд ро-
бив те саме на підконтрольній те-
риторії.

Автор дослідження часто наво-
дить зразки співпраці Варшави і 
Москви, згодом ще й Праги в ділян-
ці боротьби з українським підпіл-
лям – дійсним і здогадним. У таких 
обставинах українці на польському 
засланні не могли сподіватися нія-
кої підтримки від поневоленої Ро-
сією Батьківщини. Вони могли на-
діятись лише на власні сили. Автор 
підкреслює високу мораль україн-

ського підпілля та його віру у віль-
ну Україну.

На думку автора досліджен-
ня, роки 1944 – 1954 – це час 
найбрутальнішої діяльности «без-
пеки» у відношенні до українців у 
Польщі. Другий період боротьби 
служб безпеки з українством по-
чався 1955 року коли виявилось, 
що режимний контроль над укра-
їнцями не зовсім задовільний, 
що діє тихий спротив проти поло-
нізації, що почався серед україн-
ської студентської молоді. Наша 
молодь відшукувала себе, зустрі-
чалася таємно, влаштовувала ве-
чірки, знайомилася з українською 
тематикою, спілкувалася рідною 
мовою. Видно, це вже було не-
безпечним для безпеки держави. 
Щоб контролювати такий патріо-
тичний рух, треба було дещо зміни-
ти методи праці безпеки. Треба ж 
було виявити, що там тихенько ді-
ється в українському середовищі, 
чи, мовляв, невдоволені своїм ста-
новищем, українці не творять яко-
гось небажаного спротиву. Щоб 
досягти мети, треба було дещо по-
ступитися українцям у культурній 
площині, інфільтрувати середови-
ще, втихомирити людей, а згодом 
втихомирити їхніх нововиявлених 
активістів і провідників, або пока-
рати їх. 

У цій ділянці служби безпе-
ки застосовували всілякі методи. 
Не обійшлося і без досвіду радян-
ських спецслужб і навіть чехосло-
вацьких, з якими польські есбеки 
(спрощена назва співробітників 
Служби Безпеки. — Ред.) співпра-
цювали. Про це автор наводить чи-
мало фактів. Відомо ж бо, що укра-
їнським ансамблям з Польщі не 
дозволяли брати участь у Фести-
валях української культури в Свид-
нику (Словаччина), але постійна 
присутність польської безпеки на 
цих фестивалях була також у про-
грамі співпраці з чехословацькою 
розвідкою. Як пише А. Слабіґ, 1967 
р. на Фестиваль до Свидника при-
їхало аж десять польських есбеків.

У висліді нової політики дер-
жавної влади, дійшло до створен-
ня Українського Суспільно-Куль-
турного Товариства (УСКТ). Автор 
цієї статті був учасником органі-
заційного з’їзду цієї організації у 
Варшаві, що відбувся 16 -18 черв-
ня 1956 року. Це був період вели-
кого піднесення і великих надій 
українців. Уже 15 червня того ж 
року в польській столиці вийшло 
перше число органу УСКТ — тиж-
невика «Наше слово». Це була ве-
лика радість.

На першому з’їзді УСКТ україн-
ські делегати перш усього домага-
лися дозволу повернутися на свої 
рідні землі на Закерзонні, відкрит-
тя українських шкіл, дозволу на 
власну релігійну обслугу та культур-
ний розвиток. Саме тоді в багатьох 
містах українська молодь почала 
влаштовувати незабутні велича-
ві українські танцювальні забави, 
особливо «Маланки», на які їхала з 
далеких сіл і міст Польщі. Почала-
ся активна культурна праця. З до-
зволу влади почали засновувати-
ся українські школи, як гриби після 
дощу, збільшувалась кількість т.зв. 
пунктів навчання української мови 
в польських школах. Такого розви-
тку подій влада аж ніяк не споді-
валася і не бажала. Завдання про 
швидку полонізацію не відмінила. 
Змінилися лише методи.

Микола ДУПЛЯК
Закінчення в наступному номері

Діяльність служб безпеки Народної Польщі 
щодо українців у 1944-1989 роках
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Батурин — гетьманська столиця

Вагомий внесок у розвиток істо-
ричної науки роблять археологи. 23 
роки в гетьманській столиці це до-
бре доводять науковці Батуринської 
археологічної експедиції Національ-
ного університету «Чернігівський ко-
легіум» імені Т. Шевченка та Інсти-
туту археології НАН України. Вже 
тривалий час експедицію очолює 
талановитий археолог, старший нау-
ковий співробітник Центру археоло-
гії та стародавньої історії Північного 
Лівобережжя імені Д. Самоквасова 
Юрій Ситий. 

Цьогорічні дослідження розпо-
чалися 2 серпня та тривали три тиж-
ні. У розкопках традиційно взяли 
участь студенти, викладачі, наукові 
співробітники, магістранти, аспіран-
ти Навчально-наукового інституту 
історії та соціогуманітарних дисци-
плін ім. О. Лазаревського (Чернігів), 
Глухівського національного педа-
гогічного університету імені О. До-
вженка та Інституту археології НАН 
України. Велику допомогу надали 
волонтери, серед яких найбільше 
було ліцеїстів Глухівського ліцею-
інтернату з посиленою військовою 
підготовкою. 

Зусилля науковців цього року 
були спрямовані на дослідження за-
будови Батурина та вивчення пла-
нування садиб козацької старшини 
ХVII-XVIII ст. 

Один із розкопів 2019 р. розміс-
тився на території садиби Кочубеїв. 
Дослідження очолив аспірант Інсти-
туту археології НАН України Андрій 
Потапенко. Тут археологи продовжи-
ли вивчати забудову цієї старшин-
сько-дворянської садиби. У 2018 
р. на південний схід від будинку В. 
Кочубея науковці натрапили на за-
лишки кладки окремої споруди, що 
складалася з 3-х кімнат. Ймовірно, 
це була кухня. У цьогорічному сезоні 
продовжено її вивчення. У 3-х тран-
шеях було виявлено 2 стовпові ями, 

кладку фундаменту та дерев’яний 
стовпчик. Вдалося «спіймати» кут 
південно-західної стінки будівлі та 
дослідити цегляну кладку ХVII-XVIII 
ст., що розміщувалася в два ряди. 
Знайдено багато фрагментів кера-
мічного посуду (із зеленою та жов-
тою поливою), фрагменти кахлів 
голландського типу, що ще раз вка-
зує на призначення цього примі-
щення. Час спорудження будівлі на-
уковці відносять до другої полови-
ни XVIII ст., коли власником садиби 
був гетьман Кирило Розумовський. 
На це вказують і знайдені дві моне-
ти Російської імперії другої полови-
ни ХVIIІ ст. 

