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«Найкраща новина – відсут-
ність новин», кажуть французи. 
Як не дивно, ця дещо іронічна 
фраза підходить до підсумку пер-
шої річниці президентства Воло-
димира Зеленського. 20 травня 
2019 року на урочистому засі-
данні Верховної Ради відбулася 
його інавгурація, наш 6-й прези-
дент вступив на посаду.

Пройшов рік. Враження, що, 
за великим рахунком, нічого не 
змінилося.

Як так? – здивується читач. 
Стільки перемін. Ну,залишимо 
поки що «за дужками» тему сві-
тової епідемії коронавірусу. Це 
окрема і тяжка тема, те, що в 
останні місяці змінило буття мі-
льярдів землян. Але й без цього 
у нас начебто ж такі переміни і 
новації.

Наймолодший в історії пре-
зидент держави. Найбільша в 
нашій історії його перемога на 
виборах – понад 73 % голосів. 
Найбільша на наступних парла-
ментських виборах перемога 
президентської партії і перша 
в нашій історії моно більшість 
у парламенті: ця партія має 
більше депутатів, ніж всі інші в 
Раді плюс позафракційні. Но-
вий уряд, і вже другий. Карди-
нальне перезавантаження цен-
тральної і місцевої виконавчої 
влади.

І тим не менше, все, як було. 
Хоча цікавий феномен: від 
Зеленського,навіть його опонен-
ти, чомусь чекають, просять, ви-
магають того, що не робилося не 
лише 5 років попередньої влади, 
а й попередні десятиліття. Чого 
ми тоді дивуємося, що воно не 
настає. А от все одно – розчару-
вання. 

Але розчарування – з обох 
боків по-різному. Прихильни-
ки президента, схоже, чекали 
цих перемін миттєво. Але й опо-
ненти Зеленського розчарова-
ні – відсутністю провалу, кра-
ху. Адже ці опоненти, на відміну 
від попередніх виборів, унікаль-
но агресивні. Вони психологічно 
травмовані підсумками виборів. 
Вони стали в горду позу розум-
ної меншості, опонентів назвали 
термінами «бидло», «чернь», «тем-
ні», «тупі» і, звісно ж, «не патріо-

ти». якими є лише вони, опоненти 
Зеленського.

Одразу зазначу: це – хам-
ство! Мільйони людей, які голо-
сували за Зеленського, не є чер-
ню і бидлом. Але ті, хто взяв на 
себе монополію на патріотизм, 
чекали й чекають іншого – кра-
ху нової влади, чекають за ста-
рим принципом «Чим гірше – тим 
краще». І от теж не дочекалися. 
Як і прихильники нової влади – 
миттєвого раю на нашій землі.

В ці дні першої річниці прези-
дентства вистачає коментарів 
щодо цього, особливо злих. Ось 
відомий політик у телепрограмі 
вимагає, чому нова влада за рік 
так і не зробила «аудит держа-
ви». Це вимога до нової влади за 
рік розібратися, як розкрадали 
Україну попередні 28 років, при 
всіх президентах і парламентах. 

Цілий рік мусолиться теза, 
що нову владу привели олігархи, 
конкретно – Зеленського привів 
мільярдер Коломойський. Можу 
погодитися, але запитую: а що і 
тут нового? Адресую читача до 
моєї статті в нашій газеті № 152, 
за 6 червня минулого року, тоб-
то одразу після вступу президен-
та на посаду. Уже її заголовок го-
ворить сам за себе: «Та всіх на-
ших Президентів нам обрали 
олігархи». Там і конкретизуєть-
ся. Кравчук, Кучма – їх «обрали» 
нам «червоні директори», колиш-
ня компартійна номенклатура, 
яка швидко ставала олігархами. 
Ющенко? За ним теж стояв ве-
ликий бізнес, а не лише перший 
Майдан. Янукович? Ахметов. По-
рошенко? Фірташ, та й сам Поро-
шенко входить до клубу олігар-
хів. Так що й тут – нічого ново-
го! Такі ми є, таке поки що наше 
суспільство.

Замість цих мудрувань, кра-
ще б подумати про причини при-
ходу нової влади. Одна очевидна 
– величезне розчарування лю-
дей у політиках, які за майже три 
десятиліття показали свою не-
здарність. Це загальна причина, 
але є і конкретна: розчаруван-
ня людей у владі, що прийшла з 
Майдану, відтак, величезне роз-
чарування уже в другому Май-
дані. І люди торік порівнювали 5 
років тієї попередньої, пост май-

данної влади не так з попередні-
ми владами, тим паче з перед 
майданною – регіоналами, а з 
високими ідеалами Майдану, Ре-
волюції гідності. Розрив виявив-
ся величезним, оця компроме-
тація пост майданною владою 
ідеалів Майдану. Починаючи з 
не розслідуваних належно за ці-
лих 5 років злочинів проти Май-
дану, продовжуючи триваючою 
шаленою корупцією. А на це на-
клалися дві небувалі досі траге-
дії України: втрата територій і ві-
йна. В обох цих трагедіях, окрім, 
звичайно, очевидного, – агресії 
Росії, теж багато дивного, загад-
кового і також не розслідувано-
го. Як і багато що колись таки від-
криється про самий другий Май-
дан: хто стояв за абсолютно пра-
вильним і праведним обуренням 
народу антиукраїнською владою 
регіоналів, хто скористався цим 
обуренням? 

І нарешті ще більш загальна 
причина з̀ яви нинішньої незвич-
ної для нас влади: нерозвине-
ність громадянського суспіль-
ства. Це триваючий партійний 
цирк з його понад 350-ма парті-
ями, це атрофовані, часто й про-
дажні так звані громадські орга-
нізації. Те й інше – на утриманні 
того ж таки олігархату.

Яскравим проявом цього є 
занепад національно-демокра-
тичних сил, які свого часу вели 
нас до незалежності і демокра-
тії. Насамперед, деградація ко-
лись потужного Народного Руху 
України, після його трагічно-
го розколу понад 20 років тому. 
Досить сказати, що голова Руху 
на президентських виборах за-
йняв ганебне 27 місце, а на пар-
ламентські вибори партія ще га-
небніше не пішла взагалі.

Хочеться, щоб нарешті у нас 
будувалося нормальне грома-
дянське суспільство. Тоді й бу-
дуть реальні переміни, які все 
так і не настають у нас ось уже 
майже три десятиліття держав-
ності.

Петро АНТОНЕНКО

Рік президента 
Зеленського
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Триває передплата 
на нашу газету на 2020 рік
Передплатна 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. 

Оголошена передплата 
на нашу газету на ІІ півріччя

Оскільки більшість читачів газет традиційно оформ-
ляють передплату на півроку, радимо нашим читачам 
перевірити, на який термін у них оформлена передплата 
на «Світ-інфо». Якщо не повністю на рік, а на перше пів-
річчя, то вже зараз можна її продовжити на наступні мі-
сяці другого півріччя.

Хроніка карантину
Отже, 22 травня в країні завершується четвертий термін 

карантину, введеного 13 березня через світову епідемію 
коронавірусу. Втім, уряд вже заявив про його продовження. 
Водночас, почато поетапний вихід з нього, скорочення ка-
рантинних обмежень. Перший етап цього,10-денний, триває 
від 12 травня. Після цього починається другий.

На першому етапі знято певні обмеження по пересуван-
ню вулицями, скасовано доволі дивну заборону виходити в 
парки, загалом на природу. Відновлено продаж промисло-
вих товарів, роботу перукарень, закладів харчування. Все 
це, звичайно, з дотриманням правил безпеки.

Це стало можливим, бо ситуація із захворюваннями ста-
білізувалася. Сама по собі кількість виявлених хворих, по 
днях і загалом, ні про що не говорить, якщо не порівнювати 
з кількістю перевірених на коронавірус. У попередні тижні 
хворим діагностувався приблизно один з десяти перевіре-
них, тобто10 зі 100. Нині таких виявляється менше, десь 7-8. 
Це вплинуло і на загальну статистику. Так, станом на поне-
ділок у країні було перевірено 233 тисячі людей, виявлено 
18600 хворих. Це 8 на 100 перевірених.

Загалом же, Україна з самого початку епідемії відстає 
за темпами перевірки на вірус. Адже і 233 тисячі – це від 40 
мільйонів населення менше одного відсотка, тобто 0,68 %.

Чого очікуємо на наступному, другому етапі виходу з ка-
рантину, власне, від завтра? Чи не найбільше люди чека-
ють відновлення руху громадського транспорту. На третьо-
му місяці цієї блокади це вже добряче «дістало». І відсутність 
міського транспорту (в області це тролейбус та автобуси, 
маршрутки), і міжміського. Про величезні проблеми тут дов-
го навіть говорити.

Навчальний рік так і завершиться, на карантині, дис-
танційно. Щодо дитсадків, то очікується їх відкриття. Також 
і закладів культури. Звичайно, з усіма пересторогами щодо 
здоров̀ я людей.

Поступово виходить з карантину і світ. Відновлюється 
робота підприємств. установ, транспортне сполучення, по-
чали відкривати кордони.
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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним 

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

Кошти можна перераховувати за таки-
ми реквізитами: на картку «Приватбанку» 
на ім'я Ясенчука Олександра: 5168 7456 
0409 2962. 

Фестивалі 
переносяться, 
але не скасовуються
Через карантинні заходи, в Чернігові 

заплановані на травень фестивалі та інші 
проєкти переносяться. Деякі – на наступ-
ний рік, деякі – на не визначений термін.

Швидше за все, більшість міських куль-
турологічних проєктів («Арт авеню» на Алеї 
героїв, проєкт для дітей «Наш час», який 
проводиться в сквері ім. Б. Хмельницько-
го тощо) поставлені на паузу мінімум до 
липня.

Також свою роботу тимчасово припи-
нили школи гідів та амбасадорів. Щоправ-
да, останні продовжують вивчати рідне 
місто та розповідати про нього, готуючи 
онлайн екскурсії, з якими можна ознайо-
митися на офіційних сторінках туристично-
інформаційного центру (ТІЦ) та міського 
управління культури та туризму в соціаль-
них мережах.

У той же час, навіть у таких складних 
умовах туристичний сезон-2020 у Черні-
гові планують. Розраховують на туристич-
ний потік у другій половині літа й на почат-
ку осені. Очікується, що переважно це буде 
міжрегіональний сімейний туризм, для 
якого наше місто є ідеальним варіантом.

А поки що фахівці готуються до сезону 
організаційно. Зокрема, минулого року в 
Чернігові започаткували традицію прове-
дення туристичних форумів. І цього року, 
29 квітня туристичний форум теж відбув-
ся, хоч і в онлайн-форматі. Він об’єднав по-
над 100 учасників з більш ніж 30 україн-
ських міст. Говорили про проблеми та ви-
клики, перед якими постала туристична га-
лузь. Спікери з Києва, Вінниці, Тернополя 
та Дрогобича ділилися своїми ідеями та на-
працюваннями.

Прес-служба Чернігівської міської ради

Поліція попереджає: 
обережно – автошахраї
Поліцейські розслідують криміналь-

ні провадження за фактами шахрайств, 
внаслідок яких автовласники з Чернігова 
втратили десятки тисяч гривень, повідо-
мляє Сектор комунікації поліції Чернігів-
ської області.

14 травня до Чернігівського відділу 
поліції надійшла заява від 29-річного міс-
цевого мешканця. Чоловіку запропону-
вали придбати пальне зі знижками. Авто-
власник погодився і перерахував на бан-
ківську картку незнайомцю 24 тисячі гри-
вень, після чого зв'язок із «продавцем» 
обірвався. Зрозумівши, що його ошукали, 
чоловік звернувся до поліції.

Того ж дня 37-річний чернігівець по-
відомив поліції, що перерахував на карт-
ку незнайомця 20 тисяч гривень у якості 
оплати за автозапчастини, однак товару 
так і не отримав. Чоловік знайшов контак-
ти «продавця» на популярному сайті оголо-
шень. Той пропонував запчастини до його 
автівки за ціною, що значно дешевша за 
ринкову. Чернігівець довірився незнайом-
цю і перерахував на його банківський ра-
хунок кошти у якості передоплати. Замов-
лення чоловіку не прийшло, а додзвонити-
ся псевдо-продавцю не вдалося.

За обома фактами поліцейські відкри-
ли кримінальні провадженні за частиною 
1 статті 190 (шахрайство). Максимальна 
санкція цієї статті передбачає обмеження 
волі на строк до трьох років.

Понад два місяці тривала перерва в 
чемпіонаті України з футболу у прем’єр-
лізі, як і в інших дивізіонах нашого фут-
болу. Нарешті поступове послаблення 
карантину дозволило відновити чемпіо-
нат. Правда, поки що без глядачів, і ма-
буть, до кінця турніру.

Нагадаємо ситуацію у прем'єр-лізі, 
де другий сезон у своїй 60-річній історії 
виступає чернігівська «Десна», і досить 
успішно.

В турнірі 12 команд грають у 2 ета-
пи. На першому у два кола визначили-
ся дві шістки. Далі в них змагання йдуть 
окремо. Перша шістка розігрує медалі 
і місця в єврокубках. Команди другої 
борються за збереження місця в еліті. 
Напряму з неї вибуває остання.12-та 
команда чемпіонату. На її місце на на-
ступний чемпіонат пройдуть три кращі 
команди першої ліги, адже прем`єр-ліга 
нарешті розширюється, поки що до 14-
ти команд.

«Десна» чудово провела перший етап 
чемпіонату, грала на рівних з лідерами 
нашого футболу. У 22 турах здобула 13 
перемог, мала 3 нічиї і 6 поразок. Вихід у 
першу шістку забезпечила достроково.

Тепер у групах команди теж грають у 
два кола, тобто кожна двічі зустрінеть-
ся з кожною: вдома і в гостях. Щодо 

того, де догравати турнір, були й про-
позиції всім клубам провести всі мат-
чі у двох містах, а то й в одному – Києві. 
Врешті, керівництво футболу ухвалило, 
що всі команди гратимуть домашні мат-
чі на своїх полях.

До карантину встигли провести пер-
ший тур у групах, а загалом це був 23 
тур, адже очки і м’ячі, зафіксовані на 
першому етапі, перейшли і в другий.

Чернігівці в гостьовому матчі в Киє-
ві зіграли внічию з «Динамо» –1:1. Чер-
говий м`яч у нас забив Олександр ФІілі-
пов. Він тепер не лише кращий бомбар-
дир команди, а й один з кращих в чем-
піонаті, йде на другому місці. Олександр 
забив уже 13 м`ячів, більше – лише Жу-
ніор Мораєс з «Шахтаря» – 18. Не ви-
падково Філіпова все частіше пропону-
ють включити у збірну України.

Отже, чемпіонат України у прем’єр-
лізі відновлюється в суботу, 30 травня. 
Календар цих 9-ти турів готується. Мож-
ливо, через перерву на карантин тури 
проходитимуть частіше, ніж один раз на 
тиждень.

«Десна» в цьому турі грає на виїзді з 
клубом «Колос» (Ковалівка). А в наступ-
ному приймає вдома донецький «Шах-
тар», діючого чемпіона і, напевно, пере-
можця й цього чемпіонату.

«Десна»: чемпіонат України відновлюється

Микола Порфирович Чава 
– багаторазовий чемпіон і 
призер першостей Куликів-
ського району з шахів і ша-
шок, срібний призер чемпіо-
нату області серед аматорів 
(2018). Автор двох шахових 
книжок, виданих українською, 
російською й англійською мо-
вами. А ще – учасник багатьох 
всесоюзних і республікан-
ських змагань з бігу на довгі 
дистанції й марафону. Нині за-
ймається тренерською діяль-
ністю з шахів.

Він непримітно сидить в 
куточку великого залу під час 
нещодавньої жіночої першо-
сті, вболіваючи за свою вихо-
ванку Дарину Тимченко (здо-
була три перемоги в чотирьох 
партіях, після чого змушена 
була полишити змагання – 
терміново викликали на ро-
боту). Однак у спілкуванні на 
диво жвавий і активний.

– Я ріс без батька. Мама 
працювала в колгоспі у на-
шому селі Авдіївка, і я досить 
часто допомагав їй виконува-
ти норми із збирання льону, 
буряків, тютюну. Років у шість 
досить часто спостерігав уро-
ки фізкультури, спортивні 
змагання, які проводив учи-
тель Олексій Васильович Ко-
рявець. За своїм характером 
я не міг бути просто спосте-
рігачем, хотілося бути вправ-
ним, сильним, умілим, як ті 
веселі, впевнені у собі учні, 
від яких не міг відвести очей. 
Тому вчився плавати, ходити 
на лижах. У шість років вирі-
шив переплисти річку Демен-
ку шириною у сто метрів, лед-
ве не потонув, але це була моя 
перша перемога!

У тодішній нашій Авдіїв-
ській школі всі учні вихову-
валися в дусі змагань. Так, 
наприклад, у кожному класі 
вчитель фізкультури складав 

списки п’яти найсильніших 
хлопців і дівчат з бігу, стриб-
ків, метання м’яча, гранати 
і т.п. А раз так, то майже всі 
тренувалися, щоб реалізува-
ти свої здібності. 

У нашому класі навчалося 
24 учні – стільки і навіть біль-
ше було й в інших класах, і всі 
брали участь у різних спортив-
них змаганнях. Займався з ве-
ликим бажанням, однак осо-
бливих талантів у себе не вия-
вив і не потрапляв навіть у де-
сятку переможців, та й фізично 
був досить слабким. А як мені 
хотілося бути першим! Зате уві 
сні перемагав усіх – у змаган-
нях із лиж, бігу, плавання… 

Став думати, чим же мені 
зайнятися, щоб досягти мети. 
Побачивши, що на першо-
сті школи з шахів грає всьо-
го вісім учнів, я вирішив – оце 
моє. Я – в першій десятці!

У шахи грали учитель фіз-
культури Олексій Васильович, 
історії Терентій Мець, мате-
матики Іван Харченко. Я вико-
нував усі їхні завдання, і вони 
вчили мене грі в шахи. Одного 
разy, вигравши у вчителя ма-
тематики три партії підряд, я 
отримав омріяний подарунок 
– шахи! Замучивши всіх, вчи-
телів і друзів, шахами, твер-
до вирішив, що для мене існує 
тільки один по-справжньому 
цікавий вид спорту. Вже че-
рез два місяці тренувань я пе-
ремагав усіх школярів і вчите-
лів. Ще через півроку, коли на-
вчався в 8 класі, став чемпіо-
ном школи з шахів – я перший!

І ось перші змагання – 
першість району серед шко-
лярів. І знову здивував усіх: 
став першим і виконав другий 
розряд. Навчаючись в Ніжин-
ському ПТУ, постійно ходив у 
парк Шевченка і грав у шахи 
з дорослими. За рік став чем-
піоном Ніжина серед учнів на-
вчальних закладів. На жаль, у 

мене не було тренера, який би 
повів у потрібному напрямку.

А вже після армії, прожи-
ваючи з мамою у Авдіївці і 
працюючи у Куликівці, часто 
доводилося пішки добирати-
ся до села, і я вирішив бігати. 
Із цього й почалося… Я бігав 
з роботи і на роботу, взимку 
– на лижах. Підтримував моє 
захоплення Микола Кузьмен-
ко із сусіднього Ковчина. З 
ним я часто тренувався біля 
Десни, разом виступали на 
багатьох змаганнях. Мико-
ла був кандидатом у майстри 
спорту з бігу, закінчивши ви-
ступи працював завідуючим 
кафедрою фізичного вихован-
ня Чернігівського технологіч-
ного університету. Він трагіч-
но загинув у 2017-му.

Районний очільник спорту 
Юрій Миколайович Олексієн-
ко, помітивши моє захоплен-
ня бігом, послав на обласні 
змагання ДСТ «Колос» з бігу 
на 10 км. І знову я перший! 

Працюючи у Чернігові, за-
ймався у видатного тренера 
з легкої атлетики Григорія Ли-
товченка. Приймав участь у 
змаганнях з такими відомими 
легкоатлетами як Микола Ва-
реник, Василь Сердюк, Анато-
лій Легеда, вихованцями ви-
датного тренера Віктора Фі-
ліпова – Володимиром Коно-
хом, Василем і Олександром 
Лисицями, Миколою Кузьмен-
ком і іншими, деяких навіть 
вдавалося перемагати. За сім 
років змагань і тренування я 
пробіг 38825 км. Спробуйте 
бігати, це так просто…

Закінчивши Кіровоград-
ський інститут сільськогоспо-
дарських машин (1982), пра-
цював інженером в Куликів-
ській «Райсігосптехніці», став 
брати участь в обласних і ра-
йонних змаганнях з шахів та 
шашок. Моїми постійними су-
перниками в районі були лі-

кар швидкої допомоги Мико-
ла Пастернак (багаторазовий 
чемпіон із шашок), редактор 
районної і обласних газет Пе-
тро Антоненко, учні Валерій 
Срібний і Андрій Лисенко, під-
приємець Євген Мартинюк, 
Микола Глузд. На жаль, деякі з 
суперників вже покинули цей 
світ: вогнеборець Анатолій 
Срібний, лікар-хірург Іван Хар-
хун (багаторазовий чемпіон 
району з шашок), Юрій Олек-
сієнко, інженер-механік Петро 
Баглай (неодноразовий чемпі-
он району з шахів), лікар-сто-
матолог Леонід Баглай.

Розуміючи, що час ак-
тивних виступів і досягнень 
у спортивних змаганнях для 
мене закінчується (і граю вже 
на рівні першого розряду, і 
сім’я потребує уваги), почав 
тренерську роботу з шахів. 
Багато моїх вихованців ста-
вали чемпіонами і призерами 
Чернігівської області серед 
ліцеїв і профтехучилищ, а та-
кож призерами обласних зма-
гань учнівської молоді. В 2018 
році мої вихованці у відкри-
тому чемпіонаті України се-
ред учнівської молоді зайня-
ли п’яте місце в бліці і шосте з 
активних шахів.

Розмовляв 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

 «Чернігівський формат»

Микола Чава: зі спортом – по життю

Турнірна таблиця чемпіонату після 23-го туру.
Забиті і пропущені м’ячі, набрано очок.

Перша шістка

«Шахтар» 59-15 59

«Зоря» 40-18 46

«Динамо» 45-18 46

 «Десна» 37-16 43

«Олександрія» 34-25 40

«Колос» 27-43 26

Друга шістка

«Дніпро-1» 28-34 28

«Маріуполь» 21-37 25

 «Львів» 17-36 21

«Ворскла» 16-39 21

«Олімпік» 18-38 19

«Карпати» 18- 41 14

Чемпіон України напряму здобуває пу-
тівку на наступний сезон у головний євро-
кубок – Лігу чемпіонів, у її груповий турнір. 
Другий призер нашого чемпіонату теж про-
ходить у Лігу чемпіонів, але лише на стадію 
стикових матчів за вихід у груповий турнір. 
Третя команда гратиме у груповому турнірі 
Ліги Європи, четверта – в стикових матчах 
за вихід у груповий етап Ліги Європи.

Попереду ще 9 турів. Отже, у «Десни» є 
реальні шанси поборотися і за медалі чем-
піонату, і за місце в єврокубках.
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Обласна програма 
реставрації пам’яток
На сесії Чернігівської обласної 

ради затвердили Програму реставра-
ції пам’яток архітектури національного 
значення у області на 2020-2022 роки. 

Програма передбачає реставра-
цію Новгород-Сіверської тріумфаль-
ної арки, Георгіївської церкви у Сед-
неві, Іванівської церкви у Ніжині, «Па-
лацу з двома флігелями» у Качанів-
ці, три пам'ятки у садибі «Покорщина», 
що у Козельці, - це Головний будинок, 
Кам'яниця та Флігель.

У 2017-2018 роках Новгород-Сі-
верську тріумфальну арку уже ремон-
тували. На це тоді виділили 90 тисяч 
гривень. Ця споруда 18-го століття є 
пам'яткою архітектури національного 
значення і єдиним пам'ятником в стилі 
класицизму на Чернігівщині.

На відновлення всіх семи пам'яток 
запланували витратити 28 з половиною 
мільйонів гривень. З них понад 8 міль-
йонів – це гроші обласного бюджету. 20 
мільйонів будуть шукати.

«Реставрація розпочнеться наступ-
ного року. На цей рік плануємо розро-
били ці програми, хоча у нас проектно-
кошторисна документація уже є, але її 
треба корегувати», сказав начальник 
управління містобудування та архітек-
тури області Олександр Дмитрюк.

Реставрація Спасо-
Преображенської 
церкви Ніжина
На черговій сесії Ніжинської міської 

ради депутати прийняли рішення «Про 
затвердження міської цільової програ-
ми «Реставрація пам’яток архітектури 
Ніжинської міської об’єднаної територі-
альної громади в 2020 році».

В тому числі на реставрацію 
пам’ятки національного значення Спа-
со-Преображенської церкви додатково 
до раніше виділених спрямували ще 50 
тис. грн. 

Ніжинці звуть церкву «Тарасовою». 
Адже 17 травня 1861 року, коли тіло Та-
раса Шевченка везли з Петербурга на 
поховання у Каневі, які в багатьох міс-
тах на цьому шляху, процесія робила зу-
пинку і в Ніжині. На подвір'ї цього храму 
була відправлена велилюдна Панахида 
за Кобзарем.

Обережно 
на дорогах
На дорогах області за перші чотири 

місяці року сталася 321 дорожно-тран-
спортна пригода. З них у 59-ти – з по-
терпілими: 8 людей загинули, 69 отри-
мали травми.

Основні причини скоєння дорож-
ньо-транспортних пригод з постражда-
лими такі: порушення правил маневру-
вання; перевищення безпечної швид-
кості; керування транспортним засо-
бом у нетверезому стані.

Вирізали дерева
Інспекторами при здійсненні огля-

ду території урочища «Стара пристань» 
та прибережної захисної смуги р. Десна 
біля с. Кладьківка Куликівського райо-
ну зафіксовано факт знесення зелених 
насаджень невстановленими особами. 
Виявлено 28 пнів від зрізаних дерев 
різних порід. Знесення дерев проведе-
но без дозвільних документів. Розмір 
шкоди, заподіяної внаслідок незакон-
ного вирубування дерев, – 257970 гри-
вень.

Заяву про вчинення кримінального 
правопорушення направлено до Кули-
ківського відділу поліції. 

Проєкт Філармонійного 
центру до Дня Європи 

У 2020 році європейська спільнота від-
значає ювілей: 70 літ тому, у травні 1950 року, 
була проголошена Декларація Шумана, що 
поклала початок об’єднанню Європи, а від 
1985 року на честь цієї події кожна третя су-
бота травня відзначається на континенті як 
День Європи.

З 2003 року День Європи офіційно святку-
ється і в Україні – як день спільних цінностей, 
спільної історії європейських націй. 

Українська культура є невід’ємною скла-
довою культури європейської. Артистів Чер-
нігівського філармонійного центру радо при-
ймає публіка у Польщі, Іспанії, Австрії, Порту-
галії, Німеччині, Греції… 

«Цей день для нас – непересічне свято, – 
каже художній керівник та головний диригент 
Академічного симфонічного оркестру «Філар-
монія», заслужений діяч мистецтв України Ми-
кола Сукач. – За 21 рік існування оркестру ми 
співробітничали з музикантами майже всіх 
країн Європи». 

Багато років поспіль до Дня Європи ар-
тисти обласного філармонійного центру готу-
вали нові програми, які відображали євро-
пейські традиції сучасного українського му-
зичного мистецтва. Через карантинні заходи, 
які не дозволяють безпосереднє спілкування 
з глядачем, 16 травня 2020 року до Дня Євро-
пи артисти філармонійного центру представи-
ли у соціальних мережах YouTube, Facebook, 
Instagram своєрідний мистецький марафон: 
протягом дня вони розповідали про те, що для 
них Європа, що для них європейська культура.

З 9 до 16 години співаки та музиканти да-
рували глядачам свої твори, записані під час 
попередніх концертів. 

Школярі області – 
дипломанти 

Всеукраїнського 
конкурсу 

«Стежками Каменяра»
Нещодавно оголошено підсумки Всеукраїн-

ського літературно-мистецького конкурсу «Стеж-
ками Каменяра». 

На третє щорічне змагання, проведене Між-
народним фондом Івана Франка, Міністерством 
освіти і науки України, «Львівським товариством» 
у місті Києві та Львівським національним універ-
ситетом імені Івана Франка, було надіслано з усіх 
областей України 1425 учнівських робіт у 4-х но-
мінаціях: «Поезія», «Проза», «Драматургія», «Краща 
ілюстрація до творів Івана Франка», у двох вікових 
категоріях: 6–11 і 12–16 років.

У кожній номінації визначено по три переможці 
у двох вікових категоріях. Названо також по десять 
кращих робіт, автори яких за кількістю балів не за-
йняли призові місця та відзначені дипломами. 

Дипломантами у віковій категорії 12–16 років 
стали двоє восьмикласників Чернігівської області: 
у номінації «Поезія» – Артем Красьоха із Прохор-
ської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, твор-
чий керівник – Красьоха Л. В.; у номінації «Краща 
ілюстрація до творів Івана Франка» – учень Ли-
новицької ЗОШ І–ІІІ ступенів Богдан Турківський, 
творчий керівник – Лябах Р. В. 

Оргкомітет вирішив через пандемію коронаві-
русної хвороби не проводити урочисту церемонію 
нагородження в місті Києві біля пам’ятника Івано-
ві Франку. Переможцям нагороди, дипломи й при-
зи в найближчі дні надійдуть поштою. 

  
Валентина ШЕМЧУК, 

заслужений працівник культури України, член 
Національної спілки журналістів 

Книжка 
про Чернігів

Чернігівська філія Суспільного мовлен-
ня та історик, радіоведучий Володимир Пи-
липенко спільно видали книжку «Проста іс-
торія: Чернігів», в основу якої лягли радіо-
програми «Проста історія з Володимиром 
Пилипенком», присвячені Чернігову.

Книжку можна не лише читати, але й 
слухати, а також переглядати відео через 
розміщені у ній QR-коди з відео лекціями 
та з видами Чернігова, знятими з квадро-
коптера. Про це під час презентації в раді-
оефірі програми «Полудень на Чернігівській 
хвилі» сказав менеджер Чернігівської філії 
Суспільного Вадим Соколюк.

«Суспільне мовлення – це не лише про 
телебачення, не лише про радіо і, навіть, не 
лише про діджитал. Це майданчик, який по-
винен постійно генерувати нові ідеї стосов-
но того, яким чином поширювати контент. 
Книга – це той випадок, коли ми мали змо-
гу вигадати щось нове та об`єднати цією 
ідеєю багатьох цікавих та професійних лю-
дей».

До книги ввійшли шість інтерв̀ ю з іс-
ториками та археологами на теми: скільки 
років Чернігову, чернігівські князі, печерні 
монастирі, Красна площа, родина Лизогу-
бів та становлення радянського Чернігова.

«Ідея створити книгу виникла влітку 
2019 року. Визначивши теми, ми створили 
текстовий варіант програм та доповнили 
його. Тобто, у книзі більше інформації, ніж 
було у радійних випусках», сказав Володи-
мир Пилипенко.

Книга має багато ілюстрацій, частина 
з них – фотографії журналіста філії Андрія 
Соколова. Інші взяли з відкритих джерел 
або у авторів історичних досліджень.Тираж 
книги складає 1000 екземплярів.

9 травня в селі Лучківка 
Ічнянського району  громад-
ська організація «Українська 
ініціатива» та Український ін-
ститут національної пам’яті 
провели просвітницьку ак-
цію – вшанування пам’яті 
всіх жертв Другої світової ві-
йни 1939-1945 років в Укра-
їні.

Організатори нагадали  
про тотожність комуністично-
го та нацистського режимів, 
їхню злочинну сутність, роз-
вінчали низку міфів радян-
ської та сучасної російської 
пропаганди, а також  розпо-
віли про українських патріо-
тів, які боролися під час тієї 
війни за відновлення неза-
лежності України.

Сергій Горобець, спів-
робітник УІНП, кандидат іс-
торичних наук, та Юрій Ко-
сенко, голова правління ГО 
«Українська ініціатива», у 
своїх відеобесідах аргумен-
товано підтвердили загаль-
новідомі висновки, зробле-
ні у законах України «Про 
засудження комуністично-
го та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталі-
тарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої 
символіки» та «Про увічнен-
ня перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні 1939-
1945 років», «Про право-
вий статус та вшанування 
пам’яті борців за незалеж-
ність України у XX столітті».А 
саме.

Комуністичний тоталітар-
ний режим 1917-1991 років 
та націонал-соціалістичний 

(нацистський) тоталітарний 
режим визнаються в Украї-
ні злочинними і такими, що 
здійснювали політику дер-
жавного терору.

Друга світова війна 1939-
1945 років розпочалася вна-
слідок домовленостей націо-
нал-соціалістичного (нацист-
ського) режиму Німеччини та 
комуністичного тоталітарно-
го режиму СРСР, стала най-
більшою трагедією людства у 
XX столітті.

Під час Другої світової ві-
йни націонал-соціалістичним 
(нацистським) та комуністич-
ним тоталітарним режима-
ми на території України було 
вчинено численні злочини 
проти людства та людянос-
ті, воєнні злочини та злочини 
геноциду.

Єдиним справді україн-
ським учасником у роки війни 
був визвольний рух – пере-
довсім, Українська повстан-
ська армія та Організація 
українських націоналістів, 
який боровся за відновлення 
незалежності України.

Виступ С. Горобця «Про 
сутнісну тотожність нацизму 
й комунізму» можна подиви-
тися в «YouTube» за посилан-
ням: https://bit.ly/3cmCuav.

Виступ  Ю. Косенка «Ана-
томія тоталітаризму» мож-
на подивитися в «YouTube» 
за посиланням: https://bit.
ly/3cn28Ml.

Сергій БУТКО
Український інститут
 національної пам’яті

Чернігів

Збігає епоха дротяного теле-
фонного зв’язку в Україні. В ми-
нулому залишаються зручності, 
які народилися ще в 1870 роках 
у США та Великій Британії, а по-
тім пішли світом, додаючи йому 
виразних ознак цивілізаційних 
змін.

Напередодні Першої світової 
війни і в провінційному Новго-
роді-Сіверському кількість теле-
фонних абонентів сягала 150 оди-
ниць! Натомість, в совецькі часи 
отримати телефонну «точку» було 
явищем не простим. Існувала чер-
га. Як і на все, що називалось «де-
фіцитом». Особливо непросто з 
названим «предметом роскоші» 
було в селі, де підключення «номе-
рів» абонентам розпочалось тіль-
ки з 70-х. А доти чорний телефон 
стояв на столі голови колгоспу, в 
сільраді та відділенні зв’язку.

Тепер же, весь крам, який ще 
й досі тримає в своїй власності 
імперія «Укртелекому», відходить, 
зрозумівши ознаки закінчення 
ери дротяного зв’язку. В усякому 
разі, як згадує статистика, на по-
чаток 2019 року в міських квар-
тирах залишалось 5,5 млн. апара-
тів, а на селах прислуговувалися 
дротяним зв’язком до 660 тисяч 
абонентів.

От тільки в цій історії є одна ці-
кава річ, яка, за всіма ознаками, 
ще не рік і не два нагадуватиме 
нині сущим про 150-річну історію 
телефону з цифровим диском та 
радисткою «на станції», яка орга-
нізовувала зв’язок села з райцен-
тром, а міста – з областю та ве-
личезним простором колишнього 
Союзу. Йдеться про ще «діючий 
пам’ятник» телефонізації України 
– дерев’яні стовпи вздовж доріг! 

Часто покривлені, добряче зіпсо-
вані вітром, дощем, а то й просто 
часом експлуатації, – вони нага-
дуватимуть, що колись існував 
такий зв’язок і відповідне «госпо-
дарство» обслуговування. Дядьки 
«з кігтями», щоб залізти на стовпа, 
а на столі телефонні апарати. Від 
конкретно «райкомівських» – міц-
них та важкуватих конструкцій, до 
різнокольорових пластмасових, 
які продовжують «еру» стаціонар-
них телефонів і досі. Тільки вже з 
доволі «навороченими» в площині 
використання можливостей.

Подорожуючи рідним кра-
єм, звертаємо увагу на дерев’яні 
стовпи зі зламаними вперечи-
нами та наплутаним дротом. Сей 
скарб знайшов своє місце вздовж 
узбіччя старих шляхів від райцен-
тру до сіл. Сотні стовпів і сотні кі-
лометрів дроту! Різного віку. Є 
такі, що не замінювалися від Дру-
гої світової війни. Пам’ятаєте, як 
обов’язковим атрибутом «актив-
ності» партизанського руху в ху-
дожніх стрічках ставало «пере-
різання дротів та нищення теле-
графних стовпів»? Тепер же, на-
віть без потреби в системі зв’язку, 
за потужного вітру дерев’яні стов-
пи, іноді зберігши дротяні лінії, до-
помагають силам стихії створю-
вати неперевершені музичні ме-
лодії. Вітер співає! Отож, що не 
кажіть, а жити в час змін епох, за 
всіх проблем та труднощів, ще й 
доволі цікаво! В усякому разі про 
таке нам нагадують сотні стовпів 
вздовж доріг від сіл до Новгоро-
да-Сіверського.

Борис ДОМОЦЬКИЙ
Новгород-Сіверський
«Правий берег Десни»

Відеобесіди: 
«Пам’ятаємо! Перемагаємо!»

Телефонні стовпи – 
артефакти історії 
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Пам'яті земляків

Повідомляє Чернігівське земляцтво в КиєвіБліц-інформ
СБУ викрила колишнього 
начальника артскладу, 
який торгував бойовими 
засобами ураження
Співробітники Управління СБ України в Чернігівській 

області викрили колишнього начальника складу артиле-
рійського озброєння однієї з військових частин, який на-
магався налагодити продаж боєприпасів, нелегально ви-
везених з району проведення ООС. Покупців фігурант під-
шукував через особисті зв'язки. 

У межах контролю за 
вчиненням злочину опера-
тивники спецслужби задо-
кументували реалізацію 
колишнім військовим пар-
тії набоїв калібру 7,62 мм. 

Співробітники СБУ за-
тримали зловмисника на 
території військової части-
ни під час спроби збуту по-
над 300 набоїв до автома-
тичної вогнепальної зброї.

Вилучені боєприпаси направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження, розпочатого за 

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами) Кримінального 
кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Переві-
ряється можлива причетність до протиправної діяльності 
інших військовослужбовців. 

Операція проводилась спільно зі слідчими Національ-
ної поліції під процесуальним керівництвом обласної про-
куратури.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

На кладовищі німецьких 
військовополонених розбили 
36 надгробків
Ще 8 травня в День пам’яті та примирення сюди при-

несли квіти небайдужі чернігівці, а в неділю, 10 травня, на 
місці події працювали правоохоронці.

Слідчий районного відділу поліції у присутності поня-
тих складає протокол. Перехожі обурені вандалізмом: «Це 
пам’ять будь-якого народу. І повинні поважати всі народи, 
бо вони не винні, що вони загинули на території нашої кра-
їни. Це ставлення наших людей, ще ми мабуть не дозріли 
до європейського рівня». «Військові загинули вже скільки 
років тому. Тут не тільки німці, а й австрійці. Сюди приїж-
джають з Німеччини, Австрії, вони прибирають могилки, 
стежать за ними. Це ідіоти якісь побили, що ви хочете ».

За кілька метрів від кладовища сліди свіжого пікніка, 
саморобні столи з лавами, гора сміття і порожніх пляшок.

Говорить Юлія Ковтун, речниця ГУНП у Чернігівській об-
ласті: «На місце події одразу виїхали співробітники Чернігів-
ського районного відділення поліції. Вони встановлюють об-
ставини подій. Вирішується питання щодо відкриття прова-
дження за статтею 297 Кримінального кодексу України (нару-
га над могилою). Згідно з частиною 1 цієї статті, максимальна 
санкція покарання – позбавлення волі на строк до 3 років».

В Чернігові збереглося єдине офіційно зареєстрова-
не кладовище німецьких військовополонених табірного 
відділення № 6. Тут поховано 288 німецьких військово-
полонених, 28 – інших національностей: австрійці, мадя-
ри, французи, українець. Вони працювали з 1944 по 1948 
роки в Чернігові на відновленні зруйнованого міста. По-
мерли у 1944-1947 роках.

Телеканал «Новий Чернігів»

Вилучено контрафакту 
на 15,6 мільйона гривень
Кримінальна відповідальність та нанесення шкоди 

здоров‘ю людей не зупиняють злочинців в гонитві за над-
прибутками, саме тому протидія злочинам у сфері обігу під-
акцизних товарів залишається для податкової міліції од-
ним з найактуальніших напрямків діяльності.

Співробітники податкової міліції Головного управління 
Державної фіскальної служби у Чернігівській області при-
пинили діяльність трьох підпільних цехів із виготовлення 
горілчаних виробів та вилучили з незаконного обігу контр-
афактну підакцизну продукцію на суму 15,6 млн гривень. 

Серед вилученого - 6,7 тисяч літрів фальсифікованих ал-
когольних напоїв та 12 тисяч літрів спирту, якого було б до-
статньо для виготовлення більш як 30 тисяч літрів горілки.

Судами прийняті рішення про конфіскацію контрафак-
тної підакцизної продукції на суму 1,2 млн грн, до кримі-
нальної відповідальності притягнуто 4 особи.

З метою забезпечення відповідного реагування та 
проведення перевірочних заходів Головне управління ДФС 
у Чернігівській області інформує, що у разі наявності інфор-
мації про факти незаконного обігу підакцизних товарів на 
території Чернігівської області, громадяни мають можли-
вість звертатися до органів ГУ ДФС у Чернігівській області 
за телефоном 651-479 та у письмовій формі за адресою: ГУ 
ДФС у Чернігівській області, м. Чернігів, вул. Реміснича, 11 
для проведення перевірок та припинення правопорушень.

За повідомленням податкової міліції

Серед імен, якими пи-
шається моя Варвинщина, 
одне з чільних місць займає 
видатний математик Георгій 
Феодосійович Вороний. Ви-
знаний фахівцями як один 
із найяскравіших талантів у 
галузі теорії чисел на межі 
дев'ятнадцятого двадцято-
го століть, Георгій Вороний 
за своє життя встиг надруку-
вати всього дванадцять ста-
тей. Але яких!

Його діаграми почали 
вживати повсюдно у проєк-
тах, пов'язаних із геометрич-
ними алгоритмами. Так, на-
віть народження обчислю-
вальної геометрії вважають 
саме з цього моменту. Діа-
грами Вороного та пов'язані 
з ними структури потрібні в 
практично орієнтованих га-
лузях, таких як комп'ютерна 
графіка, геометричне моде-
лювання, робототехніка, роз-
пізна# вання образів, по-
будова географічних інфор-
маційних систем. Цей пере-
лік можна продовжувати і 
далі: кристалографія, фізика, 
астрономія, електроніка, ра-
діаційна фізика, офтальмоло-
гія, мікробіологія, археологія 
тощо. Вороний належить до 
най# більш цитованих мате# 
матиків світу. 

Він народився 16 (28) 
квітня 1868 року в містеч-
ку Журавка колишньої Пол-
тавської губернії. За тепе-
рішнім адміністративним 
поділом село Журавка на-
лежить до Варвинського ра-
йону Чернігівської області. 
Батько Георгія – Феодосій 
Вороний (1837–1910), ма-
гістр російської філології, 
працював професором у Ні-
жинському ліцеї, а згодом 

очолював гімназії в Киши-
неві, Бердянську, Прилуках. 
Середню освіту Георгій Во-
роний здобув у Бердянській 
(до 5 класу) і Прилуцькій гім-
назіях. У 1885 році вступив 
до Петербурзького універ# 
ситету на фізикоматематич-
ний факуль# тет, який закін-
чив 1889 року, і був залише-
ний там для підготовки про-
фесорського звання. 1894 
року талановитий юнак за-
хистив магістерську дисерта-
цію і був призначений профе-
сором Варшавського універ-
ситету. Наукові інтереси вче-
ного зосередилися на теорії 
алгебра# їчних чисел, точні-
ше – теорії ірраціональ# нос-
тей третього ступеня. Наступ-
ні великі роботи, які склали 
основу двох його дисертацій 
– магістерської (1894 року) і 
докторської (1896 року), при-
несли йому визначний успіх. 

Під час революційних по-
дій 1905–1907 років універ-
ситет у Варшаві було закри-
то. Разом з групою профе-
сорів Георгія Феодосійовича 
направляють на роботу до 
Новочеркаська. Лише 1908 
року професор Вороний зно-
ву повернувся до Варшави. 
1907 року його було обрано 
членом-кореспондентом Пе-
тербурзької Академії наук. 

За своє коротке життя Ге-
оргій Вороний написав всьо-
го 12 праць, але всі вони ви-
різняються своєю глибиною 
і довершеністю. Його роботи 
використовуються фахівця-
ми різних галузей знань у ба-
гатьох країнах світу.

Напружена розумова 
праця вимагала великих зу-
силь, а здоров'ям математик 
не вирізнявся. Лікарі зна-

йшли у нього хворобу жов-
чного міхура, що в періоди 
свого загострення приноси-
ла йому багато фізичних і мо-
ральних страждань.