У 2018 р. на території історич-
ного району Батурина Побожівки 
науковці натрапили на житло гене-
рального писаря Пилипа Орлика. 
Дослідження його продовжилися і 
в цьому році. Розкопки на даному 
об'єкті очолив науковий співробіт-
ник Інституту археології НАН Укра-
їни Віталій Жигола. Було закладе-
но розкоп, який дотикався минуло-
річного. Вдалося знайти кут будів-
лі та залишки будівельного дерева 
початку ХVIII ст. Серед знахідок пе-
реважали фрагменти полив’яних та 
теракотових рельєфних кахлів цьо-
го періоду. 

Досліджуючи південне перед-
містя Батурина ХVII-XVIII ст., один 
із розкопів археологи розмісти-
ли на поселенні Дорога (неподалік 
автошляху Кіпті — Бачівськ). Роз-
копки об’єкта очолив старший на-
уковий співробітник Центру ім. Д. 
Самоквасова Олександр Терещен-
ко. У минулорічному сезоні науков-
ці виявили житло мешканця Бату-
рина ХVII – початку XVIII ст. Цього 
року продовжили вивчення цен-
трального житла та розпланування 
садиби. Житло, у плануванні яко-
го виявили коридор та ганок, було 
дерев’яним. Воно було розібране 

до 1708 р. Серед знахідок перева-
жають фрагменти керамічного по-
суду, полив’яні та теракотові кахлі, 
фрагменти цегли. Також було вияв-
лено глиняну люльку, монету «полу-
шку» Московської держави часів 
Петра І та фрагмент жорна ХVII-XVIII 
ст.

Третій рік поспіль дослідження 
ведуться й на північному передміс-
ті Батурина – Горбанівці. Розкопки 
там очолив науковий співробітник 
Центру ім. Д. Самоквасова Сергій 
Сорокін. Метою досліджень цього 
року був пошук нових археологіч-
них об’єктів волинцевської та ро-
менської культури. У невеликому 
розкопі, в культурному шарі на рівні 
ХVIIІ-ХІХ ст. археологи натрапили на 
фрагмент жіночого дукача. За час 
розкопок в Батурині таких знахідок 
не траплялося. Було виявлено чи-
мало слідів жител та господарських 
об’єктів доби слов’ян. Серед знахі-
док переважали фрагменти ліпно-
го посуду, орнаментовані вдавлен-
нями. 

Ще один об’єкт розкопок 2019 
р. знаходився на території замісь-
кої резиденції Івана Мазепи. За 
роки досліджень цієї садиби було 
виявлено і вивчено кам’яний па-
лац, дерев’яні «покоєву хату» (флі-
гель), курінь-вартівню, церкву. До-
вгий час западина перед палацом 
вважалася рештками колодязя. В 
минулому році під час розвідки на 
краю котловану було знайдено це-
гляну кладку. Вивчення нового ви-
явленого об’єкта під керівництвом 
молодшої наукової співробітниці 
Інституту археології НАН України 
Людмили Мироненко в цьогорічно-
му сезоні було продовжено. Під час 
досліджень вдалося з’ясувати, що 
це підвальне приміщення наземної 
споруди, можливо, господарсько-
го призначення. Археологи визна-
чили розміщення входу до підвалу. 
До нього вели дерев'яні двері. Було 
розкопано сходи та ніші підвально-
го приміщення. Як визначили нау-
ковці, кладка з цегли мала товщину 
близько 90 см, а підвал був части-
ною забудови садиби Івана Мазепи 
(кінця ХVII – початку XVIII ст). 

Заміська резиденція І. Мазепи 
припинила своє існування у 1708 
р., проте це підвальне приміщен-
ня збереглося. Воно використо-
вувалося за призначенням ще й у 
той час, коли територією Гончарів-
ки володів бджоляр Степан Велик-
дан (син Петра Івановича Прокопо-
вича). Видовжену яму довжиною в 
три сажні і шириною трохи більше 
сажня поблизу решток фундамен-
тів гетьманського палацу згадува-
ли очевидці в кінці ХІХ ст. 

На новому об'єкті було знайде-
но багато полив'яних та теракотових 
рельєфних кахлів, фігурної плитки 
з підлоги палацу гетьмана І. Мазе-
пи. Серед знахідок привертає ува-
гу фрагмент цегли із відбитком лапи 
собаки.

Отже, археологічний сезон 2019 
року був цікавим і плідним на нові 
археологічні відкриття. 

Каріна СОЛДАТОВА, 
старший науковий співробітник

Національного історико-культур-
ного заповідника «Гетьманська 

столиця»
Фото автора, 2019 р.

Від редактора. Дякую Людмилі Валентинівні за добрі сло-
ва про нашу газету і за це уточнення. Людмила Студьонова — 
бібліотекар-бібліограф, енциклопедист, краєзнавець, дослідни-
ця, публіцистка, член Національної спілки краєзнавців України 
та заслужений працівник культури України. Десятки років відда-
ла роботі в обласній бібліотеці ім. Короленка, де пройшла шлях 
від бібліографа до завідувачки відділом краєзнавства. Відома 
своєю плідною працею у царині історії, краєзнавства, авторка 
книг і численних публікацій з цієї тематики.

Щодо того, що дехто вважає себе нащадками видатного 
українського композитора Березовського? Можливо, це той ви-
падок, коли непрямі нащадки вважають себе такими, як нащад-
ки родичів видатної людини. Для аналогії — і нас уже не одне 
покоління називає себе «нащадками» Тараса Шевченка, хоч той 
не мав дітей. А просто це прямі нащадки братів і сестер Тара-
са Григоровича. Але оскільки у Березовського не було й братів 
і сестер, то, може, хтось виводить свою «генеалогію» від батьків 
композитора? 

В будь-якому разі вдячність пані Людмилі за уточнення, адже 
достовірність дуже важлива для розуміння нашої історії, яку ми 
багато в чому відкриваємо для себе. 