Дуже хворий Георгій Во-
роний і далі, незважаючи на 
заборону лікарів, напружено 
працював. Він, як і раніше, на 
літо їхав у Журавку, яку дуже 
любив. Вона завжди давала 
йому нові сили, наснагу для 
роботи. Але наприкінці жов-
тня 1908 року хвороба різко 
загострилася і сьомого лис-
топада Георгій Феодосійович 
помер. 

Ця передчасна смерть ге-
нія математики гірко вразила 
всіх, хто його знав. Забаль-
замоване тіло вченого, згід-
но з його заповітом, було пе-
ревезено на рідну українську 
землю у Журавку, де збері-
галося в спеціально збудо-
ваному склепі. У 30-тих ро-
ках під час розкуркулювання 
склеп, у якому лежав Георгій 
Вороний, було знищено. Не-
байдужі селяни перепохова-
ли останки в іншому місці... 

Відколи я дізналася про 
трагічну долю великого вче-
ного, мені дуже хотілося по-
бувати на місці його похован-
ня. І ось така нагода з'явилася 
лише восени минулого року. 
Пам'ятний знак Георгію Фе-
одосійовичу ми з чоловіком 
Леонідом спочатку шукали на 
центральному цвинтарі села, 
потім на другому при в'їзді 
до Журавки зі сторони Вар-
ви, нарешті селяни нас спря-
мували на дорогу, яка приве-
ла до скромного пам'ятника 
в полі. Там він почиває поруч 
із батьком. Поклали квіти до 
підніжжя поховання, постояли 
мовчки, усвідомлюючи, який 

великий, неоціненний вклад 
зробив наш земляк Георгій 
Вороний до скарбниці світо# 
вої науки… Відомо, що Геор-
гій Вороний мав шестеро ді-
тей – чотирьох дочок і двох си-
нів. Одна донечка померла ще 
дитиною. Решта досягли нема-
лих успіхів на життєвій ниві. 

У 1993 році у Журав-
ку вперше прибули учасни-
ки Міжнародної конференції, 
присвяченої 125-річчю від 
дня народження Г.Ф. Вороно-
го, – вчені з Англії, Німеччини, 
США, Канади, Японії, Польщі, 
Росії та інших країн. Відтоді Ін-
ститут математики НАН Украї-
ни раз у п'ять років проводить 
міжнародні конференції, при-
свячені сучасному розвитку 
напрямів науки, закладених 
у працях Георгія Вороного. 
Земляки талановитого мате-
матика ініціювали створення 
Благодійного Фонду імені Ге-
оргія Вороного. У 2018 році у 
шкільному музеї Журавки і на 
всій Варвинщині широко від-
значалась 150-та річниця від 
дня народження та 110-та річ-
ниця від дня смерті вченого. 

Надія КОЛЬЦОВА, 
заступник керівника 

Варвинського відділення 
Товариства «Чернігівське 

земляцтво в Києві»

З когорти великих

Федір Іванович Шпиг – один з не-
пересічних земляків, які зуміли від-
чути вітер свободи і не впасти в раб-
ство байдужих до всього святого ман-
куртів.

Людина великих масштабів 
та можливостей і водночас по-
дитячому ніжна й відкрита, хоча на 
вигляд і замкнута. А ще віддана улю-
бленій справі, яка привела його до 

значних успіхів. 
Хто б у славній Кобижчі міг подумати, що колись не-

повороткий хлопчина, звичайний паросток селянського 
роду (правда, з козацьким корінням) досягне таких успі-
хів у розвихреному історичними перемінами українсько-
му суспільстві? А сталося так, як скерувала доля. Школа, 
економічний вуз, праця в ЦК комсомолу України, велике 
політичне розпуття – і ось на обрії з'являється оновле-
ний національний бізнесмен, державний діяч і небайду-
жа до долі рідної Кобижчі людина, справжній земляк. То 
виник один з успішних банків «Аваль», одним із творців 
якого виявився Федір Іванович, то банк «Престиж», до-
вкола якого ніколи не ламалися інформаційні списи, то 
нарешті агрохолдинг «Молочний альянс», що діє успішно 
й нині. 

Федір Шпиг любив Кобижчу. Вона теж пам'ятає його 
меценатську щедрість у вигляді стадіону, спортивної фор-
ми для місцевих футболістів. Як не забуває й Київ, ко-
трому подарував дивовижні пам'ятники акторів Миколи 
Яковченка та Леоніда Бикова, колоритних образів укра-
їнської історії Паніковського, Проні Прокопівни й Свири-
да Голохвастова. Час від часу він поповнював і бюджет 
нашого земляцтва. Федір Іванович зробив чимало і як 
депутат Верховної Ради України трьох скликань, бо ро-
бив усе ґрунтовно, без зайвого галасу. 

Бобровичани
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На зачині весни відійшов у ін-
ший світ незабутній наш земляк Ва-
силь Устименко. Був людиною дії, 
творчості, душею десятків добрих 
справ як загальнодержавного, так 
і локального масштабу.

Василь Устименко мав заліз-
не правило – спершу думати про 
Україну, про найріднішу Корюків-
ку, а потім про себе. На його долю 
випало рясно випробувань. Це ж 
п’ятирічному хлопчикові разом із 
мамою довелося втікати до парти-
занського лісу по березневих сні-
гах від куль карателів, які дощен-
ту знищили мальовничу Корюківку 
разом з тисячами людей. Це йому 
випало зростати в осиротілій роди-
ні й вперто долати кар'єрні щаблі. 
Яку силу, яку волю треба було мати, 
щоб із малого погорільця дорос-
ти до генерал-майора внутрішньої 
служби, людини-творця, в послуж-
ному списку якої самовіддана робо-
та в комсомолі, створення урядово-
го військово-кур'єрського зв'язку 
та дипкур'єрської служби України, 
основ діяльності Національного

бюро розслідувань. Все то 
масштабні новаторські проекти, що 

стали доленосними для незалежної 
держави. 

А ще ж одним крилом таланту 
Василя Євдокимовича була багато-
річна самовіддана робота в Черні-
гівському земляцтві. Він незмінно 
керував Корюківським відділенням 
з 1999 року й до того часу, коли не 
міг уже гуртувати земляків на добрі 
справи. Скільки їх було зроблено, як 
глибоко вкоренилися вони в люд-
ську пам'ять! Узяти хоча б сад у На-
умівці, котрий уже став дорослим, 
здатним заховати в тінь земляцькі 
десанти, а то й пригостити пахучими 
плодами. На жаль, не зможе більше 
туди навідатися Василь Євдокимо-
вич... А ще згадаймо його активну 
участь як члена редколегії у видан-
ні перших земляцьких календарів, 
вболівання за долю газети «Отчий 
поріг» у ролі одного з дорадників

Ще одна грань таланту нашо-
го земляка – літературна твор-
чість. Уже на схилі віку функціо-
нер-державник несподівано для 
всіх створив низку ґрунтовних книг-
досліджень, які стали сторінками 
української історії. Передусім, це 
один із небагатьох в Україні літопис 
рідного села Жукля – нерукотвор-
ний пам'ятник малій батьківщині. 
Поруч стоїть унікальне досліджен-
ня «Зведи свій храм», а за ним і гірке 
правдиве слово про довго замовчу-
вану трагедію Корюківки «У кожно-
го своя правда...», і енциклопедич-
на історія спецкур'єрської служби 
«Обов'язок. Звитяга. Честь».

 Корюківчани

Сад його душі Син свого часу
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Події і коментарі

Кум тещі брата Іваненка
Смішно й сумно читати, як у гарячці суспільно-по-

літичної полеміки опоненти намагаються прив’язати 
когось до когось, ще й розмахуючи термінами на 
кшталт – «одіозний».Чим хто одіозний, чому – не гово-
риться, але слівце полетіло в люди.

Щодо прив̀ язування, приклеювання, то ось зра-
зок, заголовок замітки. «Юрдепартамент АМКУ очо-
лить юрист дружини партнера Зеленського».

Спершу «розгорнемо» скорочення. Юрдепарта-
мент– це юридичний департамент. АМКУ – це Анти-
монопольний комітет України. І ось у заголовку– ота-
кий «ланцюжок», натяк на «кумівство», блат у кадровій 
політиці.

Є президент Зеленськаий. У президента є – парт-
нер. У партнера є – дружина партнера.У дружини 
партнера –юрист дружини партнера президента.

І те, що оцей «юрист дружини партнера президен-
та» очолить (може, ще й не очолить, лише може очоли-
ти) таку-то установу, подається,як корупція.

Подейкують, що у посадовця Іваненка є брат, у 
того брата – є теща, у тої тещі – є кум.І от цей кум тещі 
брата Іваненка може отримати якусь посаду завдяки 
протекції Іваненка. Жах!

Нечисть на екрані
Нещодавно звільнений, як і ще ряд міністрів, мі-

ністр культури Володимир Бородянський незадовго 
до відставлення, крім іншого, заявив, що завдяки те-
лешоу «Битва екстрасенсів», яке виходить на телека-
налі СТБ, було розкрито багато кримінальних справ. 
Слід нагагадати, що до приходу у владу Бородянський 
працював на телебаченні, і далеко не рядовим, а 
якраз на каналі СТБ був його головою правління.

Ось його пряма мова: «Битва екстрасенсів» – це 
один з проєктів, який приваблював велику аудито-
рію… і можна по-різному оцінювати – шлак, не шлак, 
але завдяки в тому числі «Битві екстрасенсів», або 
тільки «Битві екстрасенсів», було розслідувано бага-
то кримінальних справ, а невинно засуджені люди ви-
йшли з в’язниць».

Варто нагадати, що програма «Битва екстрасен-
сів» – це роками розгул містики,так званих аномаль-
них явищ і чогось іншого «таємничого». Можна, звіс-
но, іронізувати з приводу того, як персонажі передачі 
щось «бачать крізь стінку» чи лозинкою шукають і «ба-
чать» щось під землею. Але така обробка психіки лю-
дей не є якоюсь забавою і далеко не безпечна. Ще й 
в країні, де психічне здоров̀ я нації доволі розхитане.

Між тим, Бородянський заявив, що подібні теле-
програми не вводять в оману глядачів, адже це, мов-
ляв, «драматичні твори», які дозволяють глядачам пе-
режити емоції. 

Він додав, що в контрактах колишніх учасників 
програми зазначено, що вони не мають права вико-
ристовувати участь у ній і згадку про це для подаль-
шого свого «піару». Зокрема для лікування люду.

Але насправді у нас і далі гуляє рекалама «цілите-
лів», де вони акцентують якраз на тому, що вони учас-
ники «Битви екстрасенсів».

 Ще один суттєвий момент. Бородянський пояс-
нив, що проєкт «Битва екстрасенсів» є комерційно 
успішним продуктом, бо у суспільстві є великий інтер-
ес до екстрасенсів, викликаний незадоволеністю по-
питу на справедливість.

Так он, вивяляється, чого, окрім цікавості, гляда-
чів тягне до екстрасенсів.Ті допоможуть встановити 
справедливість. Конкретніше, як було сказано вище, 
навіть у розслідуванні кримінальних справ.

І тут варто б нагадати Бородянському, що в яко-
мусь сенсі такі програми сприяли розслідуванню кри-
мінальних справ, бо спершу ці справи з̀ являлися 
значною мірою завдяки таким програмам. Трагічний 
приклад – резонансна кримінальна справа по Чер-
нігівщині. Це вбивство ось такими «екстрасенсами-
цілителями», парою співмешканців у Борзнянському 
районі, молодого подружжя з Києва. Вони ніяк не мо-
гли завести дитину, молода жінка все не вагітніла.Тоді 
й поїхали до тих «цілителів». А поїхали, бо надто вже 
гуляють в суспільстві байки про таких «цілителів». За-
вершилося трагічно. «Сеанс» не допоміг, гроші моло-
дят пропали марно. І «цілителі», замітаючи сліди, вби-
ли молоде подружжя й закопали на фермі.

Вже пройшло слідство, суд, хоч і надто розтягну-
ті в часі. Вирок вбивцям винесено: тривалі терміни 
ув̀ язнення. То, може, й цю трагедію записати в актив 
подібних телепрограм?

Володимира Бородянського таки посунули з ви-
сокої й дуже важливої посади – керівництва сфе-
рою культури держави. Можна повертатися на теле-
бачення…

Петро АНТОНЕНКО

Одеська кіностудія 
виклала усі фільми 

на YouTube
Усі фільми, відзняті на 

Одеській кіностудії, виклали в 
Інтернет у вільний доступ. Те-
пер переглянути стрічки мож-
на на каналі YouTube. Загалом 
там представлено 428 картин. 
Серед них «Десять негритят» 
(1987), «Місце зустрічі немож-
ливо змінити» (1979), «Життя 
й дивовижні пригоди Робінзо-
на Крузо» (1972), «Д’артаньян і 
три мушкетери» (1979) тощо.

Є навіть архівні стрічки, 
зокрема «Коліївщина» (1933), 
«Останнє танго» (1918), «На-
зар Стодоля» (1936), «Боксе-
ри» (1941), «П’ять наречених» 
(1930).

Одна з найстаріших кі-
ностудій світу, Одеська сту-
дія бере свій початок у 1907 
році, коли кінематографіст Ми-
рон Гроссман створив один із 
перших вітчизняних фільмів 
та заснував кіноательє «Ми-
рограф», яке згодом стало кі-
нофабрикою. У 1910-х роках 
Гроссман почав знімати доку-
ментальні й пізнавальні філь-
ми разом із відомими кінема-
тографістами.

У 1923-1929 роках Одесь-
ка кінофабрика перетвори-
лася на головний кіновироб-
ничий майданчик УРСР. Се-
ред перших режисерів кіно-
фабрики були Петро Чардинін 
та Микола Салтиков, а в 1924 
році до них приєднався Лесь 
Курбас, в 1925 – Аксель Лун-
дін, Олександр Анощенко, 
Пантелеймон Сазонов Уетінг, 
В’ячеслав Вісковський. У 1927 
році Одеську кінофабрику ви-
знали однією з найкращих у 
країні.

Першим звуковим фільмом 
Одеської кінофабрики стала 
«Коліївщина» (1933) Івана Ка-
валерідзе. У 1938 році вихо-
дять картини про минуле укра-
їнського народу: «Назар Стодо-
ля», «Кармелюк».

У травні 2019 року Одеська 
кіностудія відзначила 100-річ-
ний ювілей. Сайт студії: https://
www.odesafilmstudio.com.ua/

Коронавірус не загрожує 
українському «безвізу» – 

Єврокомісія
У Єврокомісії, керівному органі Євросоюзу, 

запевняють, що коронавірусна криза не несе 
загрози для безвізового режиму між Україною 
та Євросоюзом. Про це повідомила заступни-
ця голови гендиректорату Єврокомісії з політи-
ки сусідства і розширення Катаріна Матернова. 
«Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дис-
кусій про це. Безвізовий режим із епідемією не 
пов’язаний. Зрештою, навіть якщо міркувати ло-
гічно – як відновлення візового режиму допомо-
гло би у протидії епідемії?», зазначила вона. 

Матернова додала, що їй також не відомо про 
будь-які інші причини, які могли б загрожувати 
«безвізу» для України. «Єврокомісія здійснює що-
річний перегляд дотримання умов візової лібера-
лізації, і ми можемо звертати увагу на деякі інди-
катори, але стосовно України не було навіть під-
став для такої дискусії.»

Коментуючи терміни відкриття кордонів ЄС, 
представниця Єврокомісії зауважила, що ситуа-
ція постійно змінюється. Водночас навела при-
клад Словаччини, яка відновлює економіку наба-
гато швидше, ніж прогнозувалося ще пару тижнів 
тому.

13 травня Європейська комісія підготувала 
рекомендації щодо поступового відкриття кор-
донів та порятунку літнього туристичного сезону.

Вибори президента Польщі: 
опозиція змінила кандидата

Участь у президентських перегонах у Польщі 
продовжує брати головна опозиційна сила кра-
їни «Громадянська коаліція». Новим кандидатом 
на посаду президента вони висувають мера Вар-
шави Рафала Тшасковського. Річ у тім, що попе-
редня кандидатка, віцеспікерка Сейму Малгожа-
та Кідава-Блонська оголосила про своє рішення 
зійти з перегонів за президентське крісло.

Борис Будка, голова партії «Громадянська 
платформа», що є основною силою в «Громадян-
ській коаліції»,зазначив, що завдяки рішучості ві-
цеспікерки Сейму Малгожати Кідави-Блонської, 
чиновників місцевих органів влади, Сенату і «Гро-
мадянської коаліції», «погані, несправедливі та 
небезпечні вибори в травні не відбудуться».

Вибори президента у Польщі мали відбутись 
10 травня 2020 року. Проте через ситуацію з ко-
ронавірусом і запроваджений карантин їх не 
проводили. На цьому наполягла опозиція. Вона 
виступила проти задуму партії влади «Право і 
Справедливість» провести вибори голосуванням 
по пошті. Проти цього виступили і колишні прези-
денти Польщі Лех Валенса, Олександр Квасьнєв-
ський, Броніслав Коморовський.

Парламент переніс вибори. Вони мають від-
бутися протягом найближчих двох місяців. Ліди-
рує в опитуваннях нинішній глава держави, пред-
ставник праввлячої партії Анджей Дуда.

Президентські вибори 
у Білорусі: Лукашенко 

балотується 6-й раз
Центральна виборча комісія Білорусі 

отримала заяву від президента Олексан-
дра Лукашенка на реєстрацію ініціатив-
ної групи з висунення його кандидатом на 
чергових президентських виборах. 

Лукашенко перемагав на президент-
ських виборах в 1994, 2001-му, 2006-му, 
2010-му і 2015 році.

Заяви на реєстрацію ініціативних груп 
зі збору підписів виборців у ЦВК також по-
дали близько 10 прихильників білорусько-
го опозиціонера Миколи Статкевіча. Він за-
явив, що його прихильники мають намір ви-
користовувати роботу ініціативних груп для 
організації пікетів, мітингів, спілкування з 
виборцями, не побоюючись арештів за це. 

Також заяву в ЦВК про реєстрацію іні-
ціативної групи подав білоруський блогер 
Сергій Тихоновський, який знаходиться під 
адміністративним арештом. Крім того, про 
президентські амбіції через соцмережі 
та ЗМІ також заявили колишній директор 
Парку високих технологій Валерій Цепка-
ло, ексголова правління «Белгазпромбан-
ку» Віктор Бабаріка, ексдепутат парламен-
ту Анна Канопацька, лідер руху «Говори 
правду» Андрій Дмитрієв, голова партії «Бі-
лоруська соціал-демократична Грамада» 
Сергій Черечень. 

Парламент Білорусі призначив прези-
дентські вибори на 9 серпня, давши старт 
кампанії з виборів глави держави. Реє-
страція кандидатів у президенти відбу-
деться з 5 по 14 липня, потім почнеться 
передвиборна кампанія. З 4 по 8 серпня 
буде проходити дострокове голосування.

Засудили понад 
100 корупціонерів: 

Венедіктова звітувала 
про свою роботу

Генеральний прокурор України Ірина 
Венедіктова повідомила, що за два міся-
ці її роботи на посаді суди винесли вироки 
щодо понад 114 корупціонерам. Всього до 
суду було направлено 453 кримінальних 
провадження щодо корупційних злочинів.

Зокрема, було повідомлено про під-
озру колишньому директору держпідпри-
ємства в заволодінні державним майном 
на суму 5,5 млн доларів США і майже 300 
тис. євро. Також повідомлено про підозру 
колишньому заступнику міністра оборони 
України і директору одного з департамен-
тів цього відомства, в результаті зловжи-
вань яких було завдано збитків на понад 
17 млн гривень.

Полтавська обласна 
«Просвіта» від початку неза-
лежності України в 1991 році 
присвятила велику увагу на 
виховання патріотичної мо-
лоді, яка могла б збудувати 
сильну, демократичну укра-
їнську державу. Від самого 
початку зверталося велику 
увагу на плекання україн-
ської мови та української піс-
ні на річних всеукраїнських 
фестивалях під назвою 
«Мазепа фест» де му-
зичні групи з усіх кут-
ків України мали змогу 
брати участь. Тут також 
можна було побачити 
українські фільми та ви-
стави.

Було скеровано ба-
гато уваги на видання 
української літератури. 
Засновано річні «Петлюрівські 
читання», які були опубліковані.

За останні роки під заголо-
вком «Просвітницька Книго-
збірня» було видано 16 книжок 
про визначних людей Украї-
ни. В 2016 році було переви-
дано книжку Леоніда Полтави 

«1709», про часи гетьмана Іва-
на Мазепи. Видання було з на-
годи встановлення пам’ятника 
гетьманові в Полтаві, після 
довголітнього старання про-
світян Полтавщини під прово-
дом довголітнього голови об-
ласної «Просвіти» Полтавщини 

Миколи Кульчинського.
У 2018 році вийшло дві 

книжки в серії «Просвіт-
ницька книгозбірня»: Софія 
Русова: «Мемуари, 1856-
1925» та Людмила Ста-
рицька-Черняхівська: «Ви-
бране». 

З нагоди 250 річчя дня 
народження Івана Котля-
ревського було перевида-
но його «Енеїду» у велико-

му форматі, де на 
обкладинці ілюстра-
ція Георгія Нарбута: 
Еней і його троянці. 

А в лютому цьо-
го року вийшла дру-
ком книжка «Ломи-
камінь» де вміщено 
статті, спогади, до-
кументи та інтерв’ю 
про героїчну бороть-

бу українців, щоб створити 
свою державу.

Надзвичайно активна ді-
яльність обласної Полтав-
ської «Просвіти» завдячується 
відданому голові Миколі Куль-
чинському, який від початку 
незалежності України дуже 

плідно працює на користь 
свого народу. Крім просвітян-
ської праці, пан Микола був 
народним депутатом України 
3 – 6 скликань.Він отримав 
Орден «За заслуги ІІІ ст (2007 
р.) та Хрест Івана Мазепи 
(2010). За радянських часів п. 
Микола у 22 роки був зааре-
штований і засуджений на два 
і пів роки ув’язнення в табо-
рах загального режиму. Піс-
ля звільнення працював ма-
шиністом баштового крану до 
проголошення незалежнос-
ті України. Закінчив вечірній 
університет журналістики та 
Укрфінінститут менеджменту 
та бізнесу.

Товариство Української 
Мови ім. Шевченка (ТУМ) в 
США допомагало Полтавській 
«Просвіті» книжками, виданими 
в діяспорі, та фінансово від по-
чатку її існування.

Віра БОДНАРУК,
професор, голова ТУМ 

(США)
Фото Богдана Боднарука

«Просвітницька Книгозбірня» в Полтаві 

Микола Кульчинський і Віра Боднарук
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Відкрито центр з пошуку 
інформації про репресованих

До Дня пам'яті жертв політичних репресій, 
який відзначається у третю неділю травня, Га-
лузевий державний архів Українського інститу-
ту національної пам`яті відкрив Консультацій-
ний центр з пошуку інформації про репресова-
них.

У центрі всім охочим надаватимуться кон-
сультації про долю репресованих осіб у 1917-
1991 роках, допоможуть написати звернення 
та запити в архіви, щоб отримати всю необхід-
ну інформацію про людей, історичні постаті та 
події.

«Голодомор 1932-1933 років, голоди 1921-
1923 та 1946-1947 років, Великий терор, де-
портації, політичні арешти та вбивства… Жерт-
вами цих людиноненависницьких експеримен-
тів стали мільйони громадян. Проте досі дале-
ко не всі імена встановлені. Чимало родин не 
знають історію свого роду через вирвані сто-
рінки життя своїх предків. Мета новостворено-
го Центру – підтримати людей, які наважилися 
розпочати пошук правди як про своїх рідних, 
так і про свою країну», каже директор Галузе-
вого державного архіву Українського інституту 
національної пам'яті Ігор Кулик.

Завдання нашого Центру – зробити архівні 
документи доступнішими та цікавішими як для 
пересічних громадян, так і для істориків, жур-
налістів і всіх, хто хоче знати більше про кому-
ністичний та нацистський тоталітарні режими.

Сьогодні Україна є лідером із доступу до ар-
хівів репресивних органів на пострадянському 
просторі. Наша країна відкрила ці документи 
для всіх охочих ще у квітні 2015 року із правом 
вільно їх копіювати та розповсюджувати.

До Консультаційного центру можна звер-
нутися у будні з 10.00 до 18.00 у такий спосіб:

за телефонами (067) 298-18-18 або 
(044) 298-12-12;

надіслати листа на електронну пошту 
poshuk@hdauinp.org.ua;

написати повідомлення у Facebook 
https://www.facebook.com/hdauinp;

через веб-сайт http://hdauinp.org.ua.

У Любліні відновлюють 
могили вояків Армії УНР
На православному кладовищі на вулиці Ли-

пова в Любліні (Польща) є могили воїнів Армії 
Української Народної Республіки. Вони потре-
бують оновлення. Часткові ремонтні роботи 
були проведені у 2000-2001 рр.

Тоді завдяки зусиллям української грома-
ди Любліна, міської влади, підприємців та По-
сольства України в Польщі тут було встановле-
но пам'ятник на честь воїнів Армії УНР.

Нині Українське товариство звернулось до 
державних і місцевих органів влади Любліна 
та Люблінського воєводства, а також до грома-
ди міста Любліна, щоб підтримати продовжен-
ня робіт з відновлення могил люблінських сол-
датів України - союзників Польщі у війні 1920 
року. Організовано збір коштів.

У Росії зняли меморіальні 
дошки про жертв Катині
З колишнього будинку НКВС у місті Твер у 

Росії демонтовано дві пам’ятні дошки, присвя-
чені жертвам Катинського злочину – розстрілу 
радянською владою у 1940 році польських по-
лонених військових. 

Дошки зняли 7 травня. Вони висіли на бу-
дівлі Медакадемії, в якій раніше знаходило-
ся відділення НКВС. Дві таблички, російську 
та польську, зняли з фасаду будівлі відповідно 
до рішення прокуратури Центрального району 
міста.

На одній з дошок було написано: «Пам'яті 
поляків з табору Осташків, вбитих НКВС у Калі-
ніні заради застереження світу». На іншій зна-
чилося: «В пам'ять про замордованих. Тут в 
1930-50-і роки знаходилося Управління НКВС-
МДБ по Калінінській області та його внутрішня 
в'язниця».

Протести проти демонтажу пам'ятних до-
шок заявили МЗС Польщі та польський інститут 
національної пам'яті Польщі.

Також «Федерація катинських родин» звер-
нулася до польської влади і дипломатії з від-
критим листом, у якому закликає до негайних 
і рішучих дій.

За свою «кар’єру» уболіваль-
ника автор цих рядків неоднора-
зово чув від футбольних знавців 
зі стажем жартівливу пісню про 
зіркову команду «Динамо» (Київ) 
1966 року. Саме тоді кияни ви-
грали золоті медалі Чемпіонату 
СРСР та Кубок СРСР. Співалася 
ця пісня на мотив відомої пісні 
«Черемшина» («Всюди буйно квіт-
не черемшина…») Чув різні її ва-
ріанти.

Одного разу, гортаючи сто-
рінки українського журналу гу-
мору та сатири «Перець», в пер-
шому номері за 1967 рік, натра-
пив на текст цієї пісні:

Гучно диктор крикнув, мов у лісі,
Київ виграє у Кутаїсі,
Наш Медвідь жене м’яча 

по краю,
Бишовець з Хмельницьким 

нападають.

Приспів:
Всюди гарно виграють кияни.
Не страшні їм форварди-тарани,
Сабо із Мунтяном,
Бібу з Поркуяном 
Ждуть медалі, ждуть.

Як Турянчик в нападі зіграє,
Так «Торпедо» з Києва тікає,
Біба розпечатав їм ворота
І відбив від золота охоту.
Приспів.
Йдуть вони собі до п’єдесталу,
ЦСКА від лідера відстало.
А «Спартак» в турнірі загубився,
Десь біля краєчку опинився.
Приспів.
Ось як хлопці-динамівці грають,
В кубок вони золото складають.
Ще прийдуть часи, коли й богиню
Заховають в українську скриню.
Приспів.

В пісні згадуються найсиль-
ніші футболісти київського «Ди-
намо» того часу.

Федір (Ференц) Йожефо-
вич Медвідь (1943-1997 рр.) Ви-
хованець закарпатського фут-
болу. Жага боротьби, фізична 
міць та витривалість – саме це 
вирізняло Федора серед інших. 
До того ж, він міг зіграти майже 
на будь-якій позиції від захис-

ту до нападу. Після закінчення 
кар’єри гравця працював трене-
ром юнацьких команд. Останнім 
місцем роботи була Професійна 
футбольна ліга України, де Мед-
відь обіймав посаду керуючого 
справами.

Анатолій Федорович Бишо-
вець ( 1946 р.) Вихованець спор-
тивної школи київського «Дина-
мо». Грав у складі збірної СРСР 
на Чемпіонаті світу 1970 року в 
Мексиці, став найкращим грав-
цем та бомбардиром радянської 
збірної на Чемпіонаті. На стаді-
оні «Ацтека» в Мехіко встанов-
лена статуя Анатолія Бишовця в 
числі кращих гравців Чемпіонату 
світу 1970 року.

Мав високу індивідуальну 
майстерність, техніку, любив са-
мостійно обігравати суперника. 
Передчасно завершив кар'єру 
через травму.

Олімпійська збірна СРСР під 
керівництвом Бишовця завою-
вала золоті медалі на Олімпій-
ських іграх 1988 року в Сеулі 
(Південна Корея), перегравши 
сильну збірну Бразилії з рахун-
ком 2:1. 

Працював з національни-
ми збірними СРСР, СНД, Півден-
ної Кореї, Росії, з російськими та 
українськими футбольними клу-
бами.

Віталій Григорович Хмель-
ницький (1943-2019 рр.) В 
1965-1972 роках грав в київ-
ському «Динамо», в складі якого 
став чотирикратним чемпіоном 
СРСР. Учасник Чемпіонату світу 
1970 в Мексиці.

Йожеф Йожефович Сабо 

(1940 р.) Вихованець ужгород-
ського футболу. Під час гри в ки-
ївському «Динамо», швидко орі-
єнтувався в ігровій ситуації, мав 
потужний та точний удар як з лі-
вої так і з правої ноги. Добре ви-
конував пенальті. Часто вихо-
див на вістря атаки і діяв на місці 
центрфорварда. Жорстко діяв у 
єдиноборствах.

Брав участь у складі збірної 
СРСР на Чемпіонаті світу 1966 
року в Англії. Радянська збірна 
тоді посіла четверте місце. 

Збірна України під керів-
ництвом Йожефа Сабо в 1996-
1999 рр. та «Динамо» (Київ) у різ-
ні роки показували непогану гру.

Наразі бере участь в якості 
експерта у футбольних телепро-
грамах. 

Володимир Федорович 
Мунтян (1946 р.) Ще навчаю-
чись у школі, був запрошений в 
команду «Динамо», у складі якої 
провів усю кар'єру. На думку фа-
хівців того часу, вважався одним 
з найкращих півзахисників єв-
ропейського футболу. Був визна-
ний кращим футболістом 1969 
року в СРСР. 

В складі «Динамо» воло-
дар Кубка кубків та Суперкубку 
УЄФА 1975 року.

Після завершення ігрової 
кар’єри працював тренером в 
українських клубах та молодіж-
ній збірній України. 

Нині бере участь в якості 
експерта у футбольних телепро-
грамах.

Андрій Андрійович Біба 
(1937 р.) Вихованець київського 
футболу. Бібі вдавалося вирішу-

вати долю поєдинків потужними 
ударами здалеку. Відзначався 
чудовим баченням поля, вмілими 
диспетчерськими діями. Кращий 
футболіст СРСР 1966 року. 

У наш час працює тренером-
селекціонером «Динамо», прези-
дент клубу «Шкіряний м'яч».

Валерій Семенович Порку-
ян (1944 р.) Вихованець кірово-
градського футболу. До моменту 
початку Чемпіонату світу в Ан-
глії 1966 р. Поркуян був одним 
із провідних нападаючих. Під час 
мундіалю став найкращим бом-
бардиром радянської збірної. 
Після завершення кар’єри грав-
ця працював тренером дитячих 
та юнацьких команд.

Василь Юрійович Турянчик 
(1935 р.) Вихованець закарпат-
ського футболу. Більшу части-
ну кар'єри провів у київському 
«Динамо» в 1959-1969 роках, 
в 1965-1969 був капітаном ко-
манди. Закінчив Київський ін-
ститут фізкультури. Після закін-
чення кар'єри гравця працював 
головним тренером в україн-
ських футбольних командах.

В останньому куплеті пісні 
говориться, що кияни виграли 
Чемпіонат та Кубок СРСР та зро-
блено прогноз на майбутнє: «Ще 
прийдуть часи, коли й богиню за-
ховають в українську скриню».

Богиня, що згадується в піс-
ні, – це Кубок світу, який вруча-
ється збірній,що перемогла на 
Чемпіонаті світу. Являв собою 
зображення давньогрецької бо-
гині перемоги Ніки, яка тримає 
земну кулю. Вручався по 1970 
рік, нині вручається інший Кубок 
світу. 

Зазначений кубок могла ви-
грати тільки футбольна збірна 
незалежної держави. У 1967 
році незалежної України ще не 
було, але в пісні робиться перед-
бачення, що незалежна Укра-
їнська держава має з’явитися, 
і тоді українські футболісти «бо-
гиню заховають в українську 
скриню».

Олександр МОЛИБОГА
с. Анисів, Чернігівський район 

Під час пандемії людям не завадить тро-
хи позитиву. Спеціальний підрозділ ООН з 
пошуку рішень стабільного розвитку щоріч-
но проводить опитування World Happiness 
Report, про те, наскільки люди в різних краї-
нах задоволені своїм життям. 

Уже втретє поспіль в Доповіді про щас-
тя лідирує Фінляндія. За нею йдуть Данія, 
Швейцарія, Ісландія і Норвегія.

Дослідження проводиться в 153 країнах 
шляхом опитування, по 1000 чоловік з кож-
ної країни. Кожному респонденту, по суті, 
ставлять одне питання: уявіть, що життя – це 
сходи, де нижня сходинка – найгірша з усіх, 
які можете уявити, а верхня сходинка - кра-
ще життя, яке ви можете уявити. Де ви на 
сходах?

Потім дослідники вивчають зв'язок від-
повідей з різноманітними факторами: соці-
альними зв'язками всередині країни, інтен-
сивністю міграції, добробутом, нерівністю 
в суспільстві й іншими, що впливають на рі-
вень щастя.

Чому знову Фінляндія? Джеффрі Сакс, 
професор Колумбійського університету і ди-
ректор підрозділу ООН з пошуку рішень для 
сталого розвитку, визнає, що можна легко 
пояснити почуття загального благополуччя в 
скандинавських країнах і їх багатством, і до-
сить однорідним населенням. Однак, справа 
не тільки в цьому.

І, очевидно, справа не в кліматі і кількос-
ті сонячних днів - якраз у Скандинавії з цим 

проблеми, і тим не менше три скандинав-
ських країни знаходяться в топі (та й в Іслан-
дії клімат не краще).

Фіни пишаються своїм стоїцизмом і на-
віть створили спеціальне слово, щоб позна-
чити здатність гідно переносити негаразди 
(sisu), але навряд чи вони прикидаються, 
коли говорять, що щасливі. Адже під щас-
тям в даному випадку вважається спокій-
на впевненість у завтрашньому дні, довіра 
до оточуючих і держави. Так пояснює «фін-
ський феномен» Джон Ф. Хелліуелл, редак-
тор щорічної Доповіді про щастя: «Щасливі 
люди - не ті, які постійно один одному посмі-
хаються, а ті, які довіряють один одному і пі-
клуються одне про одного, і це робить жит-
тя кращим».

Відсутність довіри один до одного і до 
урядів зараз наочно спостерігається в бага-
тьох аж ніяк не бідних країнах, де люди тон-
нами скуповують їжу і туалетний папір, хоча 
немає підстав вважати, що все це переста-
не вироблятися і виявиться в дефіциті.

У Фінляндії 91% респондентів повідоми-
ли, що задоволені своїм президентом, а 86% 
сказали, що довіряють поліції.

«Під час нинішньої кризи люди готові слі-
дувати інструкціям і розраховують, що кожен 
зробить свою справу, коментує фінський фі-
лософ Мартела, який теж брав участь у під-
готовці доповіді. – Звернення президента 
або прем'єр-міністра люди зустрічають з до-
вірою ».

Зараз фіни організували волонтерський 
рух для допомоги людям похилого віку під 
час пандемії, а також ініціюють кампанії під-
тримки людей культури – художників, артис-
тів, співаків, всіх, хто залежить від публіки і 
чиї кошти для існування знаходяться під за-
грозою кризи.

Цього року досліджували рівень щастя 
не тільки в різних країнах, але і в містах. Най-
щасливішим містом виявився Гельсінкі, сто-
лиця Фінляндії.

Після названих вище 5-ти країн, у першій 
десятці також опинилися Нідерланди, Шве-
ція, Нова Зеландія, Австрія і Люксембург. 
США зайняли 18-е місце, Великобританія – 
13-те.

На останніх місцях в опитуванні – Пів-
денний Судан, Зімбабве, Руанда, Централь-
ноафриканська Республіка, Танзанія, Бот-
свана, Ємен, Малаві і Індія. Рейтинг замкнув 
Афганістан.

«Футбольна Черемшина»
Народна пісня про київське «Динамо»

Найщасливішими вважають себе мешканці Фінляндії
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Пряма мова

Закордонне українство

Українське коріння підтверджує 
понад 1,3 мільйона 
громадян Канади

 Про це заявив посол України в Канаді Андрій 
Шевченко:«1 мільйон 354 тисячі канадців, які під-
тверджують своє українське коріння. Колосальна 
цифра!»

Посол додав, що в межах «нової хвилі» міграції 
до Канади з України дуже часто приїжджають люди 
з високою освітою та хорошою професійною підго-
товкою.

 «Тобто ми можемо з сумом говорити, що таким 
чином Україна, може, десь і втрачає тих людей. Але 
ми живемо в такий час, де було б абсолютно наївно 
думати, що можна якимось штучним чином стрима-
ти, затримати, не пустити. Ми повинні думати над 
тим, як мотивувати, як створити тут такі умови, щоб 
у людей було велике бажання їздити закордон, на-
вчатися, набиратися досвіту, створювати там кон-
такти, починати спільну справу, спільний бізнес і 
повертатися сюди, щоб реалізувати себе тут», за-
значив український дипломат.

Також Шевченко повідомив, що Україна та Ка-
нада планують підписати угоду про мобільність мо-
лоді: «Це угода, яка повинна дозволити молодим 
українцям за легшою процедурою до року поїхати 
до Канади на навчання і, навчаючись, працювати. 
Аналогічно для молодих канадців, які хочуть поїха-
ти сюди.»

 Він розраховує, що угоду підпишуть у 2020 
році.

Оберіг ляльку-мотанку 
подарували Українському 

музею в Нью-Йорку
У центрі культури Нью-Йорка Іст-Віллидж, в 

українському районі, постав найбагатший Україн-
ський музей США. 

Упевнений поступ нашої національної істо-
рії, науки, творчості в суспільному, культурному й 
мистецькому житті США – вернісажі й конферен-
ції, семінари й фестивалі, концерти. На них так ще-
дрі Український музей, Українська Вільна Академія 
Наук, Українсько-американська координаційна 
Рада й Український культурний центр «Союзівка», 
Український народний дім, Союз Українок Амери-
ки й Український Конгресовий Комітет Америки – 
співвласники будинку в Іст-Віллидж. 

У нью-йоркському «Східному поселенні» наці-
ональна атмосфера відчувається в усьому: площа 
імені Тараса Шевченка, Школа українознавства, 
церква Святого Юра, ресторан української кух-
ні «Веселка». «І як осердя збереження та плекан-
ня національної історичної та культурної спадщини 
від 2005 року височить нова споруда Українсько-
го музею, знаного своїми родинними архівами, ет-
нографічною експозицією та художньою галереєю 
і заснованого Союзом українок Америки в 1976 
році, – наголошує Голова Управи Нью-Йоркської 
Округи СУА Лідія Слиж. – Це – гордість українців 
США».  

Колекцію Українського музею у Нью-Йорку по-
повнив оберіг. До фондової збірки автор цих рядків 
– заслужений працівник культури України, голова 
Полтавського обласного відділення Міжнародної 
організації «Жіноча громада» Валентина Шемчук 
подарувала ляльку-мотанку Алли Маркар’ян. Для 
нас великою приємністю було отримати листа із 
вдячністю за знайомство й відвідини: «Високопо-
важана пані Валентина Шемчук! Повідомляємо 
Вас, що ми прийняли до колекції народного мис-
тецтва Українського Музею в Нью-Йорку ляльку-
мотанку авторства заслуженого майстра народної 
творчості України Алли Маркар’ян із Полтави. Про-
симо прийняти нашу сердечну подяку за цей експо-
нат. Він доповнить збірку ляльок-мотанок у нашому 
музеї. Передайте від нас, будь ласка, слова подяки 
пані Аллі Маркар’ян за її дарунок. Ще раз дякуємо! 
Марія Ревакович, завідуюча колекціями». 

Серед надходжень музею – світлини, докумен-
ти, рідкісні видання. Захоплюють вишивка, керамі-
ка, килими, писанки! 

Валентина ШЕМЧУК

Українці та поляки на Вольському 
кладовищі у Варшаві 9 травня спільно 
вшанували пам'ять вояків УНР і, зокре-
ма, генерала Марка Безручка, з нагоди 
100-річчя українсько-польського визво-
лення Києва від більшовиків.

У церемонії взяли участь українські 
дипломати та представники української 
громади, а також польська офіційна де-
легація на чолі з віцемаршалком Сейму 
РП Малгожатою Госєвською.

«Те, що ми – українці і поляки - зроби-
ти 100 років тому, будучи разом і борю-
чись пліч-о-пліч, потрібно і сьогодні. Во-
рог у нас залишився той самий», підкрес-
лив посол України в Польщі Андрій Дещи-
ця.

Він відзначив, що генерал УНР Мар-
ко Безручко є героєм для обох народів, 
оскільки він воював за українську неза-
лежність, а згодом боронив Польщу, зо-
крема місто Замосць.

«Він вірив у те, що захищаючи Польщу, 
прийде час на звільнення України», додав 
Дещиця.

Віцемаршалок Сейму Госєвська під-
креслила, що спільний українсько-поль-
ський військовий похід і визволення Ки-
єва в 1920 році важливі у багатьох ас-
пектах: історичному, але також і сучас-
ному політичному аспекті. Це показує, 
скільки ми можемо досягнути, коли ми 
разом, коли ми себе підтримуємо і боре-
мося спільно. Насправді ми маємо одно-
го головного ворога, який упродовж віків 
трохи змінює свої обличчя, але загалом 
це - одне й те ж лице, одні й ті ж методи. 
Учімося історії, робімо висновки - закли-
кала вона.

Українці та поляки спільно поклали 
вінки до пам’ятника воякам УНР, а також 

до могили генерала Безручка, поховано-
го серед інших українських військових. 
До цього у костелі Святого Хреста у Вар-
шаві відбулося богослужіння у пам’ять 
про українських та польських вояків ар-
мій Петлюри та Пілсудського.

Вшанування 100-річчя українсько-
польського визволення Києва від біль-
шовиків відбулося і в інших містах Укра-
їни та Польщі, зокрема у Києві, Новогра-
ді-Волинському Любліні тощо. Дзвони 
пам’яті на честь українських та польських 
пояків били 9 травня у Свято-Михайлів-
ському Золотоверхому соборі та косте-
лі святого Олександра у Києві, а також 
кількох інших місцях України, де похова-
но учасників українсько-польського по-
ходу на Київ.

У ніч на 22 квітня 1920 року Симон 
Петлюра і Юзеф Пілсудський уклали 
союз, в результаті якого було організо-
вано спільний похід українських та поль-
ських військ проти більшовиків, який за-
вершився 7 травня звільненням Києва. 
Згодом, 9 травня, у Києві було проведе-
но українсько-польський військовий па-
рад, який приймали український та поль-
ський генерали Марко Безручко та Ед-
вард Ридз-Смігли.

Через місяць більшовики відбили 
Київ, в згодом захопивши всю Україну, 
а також частину Польщі. У цій війні клю-
човою була битва під Варшавою у серпні 
1920 року, коли польська війська разом 
з військами УНР розбили більшовиків. 
Утім, під тиском Москви і наступу більшо-
виків Польща усе ж змушена була підпи-
сати з Росією Ризький договір 1921 року, 
за яким Україну було поділено, а війська 
УНР - інтерновано у табори на території 
Польщі.

Російський ак-
тор Дмитро Дюжев 
на своїй сторінці 
«Вконтакте» напи-
сав звернення до 
українців

«Мені соромно за нашу російську вла-
ду! Прошу вибачення в України за те, що 
зараз творить наша влада. Я не хочу війни 
так само, як і багато людей в нашій країні, 
але мені соромно за те, що творить наша 
влада! Я завжди любив і поважав Україну 
як сильну країну! Зараз багато зірок актив-
но коментують ситуацію в Україні на своїх 
сторінках в соціальних мережах і я не хочу 
залишитися в стороні.»