На сторінках газети «Світ-
інфо» (№ 157) від 15 серпня 
2019 року опубліковано ін-
формацію за назвою «Віднов-
люють старовинний маєток». 
Мова йде про старовинний 
дерев̀ яний будинок в селі Ста-
рий Білоус Чернігівського ра-
йону. Засмутила фраза: «Це 
спадок нащадків українсько-
го композитора Березовсько-
го». Засмутила тому, що Мак-
сим Березовський не мав на-
щадків. 

Як стверджують дослідни-
ки життя і творчості компози-
тора, вся його біографія, че-
рез відсутність левової част-
ки документальних свідчень, 
міфологізована. Точно неві-
дома дата його народження. 
Хоча в енциклопедіях пишуть, 
що Максим Березовський на-
родився (16) 27 жовтня 1745 
року, а трагічно помер 1777 
року. Місто народження — Глу-
хів Чернігівської губернії. 

Письменнику Нестору Ва-
сильовичу Кукольнику (1809 – 
1868) належить історичне опо-
відання «Максим Созонтович 
Березовський». Із твору дізнає-
мося, що композитор народив-
ся в Україні. Місце народження 
не називається. Навчався у Ки-
єво-Могилянській академії. У 
вільний час писав свою музику. 

Вчителям дуже сподобало-
ся, і вони доповіли про здібнос-
ті свого учня генералу Петру 
Олександровичу Рум`янцеву-
Задунайському – президенту 
Малоросійської колегії та ге-
нерал-губернатору Лівобереж-
ної України. Той рекомендував 
юного Березовського в імпе-
раторські півчі до Петербурзь-
кої співочої капели. 

У Петербурзі Максимові 
сказали, що він талант і відпра-
вили до Італії, де він прожив 
понад десять років. Нестор Ку-
кольник вказує, що у компози-
тора було два брати – Іван й Те-
рентій, і що вони військові. А у 
Чернігові проживав генераль-
ний суддя Березовський, який 
до родини Максима не мав 
жодного відношення. 

Дані про батьків і міс-
це народження композито-
ра містяться в книзі україн-
ських письменників Юрія Ко-
лісниченка та Сергія Плачинди 
«Максим Березовський. Артем 
Ведель», яка побачила світ у 
Києві 1968 року в серії «Нео-
палима купина». Батько Мак-
сима Созонт Березовський з 
козацьким військом три роки 
ходив на татар і ляхів. Повер-
нувшись, побрався з дівчиною 
Горпиною, яка весь цей час на 
нього чекала. Потім народив-
ся Максимко. Інших дітей у по-
дружжя не було. Хлопчик зрос-

тав на батьковому власному 
хуторці Дубки під Глуховом. 
Та несподівано до них приї-
хав царський генерал Бурдє-
єв і пред`явив папірець на ху-
тірець Созонта Березовсько-
го. Аби його повернути, він на-
писав скаргу до Сенату і повіз 
її в Петербург. Шість років роз-
глядалася його справа. Весь 
цей час Созонт прожив у росій-
ській столиці, витрачаючи ве-
ликі гроші. І переміг. Вдома по-
бачив уже дев̀ ятирічного сина, 
наставником якого був отець 
Данило, священик церкви Свя-
тої Покрови міста Глухова. На-
передодні смерті своєї Максим 
Березовський заповів йому 
всі папери, ноти з музичними 
творами. Саме від нього ком-
позитор, перебуваючи в Італії, 
дізнався про смерть спочатку 
батька, а потім матері Горпини 
Григорівни. Після кончини Со-
зонта Березовського його ху-
тірець Дубки під Глуховом від-
судив той самий генерал Бур-
дєєв. 

У 1774 році Максим Созон-
тович повернувся до Петербур-
га славетним композитором, 
але вдома зустрівся із байду-
жістю урядовців. В Україну не 
виїздив. За три роки його не 
стало. Поширилися чутки, що 
він сам собі перерізав горло. 
Але сучасні дослідники вважа-
ють, що смерть композитора 
настала внаслідок інфекційно-
го захворювання. Максим Бе-
резовський не встиг одружи-
тися. Отже, у нього не було на-
щадків. Все його життя було 
пов’язано із Петербургом та 
Італією.

Відновлення старовинного 
маєтку – важлива справа, але 
дещо аморально прив’язувати 
до себе таких видатних людей, 
як Максим Березовський, не 
маючи на це жодних підстав. 

Я передплачую Вашу газе-
ту і з інтересом її читаю. Тому 
мені не хочеться, щоб на сто-
рінках «Світ-інфо» публікувала-
ся не перевірена інформація.

Щиро з повагою до Вас — 
Людмила СТУДЬОНОВА.

Про «нащадків» 
Максима БерезовськогоНові археологічні відкриття 

Дослідження заміської резиденції Івана Мазепи 

Дослідження на території поселення Дорога
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Фотоархів

Дивно, але найкреатив-
ніший шмат Української 
Землі, яким є Новгород-Сі-
верщина, як за совєтів так 
і після не переставав відчу-
вати дискомфорт у площи-
ні налагодження музейної 
справи. Варто тільки прига-
дати 1920-ті роки, станов-
лення музейного закладу 
з шаленим спротивом міс-
цевого чиновництва Анто-
ну Гапеєву, щоб зрозуміти 
всю силу негативу та усвідо-
мити причини негараздів із 
темою створення та функці-
онування музеїв Новгород-
Сіверщини.

Як кажуть, з музейним пи-
танням на Новгород-Сіверщи-
ні завжди виходило неначе в 
«діжці меду» з кільканадцять-
ма «ложками дьогтю»! Ось і в 
1954-му, коли з Новгорода-Сі-
верського нахабно виштовхали 
(хрін-зна для чого?) в інші міста 
Чернігівщини багатюще начин-
ня чи не найкращого краєзнав-
чого районного музею! І місцева 
влада на захист не наважилась. 
А в історії містечка залишилась 
тільки згадка про краєзнавців-
правдолюбів – Л. Шелеста, М. 
Гребенка, Л. Хоткевича, В. Вол-
кова, С. Санжару, Є. Варду та Л. 
Синайського. Ці мужні люди 12 
років відстоювали справедли-
вість повернення до Новгорода-
Сіверського музейних експона-
тів з місць «ув’язнення».