«Я хочу звернутися до чоловіків і жінок 
усього світу: не має значення, хто вони за-
раз, президенти країн або прості робітни-
ки. Мені з дитинства розповідали, що чо-
ловік – це захисник. А зараз мені страшно 
жити в своїй рідній країні а так само страш-
но за Україну і за події, які в ній відбува-
ються.»

«У моїй родині були розповіді про війну 
1941 – 1945 років тому, що дід пішов во-
ювати на фронт в 16 років, бабуся теж пе-
режила в дитинстві жах війни і голоду. З їх 
слів, війна це жах і страх, голод і смерть. 
Так невже ми можемо забути те, що пере-
жили наші предки, і власними руками по-
вернути хаос війни в наше життя і життя 
наших дітей. Я хочу, щоб мої діти і майбут-
ні внуки спокійно грали на вулиці, з радіс-
тю зустрічали ранкове сонце і бачили до-
брі сни вночі, дружили з діточками, не за-
лежно на якій мові вони розмовляють ро-
сійською або українською. Я з покоління, 
яке виросло в СРСР, і не вірю що тоді нас 
змушуювали дружити з усіма людьми інших 
національностей. Ні, ми просто жили, не 
концентруючи уваги на національності не 
тому, що зневажали свою рідну російську 

та українську культуру, а тому, що ми були 
добрішими і людянішими.»

«Я ціную українську культуру і звичаї, і 
сам трохи розмовляю українською мовою. 
У мене є рушник, (можна сказати, сімейна 
реліквія), якому вже 100 років. Рушник ви-
шитий хрестиком, нитками чорного і чер-
воного кольорів, і передаючи цей рушник 
своїм дітям, хочу розповідати, ким він ви-
шитий і коли і при цьому говорити що чор-
ний колір – це символ родючої багатою 
української землі, а червоний колір – сим-
вол нового життя процвітання країни. І не 
хочу, щоб ці два кольори стали символами 
крові, пролитої на українській землі. 

Ми цивілізовані люди, наше поколін-
ня виросло в мирний час, і я вдячний за 
це своїм предкам. Що таке війна – це не 
природне явище, не стихія, яка нам непід-
владна, – це те, що людина творить своїми 
руками, доводячи свою велич і міць. А лю-
дина – це чоловік і жінка . Я думаю кожна 
мати, незалежно, якв у неї дитина – дорос-
лий чи ще малюк, буде проти війни. мати – 
це жінка, значить всі жінки проти війни.

Залишаються чоловіки. Кому вони хо-
чуть довести свою велич і міць за допомо-
гою війни? Своїм дружинам, своїм мате-
рям, своїм дітям – так нехай вони доведуть 
натомість свою любов, повагу і ніжність. А 
ви, жінки, в цей час оціните і будете їх вва-
жати найсильнішими і розумними. І війна 
не потрібна !!!!! Може сьогоднішня моя фі-
лософія не всім зрозуміла. 

Скільки людей і стільки і думок, АЛЕ 
просто мовчати вже немає сил. Я просто 
хочу, щоб люди всього світу зрозуміли, що 
ми – люди однієї планети і нам нема чого 
ділити на ній, ми повинні не воювати, а вчи-
тися нарешті жити в світі, працювати, рос-
тити дітей, створювати твори мистецтва, 
відпочивати і любити. І це все можливо, 
але тільки в світі без війни!»

Дмитро ДЮЖЕВ,

популярний російський кіноактор

«Мені соромно за 
нашу російську владу»

Українці та поляки у Варшаві 
вшанували пам'ять вояків УНР Торонтському університету 

передали кошти 
на дослідження Covid-19
Фонд Temerty 

Foundation, за-
снований канад-
ським підприємцем 
і меценатом україн-
ського походження 
Джеймсом Темерте-
єм (на фото), передав Торонтському університе-
ту 10 млн канадських доларів. 

Про це повідомив Світовий конґрес україн-
ців. Пожертва спрямована на підтримку мережі 
лікарень та науково-дослідних установ у Торонто 
під час пандемії коронавірусу.

Діаспоряни висловили вдячність п. Темер-
тею. «Джим Темертей і його родина є видатними 
представниками ґлобальної української грома-
ди, які здавна підтримують СКУ й інші важливі 
світові ініціативи», зазначається в дописі органі-
зації у Facebook.

Як зазначено на сайті Торонтського універ-
ситету, грант передали медичному факультету 
для створення деканського фонду Covid-19,що 
підтримує випускників клінічних факультетів і 
стажистів, котрі борються з пандемією, а також 
дослідників Торонтського університету та парт-
нерських лікарень, котрі прагнуть покращити 
тестування, прискорити пошуки вакцини та ство-
рити кращі методи лікування та стратегії профі-
лактики Covid-19.

Надані кошти допомогли розширити інфра-
структуру важливих досліджень.

Фонд Temerty Foundation 1997 року створи-
ли Джеймс і Луїза Темертеї. Він надає значну до-
брочинну підтримку охороні здоров’я, освіті та 
культурі в Торонто й інших громадах.

Діаспора збирає кошти 
для українських лікарів
Українці з Канади та США організували кам-

панію збирання коштів для українських ліка-
рів, які допомагають подолати Covid-19. Орга-
нізатором зборів виступила некомерційна во-
лонтерська організація Nova Ukraine зі США. 
Партнерами та логістикою в Україні займається 
благодійний фонд «Пацієнти України». Призна-
чення фондів — захисна амуніція для лікарів в 
опорних лікарнях, де прийматимуть громадян із 
Covid-19. 

Історичні світлини 
зберігають у Сомерсеті

Олександра Мацик, моя сусідка в «Україн-
ському селі» у Сомерсеті (штат Нью-Джерзі), 
зберегла в особистому архіві серію фотографій 
про події 1919-1921 рр. в Україні, коли військо 
Української Народної Республіки виступила ра-
зом із Військом польським проти аґресії Росії. 
Її батько Олександр Узонів був сотником Армії 
УНР, служив у Кам’янці-Подільському. Коли біль-
шовики почали нещадний обстріл старого міста, 
він і його дружина Зінаїда змогли врятуватися 
під цим вогнем. Потім були табори інтернова-
них вояків у Каліші. Олександра Мацик народи-
лася вже у Варшаві. Історичні світлини передав 
цій родині приятель Федір Грінченко, колишній 
хорунжий Армії УНР, лицар ордену Залізного 
Хреста, художник, котрий залишив по собі чис-
ленні батальні картини з історії тієї війни. Федір 
Грінченко і подружжя Узонів поховані на Укра-
їнському меморіальному цвинтарі св. Андрія у 
Савт-Бавнд-Бруку.

Світлини зберегли історичні події. Згідно з 
умовами Варшавського договору 1920 року, 
Україна та Польща стали союзниками у бороть-
бі за визволення й проти подальшого більшо-
вицького просування на захід Європи. 25 квітня 
1920 року об’єднані польсько-українські зброй-
ні сили (20 тис. польських і 15 тис. українських 
вояків) форсували Збруч, 26 квітня зайняли Жи-
томир і Коростень, вибили червоні підрозділи з 
Житомирщини, Бердичева, Козятина, і 7 травня 
1920-го вступили у Київ. 

9 травня 1920 року відбувся спільний па-
рад польсько-українських військ на Хрещати-
ку. Саме на цьому параді зробили історичні світ-
лини про урочисту ходу війська. На одній із них 
видно Юзефа Пілсудського, котрий приймає ра-
порт одного зі старшин. Біля нього стоїть Симон 
Петлюра.

Ларіон КОСТЕНКО

Валентина Шемчук і Лідія Слиж 
в Українському музеї США
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Учора я розмістив пост про 
п’яних російських хлопців з «го-
рода русской славы» Николаєва, 
що в понеділок увечері купляли 
пиво та горілку. Раніше я писав 
про п’яну російськомовну мо-
лодь, що дебошувала в познан-
ському трамваї.

Обидва дописи поєднує те, 
що мене шляк трафляє, коли по-
ляки беруть росіян за українців.

Реакція деяких українців на 
мої дописи мене ошелешила. 
По-перше, тим, що вони почали 
мене переконувати, що росія-
ни – то українці (технічно, адмі-
ністративно, громадянсько або-
що), по-друге, тим, що напусти-
лися на мене, що я сію розбрат 
в Україні, розколюю Україну, хочу 
війни в Україні і таке інше.

Добродії та добродійки! Я «в 
Україні» нічого не хочу. Я живу в 
Польщі, жити в Україні наразі не 
маю наміру, я маю польське гро-
мадянство, обирати вам нікого 
не буду, до жодної політичної ді-
яльності не вдаватимусь. Якщо я 
щось хочу, то я можу хотіти ДЛЯ 
України, але про це – згодом.

Усе, що я пишу про Україну, 
українців, українських грома-
дян російської національності,– 
то думка, погляди поляка. Поль-
ського громадянина. У моїх жи-
лах не тече ані краплина укра-
їнської крові, українська мова 
– для мене іноземна, Україна – 
країна сусідня, українське мис-
тецтво – зарубіжне.

Усе, що я кажу та пишу, – по-
гляди поляка і польська точка 
зору. Кому не цікаві мої розду-
ми – не читайте. Але не вселяй-
те мені, що я проваджу якусь ді-
яльність в Україні, що я кремлів-
ський агент тощо.

Для мене – поляка – все ро-
сійське — чуже, а Росія (Імперія 
зла) – відвічний ворог. Так само, 
як і Німеччина та все німецьке, 
хоча до них я ставлюся спокійні-
ше, бо важко тепер приписува-
ти німцям імперіалізм чи брех-
ливість стосовно історичних пи-
тань. Сучасна Німеччина та су-
часна Росія – два протилежні 
світи.

Я алергічно реагую на ро-
сійську мову, вона мене дратує. 
Я не маю бажання її слухати. Я 
дуже шкодую, що мої прагнен-
ня не справляться. Я вчив ро-
сійську від п’ятого класу почат-
кової школи по четвертий курс 
вишу (12 років), опанував не 
гірше за українську, але жод-
ної російської книги не прочи-
тав, російського кіно не дивлю-
ся, воно мене відштовхує. За 
30 років моїх зв’язків з «росій-
ським» я зробив кілька винят-
ків: ходив на вистави Чайков-
ського та раз пішов у Львові на 
«Ревізора» Гоголя українською, 
бо хотілося піти до «Занько-
вецької», а нічого іншого не 
було. Російською розмовляю з 
тими іноземцями (вірмени, ка-
захи, грузини), яким хочу допо-
могти, а іншою мовою не вихо-
дить. Так (в більшій чи меншій 
мірі) ставиться до Росії та росі-
ян 85% поляків. Одним словом, 
я висловлюю свою польську 
думку і маю на це право.

Якщо я пишу про росіян (ро-
сійськомовних громадян Укра-
їни), то я знаю, що пишу, і не 
вмовляйте мене, що це українці. 
Я знаю росіян, знаю українців і 
знаю, чим є нація.

На відміну від більшості з вас, 
я регулярно їздив до Росії від 
1994 року по 2013, бувало, що 
двічі на місяць. Був там скрізь, 
не був лише «на Дальнем Восто-
ке» та Новосибірську. Москва, 
Петербург (у якому був з 30 ра-
зів), Нижний Новгород, Самара, 
Ростов на Дону, Єкатеринбург, 
Тула, Калуга, Орел, Великий Нов-
город, Казань, Волгоград, Во-
ронеж, Тольятті, Калининград, 
Курск, Белгород, Ставрополь – 
я там був. Інколи по кілька разів. 
То завдяки своїм поїздкам до Ро-
сії я перетворився з русофіла в 
лютого русофоба.

Росія – то просто інша кра-
їна, ніж будь-яка європейська, 
такий евфемістичний підсумок 
можна зробити. А жителі Росії? 

Це люди, які не спроможні жити 
поза своїм суспільством. Росія-
ни (більшість) – люди шовіністич-
ні, агресивні, вульгарні. Справ-
ляється враження, що алкого-
лізм та бєспрєдєл – елементи їх-
ньої національної культури. Там 
немає правил. Авантюри, крики, 
матюки – на кожному кроці. 

До кінця життя не забуду од-
ного п’яного, як хлющ, чувака, 
якого привіз до готелю таксист, 
ледве виволік з салону, це була 
16.00 в четвер у Ростові на Дону. 
Пияк (якого підтримував водій) 
дістав «прутня» і просто висцяв-
ся на парадні сходи, не заважа-
ло йому, що на дворі готелю було 
з 20 осіб. 

Мене тільки раз ограбили за 
все моє життя. У Росії. Двічі мене 
побили. Раз у Росії, раз в Іспанії.

Ставлення росіян до поляків 
– жахливе, випливає з їхнього 
шовінізму. Я мав захоплювати-
ся Путіним і водночас радіти, що 
Качинський загинув в авіаката-
строфі? У Росії я вічно відчував 
неспокій та загрозу, Росія так 
мене стомлювала, що я мріяв 
тільки, щоб сісти до літака і поки-
нути цей простір.

Дотепер, коли подумаю про 
бандитизм та хабарництво полі-
ції та інших службовців, то мені 
холод пробігає по спині. Я змінив 
роботу та професію, аби туди ні-
коли вже не їздити.

Ви ще мені скажете, що я не 
знаю росіян і не вмію їх відрізни-
ти від українців?

В Україні був безліч разів, не 
порахую. Від Закарпаття по До-
нецьк, від Сумщини по Одесу. Я 
не відвідав лише кількох облас-
тей. Завжди мені в Україні було 
добре, я не відчував ніколи три-
воги та загрози. І любив верта-
тися. І далі хочеться до вас їзди-
ти. Хоча не за Збруч, бо за Збру-
чем панує та чигає на мене во-
рожий та бридкий мені русский 
мир. 

Я в Україні маю друзів. Таких 
людей, завдяки яким я вивчив 
українську мову. Я обожнюю 
українське мистецтво, зокре-
ма літературу, але теж музику та 
живопис. Я прочитав більшість 
творів Івана Франка, Івана Не-
чуя-Левицького, Марка Вовчка, 
Володимира Винниченка, Ми-
хайла Коцюбинського, Ліни Кос-
тенко, Олеся Ульяненка, Ніни 
Фіалко, Володимира Лиса, Сер-
гія Жадана, Оксани Забужко, 

Юрія Винничука, Юрія Андрухо-
вича, Любка Дереша, Софії Ан-
друхович. Коли я в Україні – я 
можу не виходити з театру. Коли 
вчився у Луцьку, то приїжджав 
на сесії. Ходив до театру що-
дня. Обожнюю ходити до музе-
їв. Був у всіх, пов’язаних з Фран-
ком. Твори Франка перекладаю 
на польську мову. Вражає мене 
український фольклор. З укра-
їнцями мені приємно проводи-
ти час. Українці, здебільшого, 
люди спокійні, смирні (для жит-
тя в Польщі – засмирні), терпе-
ливі, добрі. Більшість українців 
– позитивно налаштовані до по-
ляків, бо українці зазвичай по-
зитивно налаштовані до інших 
людей. В Україні мене ніхто не 
обікрав, не побив.

Ви ще мені скажете, що я не 
знаю українців і не вмію їх від-
різнити від росіян?

Чого молоти, що російсько-
мовні громадяни України – то 
українці за національністю? Бо 
вони так кажуть? Я колись чув, 
як Вадим Колесніченко божив-
ся, що він – «украинец».

Ви думаєте, що я не знаю, 
чим є нація? Нація – то не етніч-
на спільнота. Бо таких в Європі 
не існує. У Польщі лише 4% по-
ляків – то люди, яких ДНК відпо-
відає ДНК слов’ян з часів полян. 
Уся решта – суміш. В Україні – 
те саме.

Нація сьогодні – то модер-
на нація. Нація – то спільнота 
людей, об’єднана навколо та-
ких національних елементів, як 
мова, традиції, культура, історія, 
мистецтво. Із якого дива грома-
дянин України, що не знає укра-
їнської мови, не послуговується 
нею, може бути членом спільно-
ти, об’єднаної українською мо-
вою та літературою, якщо він ні-
коли не прочитав жодного тво-
ру українською мовою, не за-
співав жодної пісні українською 
мовою? 

Чого ви з мене робите дур-
ня? Ніде у світі немає російсько-
мовних поляків, німців, шведів, 
португальців. Лише у вас мають 
бути російськомовні українці? 
Вони вважаються «украинца-
ми», бо вони живуть в країні, що 
так зветься. Але це почуття при-
належності до простору, терито-
рії (слова Путіна про Україну), а 
українець за національністю – 
то має бути людина, що відчуває 
приналежність до українства, 

тобто адаптивно-еволюційної 
системи ознак і властивостей, 
які вирізняють українську люди-
ну, українську спільноту і україн-
ську культуру з-поміж інших ана-
логічних об’єктів. Так я собі це 
все допетрав у своїй польській 
голові.

Марно мене переконувати, 
що п’яні та смердючі цигарка-
ми та перегаром молоді хлопці, 
які регочуться на слова «Нико-
лаев – город русской славы» — 
це українці. Бо коли я щось таке 
бачу та чую, то мені на спогад 
збігає Самара, парк над Волгою 
і саме такі хлопці, що сидять на 
лавочках і хлебчуть пиво (роз-
ливне) з п’ятилітрових банок для 
мінеральної води. На кожній ла-
вочці – те саме. П’яні, хамські, 
агресивні, галасливі. Плюють 
собі прямо під ноги і сцять метр 
від лавочки. Я ніколи в Україні 
не бачив, аби в парку, на кож-
ній лавці, сиділи парубки і дуд-
лили горілку. Я ніде в Україні не 
бачив, аби п’яні люди гуртом ва-
лялися по хідниках. Таке я тільки 
бачив у Росії та в Кракові (коли 
англійці святкують).

За показниками злочиннос-
ті – Україна одна з найбезпечні-
ших країн у Європі. Росія – на-
впаки. Росія потопає в алкого-
лізмі та наркоманії. Вимирає, бо 
це суспільство гниє.

Це загально відомі факти. 
Такого в Україні немає. Були 
проведені дослідження. В Укра-
їні найвища злочинність на До-
неччині та Одещині, там, де най-
вища кількість людей розмов-
ляє російською. І вважає себе 
етнічними росіянами. Найнижча 
злочинність – на Терпопільщині 
– 97% українськомовних. Якісь 
ще аргументи?

Ще мав написати, чого я 
бажаю Україні. Україні бажаю 
українізації та дерусифікації. 
Аби сформувалася українська 
нація від Сяну до Дону, спільнота 
людей об’єднаних українською 
мовою та культурою. Аби укра-
їнці почували себе в Україні, як 
удома, а не в гостях у росіян.

З «украинцами» такого не 
буде ніколи.

Пжемислав Ліс Маркевич,
адвокат
Познань

Пост у Facebook: 
Przemyslaw Lis Markiewicz

Подякуймо панові Пжемиславу за добрі слова про 
Україну і українців. І не лише за це. Як адвокат він дає і 
ставить на свою сторінку у Фейсбуці (можете почитати, 
це українською мовою) важливі й дуже потрібні юридич-
ні консультації для українців, які мешкають у Польщі, і 
громадян самої країни, і громадян України. В тому числі 
для трудових мігрантів.

Загалом же пан Пжемислав трошки лестить нам. Це 
можна зрозуміти, адже порівнює реалії України й Росії. 
На жаль, є і у нас і алкоголізм, і наркоманія, єдина втіха, 
та й то слабка, – що менше, ніж в Росії. Як каже приказ-
ка, «З ким поведешся – того й наберешся». 

Щодо згаданої річки Збруч, за якою, як пише автор, 
«панує та чигає на мене ворожий та бридкий мені рус-
ский мир». Збруч – це давня межа Наддніпрянщини і За-
хідної України, Галичини, трьох її областей – Львівської, 
Івано-Франківської,Тернопільської. Зізнаймося, нам 

трохи прикро чути це, при тому, що «руського міра» на 
схід від Збруча таки немало. Але ж це корінна Україна, 
Київщина, Полтавщина, говірку яких колись було покла-
дено в основу української літературної мови. Врешті, це 
наша Чернігівщина, древня Сіверська земля, за якою і 
далі на схід і північ – теж наші етнічні українські землі, 
загарбані в України. Нам не личить і ми не хочемо бути 
частиною «руського міра».

Але треба й самим рішучіше прямувати до євро-
пейської спільноти. От зверніть увагу, скільки пан 
Пжемислав прочитав класичної й сучасної україн-
ської літератури. Звісно, в оригіналі, українською. А 
багато з нас, українців, не можуть цим похвалитися. 
Скажете: це ж далеко не рядовий поляк, а ерудована 
людина. Добре, скажемо про наших ерудованих, які 
числять себе інтелігенцією. Вони стільки прочитали? 
Не кажучи вже, що навзаєм мали б прочитати бодай 

щось з польської літератури. Потужної європейської 
літератури, яка має 5 лауреатів Нобелівської премії: 
Генрік Сенкевич, Владислав Реймонт, Чеслав Мілош, 
Віслава Шимборська, Ольга Токарчук. А ще – Адам 
Міцкевич, Ігнацій Красіцький, Юліуш Словацький, 
Еліза Ожешко, Болєслав Прус, Стефан Жеромський, 
Ярослав Івашкевич, Марія Конопніцька, Тадеуш До-
ленга-Мостович. Читали, бодай у перекладах? Вже не 
кажучи – в оригіналі, польською.

…Дякуємо панові Пжкемиславу. Приємно, коли між 
сусідніми, братніми слов̀ янськими народами, з поєдна-
ною, часом і непростою історією, є порозуміння. Давно 
сказано: «Через Варшаву лежить шлях в Європу, через 
Москву – в Сибір і на Соловки». І ще пригадаймо давнє 
гасло патріотів: «За нашу і вашу свободу!»

 
Петро Антоненко

Поляк про Україну і росіян

Коментар редактора газети «Світ-інфо»
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техногенної катастрофи
Під час експерименту на 4-му 

реакторі Чорнобильської атомної 
електростанції сталися два вибухи. 
В атмосферу Землі вирвалась хмара 
радіоактивного пилу. 

За числом потерпілих від аварії 
Україна займає перше місце серед 
колишніх республік Радянського Со-
юзу. Від радіаційного забруднення 
сильно постраждала також і Біло-
русь. Потужний циклон поніс радіо-
активні речовини територіями Лит-
ви, Латвії, Польщі, Швеції, Норвегії, 
Австрії, Фінляндії, Великої Британії, 
а пізніше – Німеччини, Нідерландів, 
Бельгії. 

Наслідки аварії на Чорнобиль-
ській АЕС досі залишаються пред-
метом обговорення світової науко-
вої спільноти. Історики ж наголошу-
ють на політичній відповідальності 
комуністичного режиму, який зара-
ди ідеологічних інтересів поставив 
під загрозу життя і здоров’я мільйо-
нів громадян. Через недосконалість 
конструкції, порушення технології 
будівництва, використання неякіс-
них будівельних матеріалів, числен-
ні міні-катастрофи подібна техноген-
на катастрофа в СРСР не могла не 
статися. 

Чорнобильська 
катастрофа в цифрах 

і датах
1977 року запустили перший 

блок Чорнобильської АЕС. 2 роки 
пропрацював четвертий енергоблок 
ЧАЕС – на повну потужність його за-
пустили 1984 року. 

30 співробітників АЕС загинули 
внаслідок вибуху або гострої про-
меневої хвороби протягом кількох 
місяців з моменту аварії. 500 ти-
сяч людей померли від радіації, за 
оцінками незалежних експертів. 8,5 
мільйонів жителів України, Білору-
сі, Росії в найближчі дні після ава-
рії отримали значні дози опромінен-
ня. 90 784 особи було евакуйовано 
з 81-го населеного пункту України 
до кінця літа 1986 року. Понад 600 
тисяч осіб стали ліквідаторами ава-
рії. 2293 українських міст і селищ із 
населенням приблизно 2,6 мільйо-
на людей забруднено радіоактивни-
ми нуклідами. 200 тисяч квадратних 
кілометрів – на таку територію по-
ширилася дія радіації. 10 днів – до 
6 травня – тривав викид активності 
із пошкодженого реактора.11 тонн 
ядерного палива було викинуто в ат-
мосферу внаслідок аварії. 

Від 26 квітня по жовтень 1986 
року Чорнобильська АЕС не пра-
цювала. У жовтні 1986-го 1-й і 2-й 
енергоблоки було знову введено в 
експлуатацію; у грудні 1987 року від-
новив роботу 3-й. 4-й енергоблок 
не запрацював. 1991 рік – на 2-му 
енергоблоці сталася пожежа, вна-
слідок якої була заблокована ро-
бота цього реактора. Грудень 1995 
року – підписання меморандуму між 
Україною та країнами «Великої сім-
ки» і Комісією Європейського Сою-
зу, відповідно до якого почалася під-
готовка програми повного закриття 
станції. 15 грудня 2000 року – Чор-
нобильську атомну електростанцію 
зупинено повністю. Вересень 2010-
го – закладка фундаменту під но-
вий саркофаг над зруйнованим 4-м 

енергоблоком, у квітні 2012-го стар-
тувало будівництво арки, що мало 
накрити старе «Укриття».У жовтні 
2011 року на майданчику комплексу 
«Вектор» почалося будівництво Цен-
тралізованого сховища відпрацьо-
ваних джерел іонізуючого випромі-
нювання. 29 листопада 2016 року 
завершили спорудження укриття 
над 4-м енергоблоком.

Що сталося проти ночі 
26 квітня 1986 року? 

25 квітня 1986 року на Чорно-
бильській АЕС мали експеримен-
тально зупинити четвертий енерго-
блок, щоб вивчити можливості ви-
користання інерції турбогенератора 
в разі втрати електроживлення. По-
при те, що технічні обставини не від-
повідали плану випробування, його 
не скасували. Експеримент почався 
26 квітня о 01:23. Ситуація вийшла 
з-під контролю. О 01:25 з інтерва-
лом у кілька секунд прогриміли два 
вибухи. Реактор повністю зруйну-
вався. Спалахнуло понад 30 вогнищ 
пожежі. Основні погасили через го-
дину, а повністю ліквідували заго-
ряння до 5-ї ранку 26 квітня. Проте 
пізніше виникла інтенсивна поже-
жа у центральному залі 4-го блоку, 
з якою боролися з використанням 
вертолітної техніки аж до 10 травня. 

Наступного дня після аварії уря-
дова комісія ухвалила рішення про 
негайну зупинку 1-го і 2-го енер-
гоблоків та евакуацію населення 
Прип’яті (так званої 10- кілометро-
вої зони). 

Загалом у ліквідаційних роботах 
брали участь військові, медичні час-
тини Міністерства оборони, Цивіль-
ної оборони та МВС СРСР. Влітку за-
лучили військових запасу та вільно-
найманих. 

За неповними даними, участь 
у ліквідації наслідків брали 600 ти-
сяч осіб. Через опромінення багато 
з них захворіли. Пожежні прибува-
ли «з голими руками», без засобів 
захисту. Саме пожежні зупинили ще 
одну потенційну катастрофу – вод-
невий вибух. 

Сумарна активність радіоізото-
пів, викинутих у повітря після ава-
рії в Чорнобилі, була в 30–40 разів 
більшою, ніж у Хіросімі. Опромінили-
ся майже 8,5 мільйони людей.

 

Коли почалася 
евакуація? 

Перше офіційне місцеве по-
відомлення про аварію на Чорно-
бильській АЕС з'явилося лише че-
рез 36 годин – опівдні 27 квітня на 
прип'ятському радіо оголосили про 
«тимчасову евакуацію» мешканців 
Прип'яті – найближчого до ЧАЕС міс-
та з населенням близько 50 тисяч. 
Рекомендували зачиняти вікна, бал-
кони, вимкнути електроприлади, пе-
рекрити воду та газ і взяти з собою 
особисті речі, цінності, документи та 
продукти харчування на перший час. 

Аби зменшити кількість багажу 
та не викликати ажіотаж, людям ска-
зали, що за три дні вони зможуть по-
вернутися додому. О 13:50 жителі зі-
бралися біля під'їздів будинків, а від 
14-ї почали прибувати автобуси. О 
16:30 евакуацію населення з міста 
закінчили. Вивезли 44,5 тис осіб. У 
Прип’яті залишилося 5 тис, які були 
залучені до невідкладних робіт. 

2 травня радянське керівництво 
ухвалило рішення про евакуацію на-
селення з 30- кілометрової зони на-
вколо Чорнобильської атомної стан-

ції. До 6 травня евакуювали понад 
115 тисяч людей із 30-кілометрової 
зони. Пізніше її назвали Чорнобиль-
ською зоною відчуження, до якої уві-
йшли північ Поліського та Іванків-
ського району Київської області (там 
розташована електростанція, міста 
Чорнобиль і Прип ять), а також час-
тина Житомирської області аж до 
кордону з Білоруссю. Більшість лю-
дей виселяли до сусідніх районів Ки-
ївської області. 

Для працівників ЧАЕС та їхніх сі-
мей наприкінці 1986 року почали бу-
дувати наймолодше місто України – 
Славутич. Спорудження завершили 
в рекордно короткі терміни – перші 
мешканці оселилися в 1987–1988 
роках. 

Інформаційна політика 
сіяла недовіру до влади

 Вона, разом із центральною та 
республіканською пресою, телеба-
ченням зберігала мовчання про ава-
рію, аж доки про неї почали говори-
ти за кордоном і стало зрозумілим, 
що приховати аварію неможливо. 
Перше в СРСР офіційне повідомлен-
ня під тиском міжнародної спільноти 
було зроблено аж 28 квітня. Тоді го-
ловна телевізійна програма новин 
«Врємя» о 21:00 лаконічно повідо-
мила: «На Чорнобильській атомній 
електростанції сталася аварія. По-
шкоджено один із атомних реакто-
рів. Вживаються заходи щодо лікві-
дації наслідків аварії. Постражда-
лим надається допомога. Створено 
урядову комісію». 

Зрозуміти справжні масштаби 
трагедії із цього повідомлення було 
важко. 

Що приховував КГБ? 
Будівництво Чорнобильської 

атомної електростанції розпочало-
ся в травні 1970 року. Від початку 
будівельних робіт у місті енергети-
ків Прип’яті було створено міський 
відділ Управління КГБ при Раді Міні-
стрів УРСР по м. Києву та Київській 
області. Об'єкт одразу поставили на 
особливий контроль радянського 
керівництва. 

Перші аварії на ЧАЕС сталися ще 
в 1978–1979 роках, відразу після 
запуску першого енергоблоку. Були 
також витоки радіації у 1982, 1983, 
1984 роках. В архіві Комітету дер-
жавної безпеки містяться докумен-
ти про спорудження Чорнобильської 
атомної електростанції, її запуск, 
аварію та ліквідацію її наслідків. 
Документи доводять, що від само-
го початку спорудження було без-
ліч порушень і крадіжок, будівель-
но-монтажні роботи виконувалися 

неякісно, технологічна дисципліна 
порушувалася. Все це врешті-решт 
призвело до аварії. 

Тільки від 1983 по 1985 роки 
на станції сталося п'ять аварій і 63 
відмови обладнання. Останній поді-
бний інцидент перед великою аварі-
єю стався в лютому 1986 року. 

Інформацію про техногенну ка-
тастрофу, спричинену вибухом і по-
дальшим руйнуванням 4-го енерго-
блоку ЧАЕС, партійно-державним 
керівництвом СРСР і радянськими 
спецслужбами було відразу відне-
сено до категорії таємної. КГБ УРСР 
негайно взявся засекречувати відо-
мості про аварію. Це цілком відпові-
дало тоталітарному режимові. 

У перші дні після аварії керівни-
цтво КГБ УРСР, нехтуючи необхідніс-
тю інформувати населення про еко-
логічні наслідки ядерного лиха, біль-
ше переймалося «перевіркою версії 
про можливий диверсійний намір». 

Багато радянських людей впер-
ше почули про надзвичайну подію 
з «ворожих голосів» із Лондона, Ва-
шингтона і Мюнхена. 27 квітня, о 
23:00 данська лабораторія ядерних 
досліджень зафіксувала на Чорно-
бильському атомному реакторі ава-
рію категорії МПА (Максимальна про-
ектна аварія). Тоді ж різке зростання 
радіаційного фону зареєстрували і 
в Швеції. Наступного дня шведська 
влада мала дані про джерело забруд-
нення і звернулася до Москви із ви-
могою надати пояснення. 

Для втаємничення масштабів 
трагедії владна верхівка примушу-
вала Міністерство охорони здоров’я 
УРСР фальшувати діагнози промене-
вих уражень. Із витягу зі звіту спец-
служб за 11 травня 1986 року: «За 
даними Шевченківського РВ УКГБ, 
адміністрація Київської області та 
25 лікарень, ґрунтуючись на вказів-
ці Мінздоров’я УРСР (нібито наказ № 
24с від 11.05.86 р.) в історіях хвороб 
пацієнтів з ознаками «променева 
хвороба» вказують діагноз «вегето-
судинна дистонія». 

30 червня того ж року КГБ СРСР 
спеціальним документом про за-
хист (читай, засекречування) відо-
мостей про аварію на 4-му енер-
гоблоці ЧАЕС ввів у дію перелік ін-
формації, яку людям не можна було 
знати. Йшлося, зокрема, про справ-
жні причини аварії, характер руйну-
вань та обсяги ушкоджень устатку-
вання і систем енергоблоку й АЕС, 
радіаційну обстановку, фактичний 
стан активної зони реактора, сту-
пінь враження людей на АЕС разом з 
відомостями про характер їхньої ді-
яльності й особливості аварії, опро-
мінення персоналу станції, ремонт-
ного персоналу залучених організа-
цій і населення та інше. 

Москва чи Київ: чия 
відповідальність? 

Чорнобильська АЕС підпорядко-
вувалася Москві. Тож центральне 
керівництво фактично усунуло рес-
публіканське від активної участі у 
подоланні аварійної ситуації. Всі рі-
шення приймалися в Москві або по-
годжувалися з нею. 

Разом із тим керівництво Укра-
їнської РСР, навіть володіючи ін-
формацією про реальну загрозу для 
життя і здоров’я людей, беззапере-
чно виконувало некомпетентні вка-
зівки Москви. 

Як відреагувала 
діаспора? 

Українська діаспора негайно 
пов’язала події на Чорнобильській 
АЕС із колоніальним безправним 
статусом України. Голова Централь-
ного комітету Українських організа-
цій у Франції Ярослав Мусянович 
і член закордонного представни-
цтва Української гельсінкської гру-
пи Леонід Плющ зробили 2 трав-
ня 1986 року заяву. Українці Спо-
лучених Штатів Америки зібралися 
30 квітня 1986-го на антирадян-
ські демонстрації перед будівля-
ми представництва СРСР при ООН 
у Нью-Йорку та секретаріату ООН. 
У церквах Нью-Йорка, Чикаго й ін-
ших американських міст відбулися 
панахиди за жертвами ядерної ка-
тастрофи. В США й Канаді українці 
створили низку громадських орга-
нізацій, аби привернути увагу віль-
ного світу до Чорнобильської ава-
рії. Вони проводили демонстрації, 
готували звернення до урядів за-
хідних держав, збирали матеріали 
про аварію на Чорнобильській АЕС. 
Закордонний провід Української го-
ловної визвольної ради у вересні 
1986 року доклав значних зусиль, 
щоб питання Чорнобиля внести на 
розгляд ООН. 

Як Чорнобиль вплинув 
на розпад СРСР? 

Аварія стала тією останньою 
краплею, яка переповнила чашу 
людського терпіння. Приховування 
владою правди про факт катастро-
фи та її наслідки, брак інформації 
про заходи безпеки і недостатня до-
помога потерпілим похитнули віру в 
цінності комуністичної ідеї навіть 
у найбільш лояльних її прихильни-
ків. Крім того, спроби Москви при-
ховати правду про катастрофу та 
її наслідки посилили опозиційний 
національно-демократичний рух в 
Україні. Перші громадські організа-
ції формувалися саме навколо теми 
аварії на Чорнобильській АЕС. Не-
забаром такі дві організації як «Зе-
лений світ» та Союз «Чорнобиль» пе-
ретворилися в політичну силу. Ре-
гіонами України прокотилися акції 
протесту проти будівництва нових і 
експлуатації старих атомних елек-
тростанцій. Участь у них взяли тися-
чі людей.

 Хоч як протидіяв КГБ, 26 квіт-
ня 1988 року в Києві відбулася пер-
ша несанкціонована демонстрація 
під гаслами «Геть АЕС з України», «Не 
хочемо мертвих зон», «Промисло-
вість, землю, воду – під екологічний 
контроль».

 А невдовзі імперія, побудована 
на брехні, впала. 

Чорнобиль: трагедія, що наблизила 
розпад тоталітарного режиму

Український інститут національної пам'яті подає інформаційні матеріали 
до 34-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції
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У 2017 – 2019 рр. Україна отри-
мала унікальне тритомне видання, 
присвячене історії війн та військо-
вого мистецтва у світі. Підготувало 
таке об’ємне видання (загальний 
обсяг трьох томів – 2650 с.) харків-
ське видавництво «Фоліо». Із запи-
таннями щодо особливостей цьо-
го видання та місця України в сві-
товій історії війн звертаємося до 
відповідального редактора й спі-
вавтора цього видання, професо-
ра, доктора історичних наук, завід-
увача кафедри історії середніх ві-
ків та візантивістики Львівського 
національного університету імені І. 
Франка Леонтія Вікторовича ВОЙ-
ТОВИЧА.

– Шановний Леонтію Вікторо-
вичу, даруйте за таке суто прагма-
тичне запитання, але що змусило 
вас та ваших колег сісти за готуван-
ня такого об’ємного, напівенцикло-
педичного видання? Та й чому ви 
особисто взагалі зайнялися історі-
єю воєн? Хіба їхня роль у житті сус-
пільства така велика?

– Комплекс меншовартості, який 
останніми століттями нав’язувався 
українцям, повністю виключив їх із 
військової історії. Численні англо-
мовні дослідження з історії війн про 
українців практично не згадують.

Наявні російські переклади ен-
циклопедичних видань містять до-
повнення певними епізодами, які 
прославляють перемоги російської 
зброї і про українців якщо й згаду-
ють, то хіба в негативному плані. У 
таких виданнях, наприклад, навіть 
короля Данила трактують як добро-
го російського полководця, але по-
середнього політика, який шукав 
допомоги на ворожому Заході тоді, 
коли, подібно до Олександра Не-
вського, потрібно було шукати тісні-
шої співпраці з монголами.

Такий підхід закріплює комплекс 
меншовартості українців і в умовах 
гібридної війни тільки допомагає су-
противникові. Не кажу тут про масив 
стереотипів на зразок «неприступної» 
фортеці Ізмаїл, які продовжують на-
громаджуватися і які потрібно спрос-
товувати. Для таких спростувань вій-
ськовою історією потрібно зацікав-
лювати широкі кола молодих дослід-
ників, зокрема тих, яких продовжують 
переконувати, що все вже відомо, 
тобто вже написано в Росії та за кор-
доном, а нам, звичайно, залишається 
лише збирати усну історію про жит-
тя різних соціальних груп або спога-
ди учасників походу Сагайдачного на 
Москву 1618 р. (жартую, звичайно).

Спростування такого міфу було 
основним мотивом нашого автор-
ського колективу. Ну, і, звичайно, на-
шим молодим офіцерам для набуття 
досвіду необхідно знати історію вій-
ськового мистецтва, зібрану в од-
ному виданні, але дещо в ширшому 
варіанті, ніж її подають у військових 
академіях та університетах.

І ще один аргумент, який стосу-
ється ролі воєн. Переможцем і досі 
є той, кому залишилося поле бою, 
що дає йому змогу зібрати трофеї. 
Їх частину використовують у подаль-
ших боях, а зі зразків іншої, доскона-
лішої, ніж власна, виготовляють нову 
подібну зброю, що веде до удоскона-
лення технологій виробництва. Цей 
аргумент мав значення не тільки ко-
лись, а має й сьогодні. Відмінність 

лише в тому, що в давнину це було 
просто своєчасним запозиченням 
більш надійної і зручної зброї, а сьо-
годні називається технічним шпигун-
ством або піратством.

Звернімо увагу і на ще один ас-
пект воєн – ментальний: мірилом та-
ких вічних людських відчуттів, як жа-
доба життя і жертовність, любов і не-
нависть, мужність і страх, вірність і 
зрада, теж виступає війна.

Отже, військова справа диктує 
свої умови основним, базовим ком-
понентам суспільства – економіці, 
науці, їх напрямкам і темпам розви-
тку. Це закон для всіх епох. І, зрозу-
міло, для сучасної епохи теж.

Така кардинальність, всеохоп-
ність військової справи і послужила 
тією причиною, яка привела мене до 
зацікавлення саме цією тематикою.

– Які періоди охоплює ваше ви-
дання та хто його автори?

– У нашій праці ми не розгляда-
ємо період неорганізованих озброє-
них юрб, у сутичках між якими пере-
вагу отримували ті, чиї ватаги були 
або чисельннішими, або вдаліше ви-
користовували сприятливу ситуацію. 
Такими юрбами з початку зіткнення, 
навіть за наявності військових вож-
дів, ніхто не керував. Таке ведення 
зіткнень передувало зародками вій-
ськової справи й відповідає розви-
тку суспільства додержавного пері-
оду, тобто протодержавним етапам 
простого і компаудного (тобто змі-
шаного, яке поєднує військові функ-
ції вождя з сакральними функціями 
жерця) вождівства.

Нашу монографію ми почали від 
того часу, коли загальне ополчен-
ня, яке охоплює все здатне носити 
зброю чоловіче населення, отрима-
ло єдине командування в особі вій-
ськового вождя-правителя. Такий 
правитель ділив ополчення на час-
тини, ставив над ними або вибор-
ного командира, здатного на полі 
бою продублювати його наказ, або 
ж у рамках задуму вождя виконував 
самостійну функцію. Тому початком 
відліку для нас став 3060 р. до Хрис-
та, тобто початок І династії Древньо-
го Єгипту, коли перший фараон зумів 
об’єднати кілька десятків протодер-
жав, що здійснити без організова-
ного війська було неможливо. В ін-
ших частинах світу, зокрема Євро-
пі, така організація військ відбулася 
значно пізніше. Таким чином, наше 
дослідження охоплює період розви-
тку військової справи від приблизно 
3060 р. до Христа – до початку ХХІ 
ст. До речі, в нашому дослідженні ми 
користувалися сучасною європей-
ською термінологією, вживаючи за-
мість до н. е. вираз до Христа.

До авторського колективу нале-
жать відомі в Україні фахівці з вій-
ськової історії. Це професори, док-
тори історичних наук – Віктор Голуб-
ко (Львівський національний універ-
ситет ім. Івана Франка) та Олександр 
Лисенко (Інститут історії НАН Украї-
ни), доценти, кандидати історичних 
наук — полковник Валерій Грицюк 
(Національний університет оборони 
України ім. Івана Черняховського), 
полковник Леонід Кривизюк (Націо-
нальна академія сухопутних військ 
ім. Петра Сагайдачного) і Юрій 
Овсінський (Львівський національ-
ний університет ім. Івана Франка). 
Відповідальним редактором усіх то-
мів, а також одним з авторів перших 
двох томів є ваш покірний слуга.

– Це перше видання такого ґа-
тунку в Україні? Чи існують анало-
гічні видання в інших країнах?

– Так, в Україні це справді пер-
ше створене українськими автора-
ми видання такого ґатунку. В інших 
країнах такі видання є, причому різ-
ної якості, зокрема як чисто наукові, 
вузькоспеціалізовані, так і науково-
популярні, авторські й колективів 
авторів, різних об’ємів.

Проте, як я вже зазначав, у цих 
виданнях українська тематика й, від-
повідно, порівняльна оцінка рівня 
українських військових формувань 
стосовно їх основних супротивників 
і/чи кращих світових зразків відсут-
ня. Зрозуміло, не вказано в цих ви-
даннях і про внесок українців у роз-
виток військової справи. Про ацте-
ків, інків, делаварів чи зулусів у цих 
виданнях написано значно більше.

– У анотаціях до вашого видан-
ня ви пишете, що воно розрахова-
не «...як на спеціалістів, так і на ши-
рокий загал, усіх, хто цікавиться 
військовою історією». Проте вида-
ється, що перш за все воно призна-
чено для курсантів усіх військових 
закладів освіти України. Чи існують 
у наш час для курсантів зі світової 
історії війн інші видання?

– Наше видання має кілька го-
ловних завдань (рівнів), які виходять 
за межі підручника для курсантів 
військових вишів. Адже підручник 
має містити лише доступно викладе-
ну інформацію в обсягах, необхідних 
для засвоєння певної професії. До 
того ж підручник повинен відпові-
дати навчальним планам, які в нашу 
«бурхливу» епоху постійно зміню-
ються. Тому для нашого видання ми 
обрали не жанр підручника, а жанр 
оглядової монографії. Вона містить 
три рівні.