А тим часом, відродження 
установи у найблагословенні-
шому райцентрі Чернігівщини в 
1966 році зовсім не допомогло 
партсовєцькому чиновництву 
вигнати зі своєї свідомості вірус 
меншовартості та впертого не-
сприйняття українського чинни-
ка. Вони і після епохи пережито-
го створювали музею достатньо 
незручностей. В 1973-1974 ро-
ках, оголосивши про ремонт, ра-
йонна культура на півроку «за-
била болт», повісивши замок на 
музейні двері! І хтозна, як довго 
б тривав «ремонт», коли б не ви-
моги свідомих містян та екскур-
сантів до обласних та республі-
канських начальників. Отож з 
високих кабінетів і примусили 
керівників Новгород-Сіверсько-
го відділу культури завершити 
«вічний» ремонт.

До речі, і сей безглуздий кон-
фуз районного масштабу не став 
останнім. На початку 70-х нага-
дали про себе натяки про ймо-
вірність невеличкого скандаль-
чика навколо ще однієї «музей-
ної історії» в 1000-літньому місті 
на Десні. Йшлось про створен-
ня великого етнографічного 
музею за містом під відкритим 
небом! Навіть ділянку виділи-
ли. Пішло фінансування. Але, за 
згадкою сучасників, на цій спра-
ві хтось «нагрів руки», і етногра-
фія Північної Сіверщини нака-
зала довго жити! Бо місцевим 
князькам і цього разу боротись 
за УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ не було 
бажання. Тим більше, що в Києві 
розпочиналась епоха Щербиць-
кого, що замінив опального Пе-
тра Шелеста. А кілька будівель 
з сільської Новгород-Сіверщини 
ХІХ ст. від Ларинівки, Мамекина 
та Араповичів в якості етногра-
фічних експонатів таки постали 
під відкритим небом. Тільки під 
Києвом у Пірогові!

Не можна обійти ще один ак-
туальний напрям музейної спра-
ви Новгород-Сіверщини, що на-
брав обертів на початку 60-х 

років, – шкільні музейні кімна-
ти. Його становленню сприяв 
рух краєзнавців, який на ту пору 
на 99% був представлений вчи-
телями з учнями шкіл. Саме тоді 
набули слави і збирачі артефак-
тів Новгород-Сіверщини — Іван 
Іванченко (Смяч), Віра Коротке-
вич (Горбів), Данило Сазонець 
(Стахорщина), а ще й Дігтярівка 
та Дробишів…

У низці шкіл, як то Горбів-
ська, Дробишівська, Стахор-
щинська, Дігтярівська, Смяць-
ка, Биринська, за участі викла-
дачів історії та підтримки дирек-
торів-ентузіастів, які цінували 
справжню волонтерську працю 
патріотів, постали поважні за 
цінністю та змістом артефактів 
музейні кімнати.

Інша справа, що початок 
2000-х, лихих для Новгород-Сі-
верської сільської освіти ро-
ків, приніс чимало біди й для 
шанувальників історії. Коли із 
закриттям та ліквідацією на-
вчальних закладів набули сили 
не тільки матеріяльні втрати та 
практика руйнації приміщень 
з розкраданням обладнання. 
Саме тоді загинули кілька шкіль-
них музеїв, що зберігали арте-
факти історії населених пунк-
тів, які вже не можна повер-
нути. Вже кільканадцять років 
нема музею Команської сільра-
ди, який розграбовано у Дроби-
шівській середній школі. Втра-
чено назавжди найпотужніший 
музей трьох історичних сіл – 
Горбова, Юхнова та Путивська 
при Горбівській школі з тися-
чами експонатів. Його особис-
то розгромили функціонери ра-
йонного відділу освіти на почат-
ку 2000-х під виглядом «перемі-
щення» окремих експонатів.

Вважай, національного рів-
ня лихо відбулось більше 20 ро-
ків тому в Новгород-Сіверській 
школі-інтернаті ім. К. Д. Ушин-
ського, де від 1960 року розпо-
чав життєпис найкращий шкіль-
ний музей в Україні. Його ство-
рив патріарх краєзнавчої роботи 
району, вчитель історії Іван Кири-
лович Коломієць. До речі, навіть 
сучасній публіці, часто відсторо-

неній від проблем гуманітарного 
життя Новгород-Сіверщини, не 
зашкодить знати, що згадане ді-
тище вчителя, за рішенням тодіш-
ніх районних органів влади, під 
час відсутності у місті офіційної 
музейної установи (1954-1966) 
– виконувало роль «районного 
краєзнавчого музею»! От тіль-
ки ні наявність 10 тисяч одиниць 
експонатів, ні повага до праці 
великого вчителя Новгород-Сі-
верщини не допомогли шкільно-
му музею встояти перед невігла-
ством. Музей знищили. Відтоді 
лишень брехливими обіцянками 
лузерів, що «ось-ось розпочне-
мо відновлення музею», і постає 
в головах людей пам’ять про не-
перевершений скарб. 

А днями у невеличкому селі 
Новгород-Сіверського Подесен-
ня Кудлаївці свідомими мешкан-
цями на чолі з модератором ідеї 
пані Валентиною Панфілець, ди-
ректоркою ТОВ «Авангард», було 
відкрито етнографічний об’єкт. 
Йдеться про «хату-музей», яку 
облаштували селяни, запропо-
нувавши до полишеного госпо-
дарями після відходу в інші світи 
дещо зі свого особистого май-
на, світлин, реманенту тощо.

Ідея актуальна в якості чин-
ника продовження історії поми-
раючих сіл перш за все. А з ін-
шого боку – подія є кроком до 
відновлювання справедливості 
хоча б в очах тих, хто пам’ятає 
підступництво чиновництва, що 
«вбивало останні цвяхи в домо-
вину історії сіл» на прикладі зга-
даних музеїв-жертв. 

Ось така, друзі, вийшла роз-
мова навколо музейної справи 
у Новгород-Сіверщині, до якої 
нас наштовхнула подія у Кудла-
ївці, де до Дня села розумними 
подвижниками було відкрито 
«музей-хату»!

Сайт Бориса ДОМОЦЬКОГО 
«Лівий берег Десни».

13. 08. 2019

Фото музейних кімнат сіл 
Новгород-Сіверського району 

— автора та журналістки 
Оксани Харькової.

Пам'ятаючи історію краюНовгород-Сіверщина музейна: 
від знищених владою проектів 

до відкриття «Хатини-музею» в Кудлаївці
У Чернігівському районі до Дня Дер-

жавного прапора та 28-ї річниці Незалеж-
ності громадськість провела ряд урочистих 
заходів.

У Халявинській сільський громаді біля 
приміщення школи, де встановлена мемо-
ріальна дошка Герою АТО Павлу Смирнову, 
відбулося урочисте підняття Державного 
прапора України. Земляки привітали у смт 
Гончарівське славних воїнів Першої окре-
мої Сіверської танкової бригади.

24 серпня у смт Седнів вшанували від-

криттям меморіальної дошки Героя Укра-
їни Левка Лук’яненка. У смт Михайло-Ко-
цюбинське меморіальну дошку відкрили на 
честь першого виконання тут українсько-
го гімну «Ще не вмерла України» 24 квітня 
1918 року.

У сільських громадах Довжика та Паку-
ля відзначили 100-річчя заснування осе-
редків «Просвіта». У Пакульській громаді 
на приміщенні ФАП відкрили пам’ятні до-
шки земському лікарю Г. М. Вербицькому 
та земському фельдшеру Г. Д. Постолу

Олександр СОЛОМАХА
 Чернігів

Спільнота «Історія як вона є…»

Капела бандуристів Чернігівської ради 1 серпня 1938 р.
Фото родини Волерт.

Випуск учнів 7 класу Носівської неповної середньої школи № 2. 
Фото з колекції Валерія Фурси.
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У другій половині 30-х років майже завершився процес «одержавлення» кобзарства і 
лірництва в Україні. Після здійснення колективізації і фактичного прив̀ язування селян до 
колгоспів (закріпачення), феномен українського кобзарства трансформувався. Воно не 
зникло, а перемістилося з вулиць на сцену із санкціонованим репертуаром.
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Література й кіно Польщі

Наша газета продовжує ру-
брику про літературу Польщі й 
екранізацію її творів. У № 151 
ми розповіли про повість Ярос-
лава Івашкевича «Панни з Віль-
ко» і однойменний фільм Ан-
джея Вайди. В № 154 — про ро-
ман Генріка Сенкевича «Потоп» 
і фільм Єжи Гоффмана. У № 156 
— про роман Боєслава Пруса 
«Лялька» і телесеріал режисера 
Ришарда Бера. 

На початку 80-х кінотеатри Ра-
дянського Союзу, і не тільки його, 
«тріщали» від напливу глядачів на 
цей фільм. Ну, кінотеатри тоді вза-
галі були місцем дуже людним, 
адже які тоді могли бути нинішні 
десятки телеканалів у телеящику, 
не кажучи вже про комп’ютери та 
Інтернет. А тут ще й така мелодра-
ма, як альтернатива дуже попу-
лярним індійським фільмам. При-
чому, на матеріалі не далекої ек-
зотичної Індії, а близькому нам єв-
ропейському.

Такий ажіотаж викликав но-
вий польський фільм 1982 року 
відомого режисера Яна Гоффма-
на «Знахар», знятий по роману 
якраз маловідомого у нас поль-
ського письменника міжвоєнно-
го десятиліття Тадеуша Доленга-
Мостовича. Втім, у Польщі його чи-
тали завжди, а у 1937 році цей же 
роман був екранізований. 

Звісно, Гоффман вирішив зня-
ти більш потужну стрічку. Сам ре-
жисер пояснив це так. Йому як 
митцеві інколи хочеться переклю-
читися з масштабних історичних, 
соціальних картин на побутову 
мелодраму, звісно, не позбавле-
ну соціальних аспектів. І у авто-
ра таких потужних кінополотен, 
як екранізація історичної трилогії 
романів Генріка Сенкевича («По-
топ», «Пан Володиєвський», а піз-
ніше «Вогнем і мечем») це вийшло 
блискуче. 

Згадаймо сюжет стрічки. Голо-
вний герой — відомий  сто-
личний вчений і хірург, професор 
Рафал Вільчур. Вдома він несподі-
вано знаходить записку дружини, 
котра пише, що покохала іншого і 
йде до нього, забравши з собою 
маленьку доньку. 

Шокований Вільчур напива-
ється в якійсь кав̀ ярні, А на нічній 
вулиці його грабують. Професор 
від ударів грабіжників по голові 
на довгі роки втрачає пам'ять. 

Він мандрує, опиняється в 
сільській місцевості, уже під іме-
нем Антонія Касиби, і влашто-
вується простим робітником на 
млин у заможного господаря. 

Несподівано в ньому прокида-
ється генетично не забута здат-
ність до лікування людей. І він 
стає знаменитим на весь край на-
родним цілителем, знахарем. 

В цьому селі Вільчур-Касиба 
випадково зустрічає свою доньку 
Марисю, яку він, звісно, не впіз-
нає в дорослій дівчині. Вона сиро-
та, мати померла. Марися працює 
продавщицею в магазині. В неї 
закохується молодий граф Лєшек 
Чинський. Спершу такий гоноро-
вий, він щиро покохав дівчину. 

Та молоді закохані розбили-
ся на мотоциклі. Лєшек швидко 
одужав, а от Марися була на гра-
ні смерті, про що він і не знав, 
поїхавши за кордон на лікуван-
ня, адже йому сказали, що Мари-
ся загинула. Але її врятував сіль-
ський знахар, невідомий їй самій 
її батько. 

Врешті, все з’ясовується, до 
професора повертається пам'ять. 
Молоді люди одружуються. Ось та-
кий щасливий, як і належить для 
мелодрам, фінал.

А тепер про автора роману і 
творців фільму. 

Тадеуш Доленга-Мостович 
(польською — Tadeusz Dolega-
Mostowicz, 10.08.1898, Окуневе 
(нині — Вітебська область Білору-
сі) — 22.09.1939, м. Кути) — поль-
ський письменник, журналіст, 
сценарист.

Батько Стефан Мостович, 
юрист за фахом, орендував ма-
єток, де вів зразкове господар-
ство. Спогади про дитинство, яке 
минуло в атмосфері добробуту і 
спокою, і про середовище в яко-
му жила місцева шляхта, лежать в 
основі багатьох повістей Доленга-
Мостовича. 