Текст першого рівня подано пря-
мим шрифтом. У нашому виданні це 
матеріал, який відповідає рівню ви-
мог із військової історії академій 
генерального штабу найбільш роз-
винених у військовому плані країн, 
включаючи російську Імператорську 
Миколаївську академію генерально-
го штабу, де вивчення військової іс-
торії знаходилося на вищому рівні, 
ніж у Радянському Союзі або сучас-
ній Росії. Цей матеріал може бути ко-
рисним як для слухачів усіх військо-
вих вишів, так і для всіх, хто ціка-
виться військовою історією.

Курсивом у нашому виданні ви-
ділена додаткова інформація з най-
більш цікавих, на думку авторів, про-
блем. Це другий рівень.

І, нарешті, третій рівень (до кож-
ного розділу): примітки з біографія-
ми полководців і головних діячів, дис-
кусійні моменти досліджень, бібліо-
графія проблеми (мовами, які були 
доступні авторам) у світлі досягнень 
світової науки. Цей рівень призначе-
ний для тих молодих дослідників, які 
хочуть займатися тими проблемами, 
що залишаються дискусійними.

– Оскільки видання описує ві-
йни, то запитання по суті: а що таке 
війна? Як відрізнити її від зброй-
ної сутички двох невеликих сусід-
ніх племен чи бійки двох сусідів? І 
чи розглядаєте ви протистояння в 
інформаційному просторі так само 
як війну, з тією лише відмінністю, 
що в ній не гинуть солдати?

– За Карлом фон Клаузевіцем 
(1.07.1780–16.11.1831), «війна є 
продовженням політики іншими, на-
сильницькими засобами». Тобто, як 
вже зазначалося, сутичка двох пле-
мен, які перебувають на етапі про-

тодержавного розвитку, не кажучи 
вже про бійку двох сусідів, не може 
розглядатися як війна. Війна – це 
явище тотального характеру, тому 
вона обіймає всі сторони суспільно-
го буття, і в першу чергу – інформа-
ційного.

Справді, під сонцем немає ні-
чого нового: Олександр Македон-
ський, вирушаючи створювати свою 
імперію, проголошував, що йде «ви-
зволяти» грецькі поліси Малої Азії 
від «варварів»-персів. А єгипетські 
жерці проголошували його богом. А 
як Петро І боровся зі шведами? Про-
сто: його пропаганда блискавично 
розповсюджувала чутки про те, що 
шведи перетворюють храми на ко-
нюшні. Як він боровся зі «зрадою» 
гетьмана Мазепи? Так само просто: 
проголосив Мазепі анафему, хоча 
той будував і оздоблював церкви. 
Хіба це не блискучі приклади інфор-
маційних воєн?

– Леонтію Вікторовичу, до-
звольте перейти до визначен-
ня місця України в світовій істо-
рії воєн, відлік яких ви починаєте 
з 3060 р. до н. е. Із власного до-
свіду скажу, що мені відома книж-
ка Костянтина Сушка «Ойкумена» 
(Дніпропетровськ,ІМА-прес, 2011. 
348 с.), яка описує похід персів на 
скіфів. Отже, яким часом ми може-
мо позначити першу відому війну 
на території сучасної України? Хто 
і як вів цю війну?

– Напевно, однозначно відпо-
вісти на поставлене запитання не-
можливо. Фантазії про війни допи-
семних періодів – це не ремесло іс-
торика.

Справді, перша відома з істо-
ричних джерел на території сучасної 
України – це персько-скіфська ві-
йна, вірніше невдала скіфська кам-
панія перського царя Дарія І Гістас-
па (бл. 512 р. до Христа). Цю війну 
описав ще батько історії – Геродот. 
Існує достатньо якісної наукової лі-
тератури з цієї теми, хоч і її теж не 
можна назвати вичерпною.

Другими відомими – після війни 
персів – хто на наших теренах вів ві-
йни, найімовірніше, були грецькі «де-
санти» з Мілета та Криту. Ці «десан-
ти» в VII–VI ст. до Христа заснували 
на чорноморському узбережжі дер-
жави-поліси – Тіру (Білгород-Дні-
стровський), Ольвію (Херсон), Керкі-
нікіду (Євпаторію), Херсонес (Севас-
тополь), Пантікапей (Керч) і поселен-
ня на території сучасної Феодосії, 
– які, завойовуючи чужі землі, були 
змушені вести війни.

— Якщо говорити про той са-
мий період (тобто до появи Русі), то 
в українській міфології з кінця ХХ 
ст. почав побутувати міф про те, що 
в V ст. наш князь Гатило (в науко-
вій інтерпретації – Аттіла) підкорив 
Римську імперію. Міф цей був ство-
рений виданим у 1972 р. романом 
Івана Білика «Меч Арея» (сам ро-
ман був написаний на основі праці 
історика ХІХ ст. Вельтмана «Аттила 
и Русь IV–V столетий»). Що відбува-
лось на наших землях тоді, в V ст., 
та як нам ставитися до тих подій, які 
значною мірою походили і з наших 
теренів?

– В українській міфології про Ат-
тілу, а тим більше про Гатила, нічого 
не збереглося.

Гатилу справді вигадав Іван Бі-
лик, який користувався працями де-
яких істориків ХІХ ст., котрі допуска-
ли походження слов’ян від гунів. Але 
тоді археологам ще не були відомі 
гунські могили в Паннонії, які засвід-
чили, що гуни були монголоїдами. 
Так само не всім були доступні й опи-
си Амміана Марцеліна – римського 
офіцера, який спілкувався з гунами, 
а також інших сучасників, які пода-
вали описи зовнішнього вигляду гу-
нів. Зрозуміло, що ці дослідження й 
описи не були доступні й Івану Біли-
ку. Роман був опублікований, але за 

наполяганням істориків його забо-
ронили, чим надали автору велику – 
незаслужену з позиції історії – попу-
лярність.

Сьогодні добре відомо, що гуни 
були монголоїдами і до походження 
слов’ян жодного стосунку не мали. А 
угорці, які ще наприкінці ХІХ ст. вва-
жали, що їхній прародич, великий 
князь Арпад, віднайшов прабатьків-
щину угрів-гунів, уже давно відмови-
лися від цієї версії.

Проте в нашій давній історії гуни 
певну роль усе ж відіграли: вони, як 
смерч, пройшли через усю терито-
рію пізнішої України. А їхній король 
– Баламбер – близько 378 р. роз-
громив готів і змусив їх та інші гер-
манські племена мігрувати на захід, 
очистивши як південні степи Украї-
ни, так і значну частину сучасних Че-
хії та Польщі, куди почали переміща-
тися слов’яни.

– Яку війну Русі ви назвали б 
найбільшою, найзначущою для на-
шої української прадержави?

– Я належу до тих істориків, які 
вважають Русь праукраїнською 
державою. Це була потужна імпе-
рія, якій упродовж Х – початку ХІІІ 
ст. ніхто серйозно не загрожував. 
А відомих зі шкільної історії печені-
гів та половців найчастіше викорис-
товували в міжусобицях самі руські 
князі. Візантія з часів утверджен-
ня християнства на Русі розглядала 
її як головного союзника. Тож най-
більшою і найзначущою була війна з 
монголами 1237 – 1240 рр., наслід-
ком якої стало падіння Русі.

Спроби галицько-волинських 
князів і королів відродити її дали 
тільки частковий результат, бо ко-
ролівство Русі на південно-західній 
частині (1253–1434 рр., фактично 
до 1392 р.) періодично ставало мон-
гольським васалом.

– Леонтію Вікторовичу, не можу 
оминути питання про те, як оціню-
вала європейська спільнота ті ві-
йни, які в середині XVII ст. привели 
до утворення Української козацької 
держави?

– Відразу ж зауважу, що Україн-
ська козацька держава так і не стала 
повноцінною суверенною державою, 
як, приміром, королівство Русі. У різ-
ні періоди, а іноді й одночасно, це 
була автономія у складі Речі Посполи-
тої, Московського царства та Осман-
ської Порти (за гетьманування Петра 
Дорошенка, Михайла Ханенка та Іва-
на Самойловича). Правда, це була ав-
тономія із власним військом, розви-
неним управлінським апаратом, за-
конодавством і фінансами.

А європейської спільноти ніко-
ли не існувало, навіть сьогодні це, 
скоріше, fata morgana. Кожен вихо-
див із власних інтересів. Так, Поль-
ща, яка невмілою політикою сама 
спровокувала козацькі війни, нама-
галася повернути становище до їх 
початку і навіть не зуміла скориста-
тися Гадяцькою угодою 1658 р. Мо-
сква ж, як справедливо писав ро-
сійський історик Василь Ключев-
ський (1841–1911), «...хотіла при-
брати до рук українське козацтво, 
хоча б навіть без козацької терито-
рії, а якщо і з українськими містами, 
то обов’язково з умовою, щоб там 
сиділи московські воєводи з дячка-
ми». Туреччина була готова тримати 
Козацьку Україну як васальне кня-
зівство на зразок Криму, Молдови і 
Валахії, розглядаючи її як плацдарм 
для подальших завоювань. Тран-
сильванія (останній осколок неза-
лежної Угорщини), Швеція та Бран-
денбург (пізніше Королівство Прус-
сія), знову ж таки, виходячи з влас-
них інтересів, готові були визнати, і, 
зрештою, визнали, незалежність Ко-
зацької України (Раднотська угода 
1656 р., угода з Карлом ХІІ 1708 р.).

Продовження — 
в наступному номері

Україна у світовій історії воєнУкраїна у світовій історії воєн
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Сторінками  старих газет
Пример ткачихи
Владимир. Самые теплые поздрав-

ления от товарищей по работе приня-
ла ткачиха Вязниковского объединения 
льняных тканей Л. Романова, которая смо-
гла выполнить с начала пятилетки десять 
годовых норм.

 

Широкая поддержка 
советских инициатив
Новые советские инициативы в об-

ласти разоружения, другие инициативы и 
предложения, выдвинутые социалистичес-
кими странами, носят весьма позитивный 
характер, способствуют упрочению мира 
и международной безопасности, заявил 
член Политбюро, секретарь ЦК Француз-
ской коммунистической партии М. Гремес.

Особо важное значение имеют предло-
жения Генерального секретаря ЦК КПРС, 
Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР Л. И. Брежнева, выдвинутые им 
в Берлине, сказал он в беседе с коррес-
пондентом ТАСС

Открылся XII съезд РКП
Утро 19 ноября. В празднично украшен-

ном зале заседаний Дворца республики в 
Бухаресте открылся  XII съезд Румынской 
компартии. 2664 делегата, собравшитхся 
со всех концов страны, представляют по-
чти трехмиллионнную армию коммунистов.

…Слово для доклада предоставляется 
Генеральному секретарю Румынской ком-
партии Николае Чаушеску.

Манифестация студентов
Греция. Многотысячная манифеста-

ция состоялась в греческой столице по 
случаю 6-й годовщины выступления проти 
диктатуры военной хунты студентов Афин-
ского Национального политехнического 
института. Участники манифестации не-
сли транспаранты с логунгами «Незави-
симость, свобода, демократия!», «Долой 
военные базы из Греции!», «Американцы, 
убирайтесь из Греции!», «Нет!» – гонке воо-
ружений и новым ракетам в Европе!».

«Известия», орган Президиума 
Верховного Совета СССР, 20. 11. 1979 г.

Важные задачи 
земледельцев
Сельские труженики, как и все совет-

ские люди, готовят достойную встречу XXVI 
съезду КПСС. Огромный отклик творчес-
кой активности на селе вызвал проект ЦК 
КПСС к XXVI съезду партии «Основные на-
правления экономического и социального 
развития СССР на 1981 – 1985 годы и на 
период до 1990 года.»

 «Сельская жизнь», газета Центрального 
Комитета КПСС, 13. 12.1980 г.

Звернення жителів 
Вересоцької сільської 
Ради народних депутатів 
до всіх трудівників району
Ділом відповідаючи на рішення жов-

тневого (1980 р.) Пленуму ЦК КПРС, керу-
ючись положеннями та завданнями, вису-
нутими у проекті партії до XXVI з’їзду КПРС, 
жителі нашої сільради беруть на себе у пер-
шому році одинадцятої п`ятирічки підвище-
ні соціалістичні зобов̀ язання. Будемо бо-
ротися за те, щоб продати державі з кожно-
го особистого господарства не менше 350 
кілограмів молока від корови, по 150 штук 
яєць, 200 кілограмів картоплі та чимало ін-
шої сільськогосподарської продукції. В ці-
лому по сільській Раді це вийде 131 тонна 
молока,142 тисячі яєць, 200 тонн м`яса, 
190 тонн картоплі. 

«Поліська правда», 
орган Куликівського райкому Компартії 

України та районної ради народних 
депутатів Чернігівської області, 30.12.1980 р. 

28 квітня, на 87 році році 
життя помер учасник українсько-
го національно-демократичного і 
правозахисного руху, публіцист і 
перекладач Зіновій Антонюк.

Він народився 24 грудня 
1933 року в с. Деполтичі (тоді – в 
Люблінському воєводстві, Поль-
ща) в сім'ї українських селян, яка 
від кінця 1939 року жила вже в 
Холмі і стала робітничою.

Закінчивши 1944 р. почат-
кову школу, що була при Холм-
ській українській гімназії, склав 
вступні іспити до гімназії, проте 
з від'їздом викладацького скла-
ду далі на Захід гімназія припи-
нила своє існування. Наприкінці 
серпня Антонюки переїжджають 
в Україну. Рік живуть у Луцьку, а з 
осені 1945 – у Львові.

1952 закінчив Львівський 
технікум залізничного транспор-
ту. 1953-1958 рр. навчався на 
механічному факультеті Львів-
ського політехнічного інститу-
ту за фахом «економіка й орга-
нізація виробництва», а 1960-
1964рр. – в заочній аспірантурі 
того інституту.

Відпрацювавши рік інжене-
ром-економістом на Львівському 
приладобудівному заводі, перей-
шов на роботу в науково-дослід-
ний сектор Львівської Політехні-
ки (1959-1960). 

З травня 1960 жив у Києві, до 
самого арешту 1972 р. працював 
на різних інженерних посадах у 
Всесоюзному науково-дослідно-
му та проектно-конструкторсько-
му інституті з нафтопереробки і 
нафтохімії (НВО «МАСМА»).

1962 через Аллу Горську по-
знайомився з Іваном Світличним, 
який справив на Антонюка вели-
чезний вплив. 

«Отак я вперше зрозумів, 

– писав пізніше Антонюк, – що 
справжній, а не показний патрі-
отизм завжди некрикливий, за-
вжди серйозний і завжди грома-
дянський, а не вузько етнічний».

Антонюк бере участь у тира-
жуванні й розповсюдженні сам-
видаву. Як член профкому інсти-
туту, сприяє регулярному прове-
денню в актовому залі інституту 
загальнокиївських вечорів моло-
дої поезії. 1964 через парткоми 
свого інституту та Інституту істо-
рії Академії Наук ініціював ство-
рення при інституті, де працював, 
постійного історичного лекторію, 
яким керував відомий історик М. 
Брайчевський.

На прохання Івана Світлично-
го переклав з польської мови на 
українську декілька великих ста-
тей з історії польсько-українських 
стосунків. Арешти 1965 року се-
ред української інтелігенції, осо-
бливо перший арешт Світличного, 
вразили Антонюка, але 
це стимулювало ще біль-
шу громадську його ак-
тивність.

«Та головним був 
самвидав. Важливо було 
переконати начальство, 
що воно вибрало не тих, 
що самвидавська актив-
ність триває і без зааре-
штованих».

Зіновій Антонюк був 
причетний до отриман-
ня із політзон інформа-
ції та подальшої її пере-
дачі разом з самвидавом 
за кордон, у тому чис-
лі «Українського вісника», де все 
згодом публікувалося в україн-
ській та іншомовній періодиці, пе-
редавалося по радіо «Свобода».

У січні 1972р., під час широко-
масштабних арештів української 
інтеліґенції, був заарештований і 
Антонюк. Суд, формально відкри-
тий, але фактично закритий для 
друзів, відбувся 8-15.08.1972. 
Зиновія винуватили за ст. 62 ч. 
1 КК УРСР («антирадянська агіта-
ція і пропаганда»). Вирок: 7 р. та-
борів суворого режиму і 3 р. за-
слання.

Свій термін Антонюк відбу-
вав у 35-й зоні пермських табо-

рів. Бере активну участь у чис-
ленних голодовках та інших акці-
ях протесту і, найважливіше, стає 
однією з головних фігур у забез-
печенні нелегальної передачі ін-
формації на волю, – як і колись, 
до арешту, в отриманні «волею» 
інформації із зон, передрукову-
ванні її та подальшій передачі.

Зиновій переписував дріб-
ним скорописом більшість пові-
домлень про становище в таборі, 
протестні заяви ув'язнених та інші 
матеріали. Існує версія, що Андрій 
Сахаров якось показав виготов-
лені Антонюком «ксиви» інозем-
ним кореспондентам, ті опублі-
кували копії, за якими в КДБ був 
ідентифікований виконавець.

Хоча сам Антонюк вважав, 
що його «заклав» стукач із зони, 
бо були неодноразові, побудова-
ні на точній інформації про час 
та спосіб виготовлення «ксив» 
спроби зловити його «на гарячо-

му». Зиновій був засуджений на 
3 роки тюремного ув'язнення у 
Владимирській тюрмі.

У липні 1978, відбувши тю-
ремне ув'язнення, Антонюк зно-
ву прибув у 35-й табір, де в нього 
був діагностований туберкульоз. 
Медична комісія постановила 
відправити Зиновія в спеціалізо-
вану лікарню в Ленінград, однак 
цього ніколи не було зроблено.

Зиновій Антонюк – один з 
авторів (разом з Ю. Орловим, 
В. Марченком, П. Плумпою, М. 
Кийрендом) відомого документа 
Московської Гельсінської групи 
«Про становище в'язнів у таборах 
СРСР» (1978).

18 січня 1979 Антонюк при-
був на місце заслання – м. Бо-
дайбо Іркутської обл. Приймаю-
чи на роботу, медкомісія вияви-
ла в нього туберкульоз легень. 
З місцевого тубдиспансеру Зи-
новія згодом послали в обласну 
лікарню для тривалого лікуван-
ня, де його провідав засланець 
В'ячеслав Чорновіл.

Та коли Антонюк відмовився 
виконати наполегливі «поради» 
лікарів не спілкуватися і не листу-
ватися з деякими, а якими – сам 
має здогадатися, людьми, то його 
виписали й повернули в Бодайбо.

Відбувши заслання, Зиновій 
Антонюк у грудні 1981 року по-
вернувся в Київ. Працював нор-
мувальником на заводі «Черво-
ний гумовик». У 1982 засуджений 
за сфабрикованою справою за 
обвинуваченням в «дармоїдстві» 
(ст. 214, ч. 1 КК УРСР) на 1 рік 
ув'язнення у зоні суворого режи-

му: 6 місяців відбув у Білій 
Церкві (35 зона) і 6 міс. у 
Харкові (43 зона).

1983-1993 працював 
слюсарем на Київсько-
му ремонтному заводі 
електротранспорту ім. Ф. 
Дзержинського.

У 1990 Антонюк обра-
ний депутатом Київської 
міської ради. У 1992-1996 
– член комісії з відновлен-
ня прав реабілітованих 
при Київській міськраді. З 
грудня 1992 по березень 
2003 – співголова гро-
мадської ради Українсько-

Американського бюро захисту 
прав людини; був членом редко-
легії інформаційно-аналітичного 
бюлетеня «Права людини в Украї-
ні»; експертом Міжнародного фон-
ду «Відродження» за програмою 
«Громадянське суспільство».

Цінуючи насамперед власну 
незалежність, Зіновій відмовляв-
ся від усіх державних нагород. Є 
автором численних статей з прав 
людини, з питань суспільної сві-
домості й духовної культури.

«Українська правда – 
Історична правда», 

29.04.2020.

Заборонені фото СРСР

«Свято Масляної у шахтарів»,1984 р. Добровільно-примусове дійство.

Ці фото зроблені фотографами Володимиром Воробйовим і Во-
лодимиром Соколаєвим. Знімками поділився у своєму блозі Максим 
Мирович.

Вони показують інше життя в Радянського Союзу, ніж пафосні ра-
дянські фільми. Саме за це знімки і були заборонені в СРСР.

«Консультант». Просто дуже сумний знімок 
з атмосферою безвиходдя.

«Обсмалювання курячої тушки», 1980-ті. 
Кури часто продавалися дуже погано общипані, із залишками пір̀ я.

Дисидент і правозахисник 
Зіновій Антонюк

Зиновій Антонюк та Євген Сверстюк
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Жертви Другої світової війни:
Чернігівщина в 1939–1941 роках

Для Чернігівщини, як і для 
всієї України, Друга світова ві-
йна є, насамперед, національ-
ною трагедією, під час якої 
українці, позбавлені власної 
державності, змушені були во-
ювати за чужі національні ін-
тереси і вбивати інших україн-
ців. За Україну воювали дві то-
талітарні імперіалістичні сис-
теми, що з метою панування та 
визиску однаково не рахували-
ся з ціною людського життя.

Почнемо з 1939–1941 років, 
усвідомлюючи, що Друга світова ві-
йна розпочалася внаслідок домов-
леностей націонал-соціалістично-
го (нацистського) режиму Німеччи-
ни та комуністичного тоталітарно-
го режиму СРСР, стала найбільшою 
трагедією людства у XX столітті.

З 17 вересня 1939 року уро-
дженці Чернігівщини змушені були 
брати участь у лавах Червоної ар-
мії, інших структур СРСР, в агре-
сії проти Польської держави у со-
юзі з нацистською Німеччиною. На 
жаль, у нас поки відсутня інформа-
ція про кількість вбитих і поранених 
уродженців області під час війни з 
Польщею. Ми вже не говоримо про 
поіменні списки та іншу інформацію.

Сотні, якщо не більше, черні-
гівців були направлені комуністич-
ним режимом у 1939–1941 роках 
на окуповану та анексовану Захід-
ну Україну як виконавці для її пере-
творення в покірну, тобто «радяні-
зовану» територію, що проводило-
ся шляхом терору (того самого, що 
власне Чернігівщина пережила у 
1918 – 1930-х роках). Знову укра-
їнці репресували та вбивали укра-
їнців за наказами з Москви. І зно-
ву у нас відсутні дані про них. На-
приклад, а скільки було чернігівців 
вбито і поранено у боротьбі проти 
українського збройного підпілля, 
насамперед ОУН, а скільки пере-
йшли до лав борців за незалеж-
ність України тощо?

У 1939–1940 роках під час 
агресії Радянського Союзу проти 
незалежної Фінляндії, яку підтри-
мав союзник – нацистська Німеч-
чина, за відомостями, які знахо-
дяться в архіві Чернігівського по-
шукового агентства по створенню 
науково-документальних серіалів 
«Книга Пам’яті» та «Реабілітовані 
історією», в лавах Червоної Армії 
воювали тисячі чернігівців, а заги-
нули і поховані на чужині 269 осіб, 
яких знаємо поіменно.