Навчався у Віленській гімна-
зії, яку закінчив 1915 року. Всту-
пив до Київського університету на 
юридичне відділення, брав участь 
у польській воєнній організації. 
Під час громадянської війни і роз-
паду Російської імперії Окуневе 
опинилося за межами Польщі, і 
родина вирушила на батьківщину. 

1918 року Тадеуш Мостович 
вступив добровольцем до лав 
польської армії, де служив до 
1922 року.

Відтоді жив у Варшаві. Упро-
довж 1922—1926 років співро-
бітник, а потім редактор газети 
«Rzecz Pospolita», починає літера-
турну творчість. Від 1925 року на 
сторінках цієї газети з'являються 
його статті і фейлетони. Того ж 
року з'являються і перші оповіда-
ння.

Під час Другої світової війни 
був мобілізований як офіцер за-
хищати польсько-румунський кор-
дон по ріці Черемош (м. Кути), де 
організував міліцію. Був застре-
лений радянськими військами.

Перший твір — «Остання бри-
гада». Популярність приніс роман 
«Кар'єра Никодима Дизми» — го-

стра сатира на суспільно-політич-
не життя. Від 1932 року пише за-
звичай 2 романи на рік, відтак 
мав високі літературні заробіт-
ки. Інші твори — «Чеки без спла-
ти», «Прокурор Аліція Горн», «Бра-
ти Дальч і Ко» (1933), «Світ пані 
Малиновської» (1934). «Знахар» 
(1937), «Професор Вільчур», «Що-
денник пані Ганки» (1939). Біль-
шість з них мають добре сплано-
ваний, напружений сюжет. 

Від 1934 співпрацює з кінема-
тографом. До 1939 року з 16-ти 
його творів 8 було екранізовано:

Після Другої Світової війни 
твори письменника були піддані 
забуттю через політичні обстав-
нини, й інтерес до його творчості 
відновився лише після 1956 року. 

1978 року Тадеуша Доленга-
Мостовича було перепоховано у 
Варшаві. 

Єжи Гоффман (пол. Jerzy 
Hoffman) — видатний польський 
кінорежисер і сценарист. Наро-
дився 15 березня 1932 року у 
Кракові. Від весни 1938 року про-
живав у місті Тернопіль. У віці 8 
років (1940 р. ) був вивезений ра-
зом із родиною до Новосибірської 
області Росії, де вони жили в табо-
рі спецпереселенців і працюва-
ли на заготівлі лісу. Там померли 
дід, бабуся, сестра бабусі та дядь-
ко Єжи Гоффмана. Після нападу 
Німеччини на СРСР і відновлення 
дипломатичних відносин Москви 
з польським еміграційним уря-
дом, родину Гоффманів було ам-
ністовано. 1943 року батько Єжи 
пішов воювати з німцями, а після 
закінчення війни надіслав роди-
ні виклик до Польщі. У липні 1945 
року Єжи повернувся до Варша-
ви.

Власне, у № 154 в публікації 
про роман і фільм «Потоп» — де-
тальна розповідь про видатного 
режисера сучасності. Можна до-
дати, що він 33 роки був одруже-
ний з киянкою Валентиною Трах-
тенберг, нині покійною. Завжди 
був і є щирим другом України. Ще 
у 2014 році він разом з багатьма 
відомими представниками інтелі-
генції Польщі рішуче засудив у за-
яві агресію Росії проти України.

А тепер про виконавців го-
ловних ролей фільму «Знахар», 
відомих польських акторів. Ра-
фал Вільчур — Єжи Біньчиць-
ки. Марися Вільчур — Анна Дим-
на. Лєшек Чинський — Томаш 
Стокінгер. 

Єжи Біньчицьки (пол. Jerzy 
Binczycki, 6.09.1937 Краків — 
2.10.1998, там же). У 1961 році 
закінчив Державну вищу теа-

тральну школу імені Людвіга Соль-
ського в Кракові. З 1961 по 1965 
роки працював в театрі Станіс-
лава Віспянського в Катовіце. З 
1965 року — актор у краківсько-
му Старому театрі. Зіграв на сце-
ні цього театру безліч ролей. Про-
явив себе також як і режисер. У 
1975 році створив дві вистави за 
оповіданнями Чехова.

З 1 липня 1998 року Єжи Бінь-
чицьки був на посаді директора 
Старого театру.

Першу епізодичну роль в кіно 
зіграв в 1962 році. У 1975 році зі-
грав одну з головних ролей Богу-
міла у фільмі «Ночі і дні» польсько-
го режисера Єжи Антчакa (за ро-
маном Марії Домбровської). За 
цю роль Єжи Біньчицьки отримав 
кілька польських кінематографіч-
них нагород, а також номінувався 
на премію «Оскар».

Анна Димна (у дівоцтві 
Дзядик, пол. Dziadyk; нар. 
20.07.1951, Легниця, Польща). 
Народилась у сім'ї з вірменським 
корінням. Випускниця Держав-
ної вищої театральної школи в 
Кракові. У 1973 році вперше ви-
йшла заміж і змінила прізвище 
Дзядик на чоловікове прізвище 
Димна.

Зіграла багато провідних ро-
лей, серед них і роль Маргарити 
в польській екранізації роману 
Булгакова «Майстер і Маргари-
та» (1989 року) режисера Мачея 
Войтишка.

З 1973 року служить у Старо-
му театрі в Кракові. З 1990 року 
викладає в Краківськім універ-
ситеті. У 2002 році заснувала Са-
лон поезії у Кракові при театрі, 
де працює сама та її нинішній чо-
ловік Кшиштоф. 

Є засновницею багатьох бла-
годійних акцій і фондів, допо-
магає біженцям, веде семіна-
ри та сеанси арт-терапії для лю-
дей з обмеженими можливос-
тями. У 2001 році організувала 
Фестиваль музики й театру для 
інвалідів, який тепер проходить 
щорічно.

Томаш Ришард Стокінгер 
(пол. Tomasz Ryszard Stockinger), 
актор, співак. Народився 23 лю-

того 1955 року у Варшаві, в роди-
ні актора Анджея і співачки Бар-
бари Стокінгер. У 1978 році за-
кінчив театральну студію у Вар-
шаві. 1978-1984 — служить в 
драматичному театрі у Варшаві. 
1984-1993 — живе і працює за 
межами Польщі. 1993-1996 — 
служить в театрі «Квадрат» у Вар-
шаві. З 1997 року актор театру 
«Сирена».

У 2005 році видавництво 
«Польське радіо» випустило його 
сольний альбом «Мелодія, по-
вернися до мене».

У 2006 році взяв участь в 
третьому сезоні польської версії 
телепрограми «Танці з зірками», 
в 2008 — в четвертому сезоні 
«Як вони співають».

Крім ролі у фільмі «Знахар», 
зіграв одну з важливих ролей 
Павла Любича у популярному 
польському телесеріалі «Клан». 

А щодо «роману» Єжи Гофф-
мана з мелодрамою, то це була 
його не перша така картина. У 
1976 році він зняв фільм «Прока-
жена», менш відомий, ніж «Зна-
хар», але також доволі популяр-
ний. 

Фільм «Прокажена» (пол. 
Tredowata) знятий за одноймен-
ним романом Гелени Мнішек. Дія 
розгортається в Польщі на по-
чатку XX століття. Молода і бід-
на дворянка Стефанія Рудецька 
вчить дівчинку Люцію з дуже зна-
тної родини Поповських. Стефа-
нія закохується у Вальдемара, 
онука господаря маєтку. Вальде-
мар також закохується в Стефа-
нію, кидає виклик вищому світу і 
оголошує Стефанію своєю наре-
ченою. На балу на честь майбут-
нього весілля Вальдемара і Сте-
фанії аристократи організовують 
змову проти Стефанії. Вона шо-
кована вибігає під дощ і після не-
тривалої хвороби помирає.

Фільм захоплює сюжетом, 
красивими натурними зйомка-
ми, чудовою музикою. 

У головних ролях відомі поль-
ські актори Ельжбета Старо-
стецька і Лєшек Телєшинськи. Ці-
каво, що невелику роль зіграла 
та ж Анна Димна. 

Обидва ці фільми досі попу-
лярні. Правда, у кінотеатрах за-
раз іде зовсім інше, бойовики 
або містика. Не часто побачиш 
гарні давні фільми і на нашому 
начебто ж насиченому телеба-
ченні. Що ж, відтак наші читачі 
можуть подивитися ці фільми в 
Інтернеті на YuoTub. Ці нестарію-
чі картини того варті.

Петро АНТОНЕНКО

«Знахар»: 
роман Доленга-Мостовича і фільм Гоффмана
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Чорний перець. Прянощі під на-
звою чорний і білий перець отримують з 

однієї й тієї ж рослини шляхом різної обробки. Чорний 
перець виготовляється з незрілих плодів, висушених 
на сонці. Вживається в їжу як горошком, так і в моло-
том вигляді. У кулінарії його називають королем пряно-
щів — це найпопулярніша приправа на будь-якій кухні.

Застосування: практично всі несолодкі страви, за 
винятком молочних і випічки.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Розум дано людині 
для того, щоб вона розум-
но жила, а не для того, щоб 
розуміла, що нерозумно 
живе.

 Ми всі все знаємо і 
нічого не робимо.

 Істинно чесний той, 
хто завжди запитує себе, 
чи достатньо він чесний.

 Мстити вміють тільки 
слабкі, сильні вміють виба-
чати.

 Люди часто самотні, 
бо будують стіни замість 
мостів і тонуть у смутку.

Було колись...
Проїжджий панок помі-

тив на шляху мандрівного 
філософа Григорія Сково-
роду і зупинив фаетон.

 — Боже мій,— вигук-
нув він,— ви витратили пів-
життя заради науки! І для 
чого? Щоб хтось міг про вас 
сказати: «О, це дуже розум-
на людина!»

— Але ви витратили 
удвоє більше часу,— відпо-
вів філософ,— і все задля 
того, щоб люди говорили: 
«Ох, який же він дурень!»

Гоголь на запитання, 
звідкіля у нього таке ба-
гатство мови, блискучий 
стиль, відповів:

 — З диму. Пишу і спа-
люю написане. І знову 
пишу.

Дюма-батько влашто-
вував прийом. Серед за-
прошених були люди різних 
соціальних прошарків. Але 
саме поділу людей на ран-
ги не терпів письменник. 
Ось чому біля гардеробу він 
наказав повісити таблич-
ку: «Просимо разом з одя-
гом і головними уборами 
залишати тут свої звання і 
титули.

Куточок 
гумору

– Я прошу у вас руки ва-
шої дочки.

– А у вас що, своєю 
руки нема?

– Є, але вона вже вто-
милася.

☺ ☺ ☺
Порада мужчинам. Пі-

дійдіть до будь-якої дівчи-
ни і скажіть: «Дівчино, у вас 
найкрасивіше місце за-
бруднилося!» А потім спо-
стерігайте, куди вона буде 
дивитися?

☺ ☺ ☺
– Ви хто?
– Добра фея!
– А чому з сокирою ?!
– Щось настрій кеп-

ський…
☺ ☺ ☺

 – Лікарю, то ви припи-
суєте мені клізму? А куди її?

– Налийте в неї теплої 
води і засуньте собі в за-
дницю.

– Лікарю, я, мабуть, за-
йду іншим разом, коли у вас 
буде кращий настрій. 

 У Канаді зосереджено по-
над 2 млн великих і малих озер, які 
містять близько 20% світового запасу прісної 
води. Озер так багато, що навіть немає точних даних 
про їх кількість.

 У найглибшій точці світового океану (Маріанський 
жолоб, 11 521 м.) залізному кільцю кинутому у воду по-
трібно понад годину, щоб досягти океанського дна.

 Мурахи сплять по 8 хвилин кожні 12 годин. Причо-
му активність мозку робочих мурах залишається на до-
сить високому рівні навіть під час сну.

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.

-
які 

апасу прісноїїїїїї 
емає точних даних

звзвзвз ою

Корисні порадиКорисні поради

Неправильно Правильно
Зробити зсилки Зробити посилання

З тих пір Відтоді, від того часу

З тою метою, щоб Для того, щоб

З усіх сторін Звідусюди, звідусіль

З фінансової сторони З фінансового боку

З цієї причини Через це

Окрім звичного вивчення іноземної 
мови за допомогою підручника-само-
вчителя, Інтернету, інших способів, вам 
допоможуть і ось ці поради. 

Знайдіть свою мотивацію. В більшості 
випадків людям заважає вивчити мову саме 
відсутність чіткої мотивації. «Було б добре 
знати англійську (французьку, німецьку, хін-
ді)» — в нікуди. Чітко визначити для себе, на-
віщо і в якому обсязі вам потрібна мова, яко-
го рівня ви хочете досягти, оцінити всі пере-
ваги, які дасть вам знання мови, — це вже 
половина успіху.

Вивчайте історію і культуру країн, у яких 
говорять «вашою» мовою. По-перше, тому 
що комплексний підхід — це завжди набага-
то цікавіше і допомагає краще зануритися у 
предмет навчання, по-друге, багато слів і ви-
разів у будь-якій мові мають історичну осно-
ву і вони запам'ятаються вам краще, якщо ви 
будете знати їхнє походження.

Почніть вести щоденник мовою, яку ви-
вчаєте. Ви будете не тільки думати над тим, 
які слова і фрази використовувати, як краще 
скласти речення, а й записувати. А коли за-
писуєш інформацію, вона запам'ятовується 
набагато краще.

Перекладіть іноземною мовою опера-
ційні системи ваших комп'ютерів і смарт-
фонів. Можливо, спочатку у вас виникнуть 
певні труднощі, проте, з часом, ви навчите-
ся сприймати всі незнайомі слова і звороти 
автоматично, навіть не помічаючи того, що 
вони написані не вашою рідною мовою.

Застосовуйте нові слова в реальному 
житті. Коли вам зустрічається нове слово, 
спробуйте не просто запам'ятати його у тому 
контексті, в якому воно запропоновано. По-
думайте про те, у яких ситуаціях ви зможете 
використовувати його в життя, вигадайте для 
себе кілька подібних прикладів. Чим більше, 
тим краще.

Завантажуйте іншомовні версії сайтів. 
Електронна пошта, прогнози погоди, новини, 
соціальні мережі, інтернет-магазини та інше. 
Велику кількість інформації, ми отримуємо 
щодня з інтернету. Якщо вона буде надходити 

у ваш мозок ще й мовою, яку вчите, це дуже 
допоможе вам у її вивченні.

Дивіться сучасні фільми і читайте су-
часні книги. Ми не говоримо про випадки, 
коли ви вже добре володієте іноземною мо-
вою і ваше завдання - просто збагатити свій 
словниковий запас. Але якщо ви ще не дося-
гли подібного рівня, вибирайте сучасні тво-
ри. Безперечно, у класиків чудовий мовний 
склад, тільки велику частину слів і виразів з 
їхніх книжок вже не вживають у повсякден-
ному житті.

Намагайтеся обходитися без субтитрів. 
Безперечно, субтитри допомагають у розу-
мінні того, що відбувається. Але коли ви ди-
витеся фільм з субтитрами, ви більше реагує-
те не стільки на те, як слова вимовляються, а 
як вони написані. 

Слухайте пісні іноземною мовою. 
Запам'ятовуйте, як вимовляються слова, 
підспівуйте, намагайтеся зрозуміти, про що 
в них співається. Якщо вам не все зрозумі-
ло, не біда — в інтернеті зараз можна знайти 
тексти усіх пісень, і в оригіналі, і з перекла-
дом українською мовою.

Підпишіться у соц. мережах на сторін-
ки ваших улюблених знаменитостей. Це до-
зволить вам поєднати приємне з корисним 
— ви не тільки будете стежити за життям лю-
дей, якими цікавитесь, а й удосконалите свої 
знання мови.

Знайдіть однодумця. Вчитися чомусь но-
вому набагато цікавіше в компанії з іншими 
людьми. Якщо у вас буде напарник, ви мо-
жете разом дивитися фільми, обмінюватися 
враженнями, обговорювати, що вам незро-
зуміло, змагатися один з одним. А якщо у вас 
виникне спокуса все кинути, вам буде наба-
гато важче їй піддатися, знаючи, що ви підве-
дете іншу людину.

Не соромтеся говорити. Спілкуючись з 
носіями мови, не бійтеся говорити лише тому, 
що ви відчуваєте себе невпевнено. Повірте, 
вас зрозуміють, навіть якщо ви побудуєте ре-
чення неправильно і ваша вимова не ідеаль-
на. Ми ж чудово розуміємо іноземців, навіть 
коли вони говорять з сильним акцентом і пе-
рекручують слова.

Вивчити іноземну мову? Це просто

 Не перебувайте у воді занадто довго: 
пам’ятайте — в грудні вона замерзне.

 Не купайтеся в нетверезому стані: 
якщо в процесі купання у вас раптово виник 
нетверезий стан — кличте на допомогу.

 Якщо у нетверезому стані раптово 
наступило купання — значить, ви впали з 
моста. Якщо ж ви впали з моста, а купання 
не наступило — значить, ви ще летите.

 Не запливайте за буйок: якщо вам 

так вже цікаво, витягніть його на берег і 
уважно розгляньте.

 Не пірнайте в незнайомих місцях щоб 
уникнути раптового настання дна на голову.

 Пірнаючи з великої висоти, стежте, 
щоб при терті об повітря на вас не зайняли-
ся плавки.

 Перед тим як пірнати з вишки, пере-
вірте, чи зможете ви в разі небезпеки за-
стрибнути з води назад.

Оксамитовий сезон: як поводитися на пляжі

Âåñåëà ïëàíåòà

Чернігівська центральна 
міська бібліотека 

ім. М. Коцюбинського
24 вересня, вівторок:
14. 00 — Відкриття оновленого Канадсько-

українського бібліотечного центру, а також відзна-
чення його 20-річного ювілею. 

15. 00 — Круглий стіл «Втрачена батьківщина», 
присвячений 75-річчю початку депортації україн-
ців з українських етнічних територій. Участь бе-
руть: представники Українського інституту націо-
нальної пам'яті, науковці Києва і Чернігова. 

 Бібліотека запрошує всіх бажаючих на обидва 
заходи. Вхід вільний. Адреса: вул. Кирпоноса, 22. 