А що було в цей час на території 
області? Звернемо увагу на поси-
лення і без того жорстокої експлу-
атації трудівників краю. 

У першій половині 1930-х ро-
ків, після так званої колективіза-
ції, проведеної за допомогою Голо-
домору-геноциду, селян перетво-
рили на колгоспників-кріпаків. Ще 
до початку війни, 28 грудня 1938 
року, постановою ЦК ВКП(б) і РНК 
СРСР «Про зміцнення трудової дис-
ципліни» було запроваджено трудо-
ві книжки, які фактично прикріпля-
ли робітників до їхніх підприємств 
без права звільнення чи перехо-
ду на інше підприємство. Згідно з 
цією постановою, 15-хвилинне за-
пізнення на роботу карали трьох-
місячними виправними роботами. 
Робітників, які систематично запіз-
нювалися на роботу, передбачало-
ся виселяти із комунальних квар-
тир, незважаючи на кількість чле-
нів родини і наявність малих дітей.

26 червня 1940 року Прези-
дія Верховної Ради СРСР прийня-

ла указ «Про перехід на восьмиго-
динний робочий день, на семиден-
ний робочий тиждень і про заборо-
ну самовільного відходу робітників 
і службовців з підприємств і уста-
нов», яким остаточно заборонено 
«самовільний» перехід робітників і 
службовців з одного місця роботи 
на інше. Запізнення і прогули мали 
карати тюремним ув’язненням. У 
липні 1940 року черговим указом 
забороняли звільнятися з роботи 
комбайнерам і трактористам.

Із жовтня 1940 року в СРСР 
було оголошено Указ про держав-
ні трудові резерви. Згідно з ним 
створювали залізничні, ремісничі 
й фабрично-заводські школи. Пе-
редбачали, що в цих школах на-
вчатимуться і безкоштовно працю-
ватимуть у промисловості підлітки 
віком із 14 років. За втечу з такої 
школи юнак мав зазнати покаран-
ня у вигляді 1,5-річного ув’язнення.

Ще чекає відповіді питання, 
скільки жителів Чернігівщини було 
репресовано комуністичним режи-
мом за цим каральним законодав-
ством.

Зразу після нападу 22 червня 
1941 року колишнього союзника 
на СРСР вважалося, що Чернігів-
щина буде глибоким тилом, який 
буде забезпечувати фронт. Ката-
строфа Червоної армії внесла у ці 
плани свої жахливі корективи. Об-
ласть пережила всі трагедії та ви-
пробування початкового періоду 
німецько-радянської війни. 

На початку війни з Німеччиною 
з території Чернігівщини було мобі-
лізовано до Червоної армії 200 ти-
сяч осіб, готувалися до боротьби 
партизанські загони.

Посилився державний терор в 
області, проте, невідомо яку кіль-
кість людей тоді репресували до її 
захоплення нацистами… 

Варто згадати прискорені роз-
стріли в’язнів чернігівських тюрем 
перед початком та під час їхньої 
евакуації у віддалені регіони СРСР.

З документів НКВД, оприлюд-
нених дослідником Іваном Біласом, 
відомо, що тільки у серпні 1941 
року у тюрмі м. Прилуки розстріля-
ли 49 осіб.

24 серпня 1941 року відправили 
з тюрем Чернігова (загальна і вну-
трішня) 684 в’язнів, з них 260 осіб, 
засуджених до страти. У селі Терки 
Сумської області Ревтрибунал від-
правив 97 засуджених до смерті в 
райвійськкомати, а в Сумах розстрі-
ляно 108 засуджених до смерті, ре-
шту залишили у тюрмі у Сумах.

23-25 серпня 1941 року – одна 
з найчорніших й катастрофічних 
сторінок в історії Чернігова, якому 
вже понад 1300 років, – нищівне 
бомбардування німецькими літа-
ками «Легіону Конкор». Тисячі лю-
дей, насамперед цивільного насе-
лення, загинули, значна частина 
(центр і промислова зона) міста пе-
ретворилася на палаючу руїну. Яко-
їсь визначеної кількості жертв цьо-
го варварства досі немає.

Наголосимо, що внаслідок цьо-
го, а також радянських і німецьких 
бомбардувань у вересні 1943 року, 
обласний центр було зруйновано на 
70%. У чорному рейтингу найбільш 
постраждалих міст СРСР під час ні-
мецько-радянської війни Чернігів 
зайняв 4-е місце після Севастопо-
ля, Сталінграда і Воронежа. 

Наприкінці літа – у вересні 
1941 року внаслідок катастрофи 
Південно-Західного фронту зброй-
них сил СРСР (так званий Київський 
котел) знищено 4 армії, в полон по-

трапило 665 тисяч червоноармій-
ців (німецькі дані), окуповано зо-
крема і Чернігівську область.

Нацистський окупаційний ре-
жим в Україні був одним з най-
жорстокіших у світі. Станом на 
осінь 1943 року, за підрахунками 
радянських органів влади, за два 
роки окупації загинуло понад 127 
тисяч осіб, з них більшість знищено 
нацистами або із залученням «до-
бровільних помічників» з числа міс-
цевого населення.

Серед них назвемо жертв гено-
циду: за національною ознакою на-
цистами вбито від 2,7 до 6 тисяч єв-
реїв, а за деякими твердженнями – 
до 10 тисяч осіб (пам’ятний знак у 
Березовому Гаю у Чернігові), 5 ти-
сяч ромів (пам’ятний знак на тери-
торії Меморіалу «Жертвам фашиз-
му» у Чернігові).

В умовах нацистської окупації 
області відбулося жорстоке проти-
борство нацистських загарбників 
із радянським партизанським ру-
хом, від якого найбільше стражда-
ло цивільне населення. Воно стало 
його заручником. Мусимо конста-
тувати, що захист населення від ре-
пресій не передбачався політикою 
сталінських месників, був у кращо-
му випадку винятком.

З метою помсти і залякуван-
ня окупанти тільки за одним видом 
каральних репресій, знищенням 
цілих населених пунктів разом із 
усіма жителями, за неповними да-
ними вбили 17642 особи цивіль-
ного населення (це найбільше чис-

ло жертв серед 16 областей Укра-
їни) і спалили 63 села й селища. 
Символом національної скорботи 
стала Корюківка, її знищення ра-
зом із майже 7 тисячами жителів 
– найбільший нацистський злочин 
такого виду в Другій світовій війні 
1939–1945 років.

Однім з найкривавіших на-
прямів нацистської політики теро-
ру було знищення радянських вій-
ськовополонених у мережі таборів, 
яких на території області було 13. У 
них було вбито, за різними підра-
хунками, 26-27 тис. осіб.

На Чернігівщини, як і в усій Укра-
їні, за час нацистської окупації наці-
ональна трагедія бездержавності 
проявилася дуже виразно. Українці 
на службі одному режиму вбивали, 
грабували, тероризували українців, 
які служили іншому, а безпомічне й 
беззахисне населення намагалося 
вижити за будь-яку ціну. Російський 
історик Олександр Гогун за резуль-
татами своїх досліджень зробив 
важливий висновок для розуміння 
масштабів трагедії і для Чернігів-
щини: від половини до двох третин 
представників окупаційної влади, 
убитих радянськими партизанами, 
становили саме українці. Сподіває-
мося, що колись дослідження в об-
ласті це конкретизують та узагаль-

нять на грунті твердих фактів… 
Проте, маємо сумний висновок: 

число жертв – понад 127 тисяч осіб 
за два роки нацистської окупації 
Чернігово-Сіверщини – включає 
вбитих і нацистами, і радянським 
партизанським рухом, і тих хто по-
мер від хвороб, голоду та нестерп-
ного життя.

Ще одна категорія жертв — у 
трудове рабство з області до Ні-
меччини було мобілізовано майже 
42 тисячі осіб.

У вересні 1943 року Червона 
армія вигнала нацистських окупан-
тів із Чернігівщини ціною в 20 ти-
сяч загиблих воїнів (за радянськи-
ми даними). 

У цей же час завдяки комуніс-
тичній політиці стався ще один не-
чуваний за світовими мірками зло-
чин – тотальна мобілізація чолові-
чого населення області (без огляду 
на стан здоров’я та придатність) на-
ступаючими військами СРСР.

Чернігівців майже без зброї, 
без амуніції та військової підготов-
ки кинули у бої як штрафників-зло-
чинців. Велика частина цієї чорної 
піхоти (чорнопіджачники) загину-
ла у кровопролитних боях на Го-
мельському напрямі радянського 
наступу і в битві за Дніпро. Скіль-
ки – невідомо і чи вийде порахува-
ти з огляду на тодішню систему до-
кументування, ставлення до люд-
ського життя…

На сьогодні можемо дати таку ін-
формацію: у вересні 1943 року Цен-
тральний фронт під керівництвом 

Рокосовського мобілізував через 
польові військкомати 94162 осіб, з 
них 20416 осіб, тобто майже 22%, 
потрапили в лабети СМЕРШу (радян-
ська військова контррозвідка).

Підрахунки краєзнавця Анто-
ніни Лагути дають уявлення про 
можливу кількість жертв чорної пі-
хоти. Частка безповоротних втрат 
така: згідно «Журналу бойових 
дій 954 с(трілецького) п(олку) 194 
с(стрілецької) д(дивізії)» за 10-11 
жовтня 1943 року, у боях на річці 
Сож (Гомельський напрям бойових 
дій) вбито понад 200 із понад 300 
мобілізованих з Новогород-Сівер-
ського району. Отже, дві третини 
гинули у перших боях…

За узагальненими радянськи-
ми даними, після вигнання нацис-
тів із області до лав Червоної армії 
було мобілізовано 167 тисяч осіб. 

Всього на фронтах німецько-ра-
дянської війни в лавах Червоної ар-
мії загинуло 134,5 тисяч уроджен-
ців Чернігівщини. Знову ж таки, 
у нас відсутня інформація, скіль-
ки з них (якщо взагалі їх включили 
до загальних втрат) було вбито та 
ув’язнено через дії радянських за-
городжувальних загонів, на вико-
нання сталінського наказу розстрі-
лювати кожного десятого зі складу 
відступаючих частин, за вироками 

військових трибуналів тощо.
Вагомий внесок чернігівців у 

лавах армії СРСР змушений визна-
ти навіть комуністичний тоталітар-
ний режим: штурман авіації, уро-
дженець містечка Семенівка Ва-
силь Сенько (1921-1984) – двічі 
Герой Радянського Союзу, ще 156 
уродженців області стали Героями 
СРСР, орденами і медалями наго-
роджено 140,5 тисяч осіб.

Єдиним справді українським 
учасником у роки війни був ви-
звольний рух – передусім, Україн-
ська повстанська армія. І він був і 
на Чернігівщині!

У лавах УПА тільки поіменно ми 
знаємо 106 чернігівців. Серед них: 
Іван Ремболович, уродженець м. Го-
родня, старшина армії УНР і полков-
ник УПА, Михайло Білозерський, ро-
дом із хутора Мазаїв біля с. Локнис-
того Менського району, булавний 
армії УНР і старшина УПА, Костянтин 
Гіммельрайх, родом із с. Івангород 
Ічнянського району, командир відді-
лу особливого призначення при ко-
мандуванні УПА, та багато інших.

Під час і після війни в області ді-
яло підпілля ОУН, яке боролося про-
ти нацистського та комуністично-
го тоталітарних режимів. На цьому 
етапі досліджень забороненої в ра-
дянський час теми і браку докумен-
тів ми можемо говорити навіть не 
про сотні, а про тисячі наших земля-
ків, які в 1939-1945 роках в лавах 
українського підпілля та УПА боро-
лися за незалежність України, за-
хищали свій народ від всіх ворогів.

Окремою сторінкою історії є 
комуністичні репресії та після ви-
гнання нацистів з вересня-жовтня 
1943 року до 8 травня 1945 року. 
У цей час СРСР в області шляхом 
тотального терору прискорено від-
новлював радянську владу за до-
воєнними стандартами.

Тільки один факт: у 1944 році 
52 тисячі неповнолітніх в області 
було мобілізовано в заклади фа-
брично-заводського навчання. За 
ухиляння та повернення-втечу до-
дому – ув’язнення…

Чекають своїх досліджень та 
узагальнень масштаби репресій, 
загалом кількість жертв і кількість 
за окремими категоріями на Чер-
нігівщині у завершальний період 
Другої світової війни в Європі. 

Деяке уявлення про масшта-
би трагедії дають такі демографіч-
ні дані.

Кількість населення Чернігів-
щини:

На 1 січня 1941 р. — 
1 784 тис. осіб.

На 1 січня 1945 р. — 
1 278 тис. осіб.

На 1 липня 1946 р. — 
1 412 тис. осіб.

Зменшення та повільне віднов-
лення чисельності населення об-
ласті пояснюється репресіями та 
вбивствами обома тоталітарни-
ми режимами, евакуацією на схід 
СРСР (частина не повернулася) та 
еміграцією на Захід.

Отже, Друга світова війна ра-
зом із Голодомором-геноцидом 
1932-1933 років, який вбив 360 
тисяч жителів області (в сучасних 
адміністративно-територіальних 
межах – 270 тисяч осіб) та Чорно-
бильською катастрофою 1986 року 
— найжахливіші сторінки як Черні-
гівщини, як і всієї України.

Сергій БУТКО
Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Спалена Корюківка
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Батурин — гетьманська столиця Фотоархів

У супроводі квінтету виступає солістка 
Чернігівської обласної філармонії Н. Євгра-
фова. 1959 р.

Державний архів Чернігівської області, ф. 
Р–1043, оп. 1, спр. 859, арк. 2.

Олександр СОЛОМАХА. 
«Історія, як вона є...»

Зародження традицій та ети-
кету придворного бенкету спо-
стерігається вже в перші роки іс-
нування Української держави і в 
цілому збереглися протягом на-
ступних десятиліть. Бенкет здав-
на виконував функції взаємодії 
між правителем та його оточен-
ням як спосіб легітимізації та ре-
презентації влади. Він був важ-
ливим елементом соціального 
простору, слугуючи налагоджен-
ню нових та актуалізації устале-
них зв’язків різного рівня. Осо-
бливо це стосувалося представ-
ників іноземних держав, які при-
їздили в Україну з посольськими 
місіями. Описи прийомів, які фі-
гурують у звітах послів, дозволя-
ють досить повно реконструюва-
ти і бенкетний церомоніал.

Місце прийому іноземних 
послів визначалося реаліями 
політичного життя: це була геть-
манська столиця Батурин. Саме 
гетьманові належало вирішаль-
не слово щодо рівня прийому по-
сольств, зокрема забезпечення 
їх харчуванням, кормом для ко-
ней, підводами, провідниками, 
озброєним супроводом. Форма 
прийому залежала від рангу (го-
нець, посланець, посол) особи, 
що приїжджала з візитом, полі-
тичного статусу того, хто її поси-
лав, та важливості покладеної 
на неї дипломатичної місії.

Іноді прийом іноземних по-
слів обмежувався лише часту-
ванням горілкою під час розмо-
ви без бенкету. Загалом, про 
прийом у Івана Мазепи проси-
ли заздалегідь, причому зроби-
ти це було вельми складно, адже 
«доступ до тіла» мали лише ге-
неральні старшини. Навіть ки-

ївський митрополит мав право 
бути прийнятим гетьманом не 
частіше, ніж двічі на місяць.

Перш за все, бенкети супро-
воджувалися вітальними висту-
пами гостей на честь гетьмана 
та декламування творів придво-
рних поетів. Важливим прави-
лом «ввічливого тону» були сим-
волічні дари гетьманові в знак 
глибокої поваги, особливо від 
представників іноземних дер-
жав. Для гостей між промовами 
грав власний оркестр Іван Мазе-
пи, подарований княгинею Ган-
ною Дольською.

Під час приїзду до гетьмана в 
Батурин офіційного московсько-
го представника Федора Шакло-
витого обід відбувся після пере-
говорів і спільних відвідин церк-
ви. На бенкеті було проголошено 
тост за здоров’я царів, що від-
значили салютом із 26 гармат. 
А ось так сам Іван Мазепа пояс-
нював дяку Борису Михайлову в 
квітні 1690 року причину україн-

ської гостинності під час прийо-
мів офіційних осіб з Москви: «У 
нас так здавна ведеться: як приї-
де до нас особа від царської пре-
світлої величності, то генеральні 
старшини сходяться і радіють, і 
на радощах у гетьмана бенкету-
ють, і тебе, Борис, нам неможли-
во так само не вшанувати».

Важливе значення у придво-
рному етикеті мало й розташу-
вання запрошених за столом. 
Так, Киряк Ісарович, який очолю-
вав посольство від польського 
короля Яна ІІІ Собеського до Іва-
на Мазепи, у своєму звіті наголо-
шував, що за стіл його посадили 
недалеко від гетьмана, а це за-
свідчувало прихильне ставлення 
останнього до посольства.

Відмова від уживання ал-
когольний напоїв на бенкеті 
сприймалась як образа господа-
ря дому – гетьмана. А головним 
сигналом для завершення дій-
ства був етап, коли гетьман по-
кинув бенкет.

З блиском проводилися і при-
дворні старшинські бенкети, вла-
штовані на честь правителів або 
їх послів, на які особисто запро-
шував Іван Мазепа. На бенкети 
приїздили в каретах, серед яких 
особливо престижними вважа-
лися англійські. Цю традицію за-
початкував гетьман Іван Само-
йлович, який захоплювався ка-
ретами.

Французький дипломат Жан 
Казимир де Балюз, відвідавши 
Батурин у 1704 році, зауважив 
про гетьмана: «Його дуже шану-
ють у козацькій країні, де люд пе-
реважно вільнолюбний, гордий і 
не прихильний до влади. Мазепа 
пригорнув до себе козаків твер-
дою владою, великою військо-
вою сміливістю та пишними бен-
кетами для козацької старшини 
у своїй резиденції. Я був свідком 
одного такого бенкету, у якому 
багато дечого на польський лад». 

Російська дослідниця Тетяна 
Таїрова-Яковлева висловила до-
сить слушну думку про те, що усві-
домлення Іваном Мазепою необ-
хідності таких прийомів було тим 
уроком, який він виніс із історії 
зміщення Івана Самойловича з 
гетьманства. Адже самовладна 
поведінка попередника була од-
нією з причин краху його політич-
ної кар’єри. Іван Мазепа справді, 
витрачав чимало зусиль і грошей, 
догоджаючи старшині на бенке-
тах і граючись із ними в панібрат-
ство, бо врахував помилку попе-
редника, який, досягши майже 
абсолютної влади, «втратив по-
чуття міри, а водночас і почуття 
самозбереження».

Оксана ЛОМКО

В умовах карантину укра-
їнські музеї, заповідники при-
зупинили прийом відвідувачів. 
Набрали популярності віртуаль-
ні екскурсії, онлайн зустрічі, але 
ніщо не може компенсувати по-
дорожі туди, де можна доторкну-
тися до історії. 

Національний заповідник 
«Гетьманська столиця»,один з 
найпопулярніших туристичних 
об’єктів Чернігівщини, який кож-
ного року зустрічає сотні тисяч 
відвідувачів, перебуваючи на 
карантині, ретельно готується до 
початку туристичного сезону. 

В цьому році заповідник за-
твердив власний логотип (на 

фото), розроблений співробіт-
никами заповідника: Наталією 
Ребровою, Любов Кіяшко, Воло-
димиром Огієвським, Наталією 
Саєнко, Ольгою Семяновою, Те-
тяною Кербут у співпраці з за-
служеним художником України 
Володимиром Тараном.

Найрезультативніший візит 
до Батурина — екскурсійний. 
В цьому сезоні ми об’єднали 
об’єкти: Майдан Гетьманської 
слави, Цитадель Батуринської 
фортеці, Музей археології та Во-
скресенську церкву – усипаль-
ницю К. Розумовського в одну 
екскурсію з промовистою на-
звою «Серце гетьманського Ба-

турина», з метою показати дер-
жавність, єдність, сутність та 
значимість Батурина і до того ж 
— показати максимально зруч-
но для відвідувача і заощадив-
ши час. 

Вперше в палаці гетьмана 
Кирила Розумовського до екс-
курсійного маршруту буде вклю-
чена паркова тераса, що дасть 
можливість відчути велич пала-
цово-паркового комплексу, до 
того ж – в компанії Кирила Розу-
мовського! Зростова фігура кер-
манича відтворена згідно пор-
третного зображення видатного 
художника Помпео Батоні. Фото 
з Гетьманом на згадку зможе 
здійснити кожен. 

Заповідник постійно погли-
блює та вдосконалює роботу 
з підростаючим поколінням. В 
сезоні 2020 року ми вперше 
пропонуємо дитячу екскурсію 
«На гостинах у гетьмана Кири-
ла Розумовського» для дітей 
старшого дошкільного і молод-
шого шкільного віку, квест «Під-
нята вгору знову булава» для 
учнів середнього та старшого 
шкільного віку по території па-
лацово-паркового ансамблю 

Кирила Розумовського. 
Для старшого шкільного віку 

та для дорослої аудиторії підго-
товлено пізнавальний і цікавий 
квест «Батурин – серце Гетьман-
щини», який об’єднав Майдан 
Гетьманської слави, Музей архе-
ології Батурина та територію Ци-
таделі Батуринської фортеці. 

З метою вдосконалення об-
слуговування відвідувачів, зва-
жаючи , що туристичні об’єкти 
розташовані на певній відстані 
один від одного і мають три каси, 
впроваджується «Єдиний кви-
ток» – на відвідування та екскур-

сійне обслуговування, що збере-
же для відвідувача час і при цьо-
му буде невелика знижка. 

Ми запроваджуємо корпо-
ративне вбрання - касири та ор-
ганізатори будуть мати винятко-
вий дрескод, а доглядачі - відпо-
відну уніформу. 

Для комфорту та зручнос-
ті, саме в туристичному сезоні 
2020 р. на території Цитаделі та 
палацу Кирила Розумовського 
встановлено питні колонки, які 
придбав у подарунок «Гетьман-
ській столиці» наш земляк Юрій 
Бут. 

Заповідник з нетерпінням 
очікує завершення карантину і 
повернення до звичайного рит-
му життя. Очікуємо вас, шановні 
відвідувачі!

Наталія СУШКО
 

Автори публікацій – 
наукові співробітники 

Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Зустрічаємо туристичний сезон 2020-го

Бенкетний церемоніал при Мазепиному дворі

Козацький бенкет. Т. Шевченко.1838 р.

26 квітня 1907 р. відбувся перший 
пасажирський автомобільний рейс 

з Чернігова на Гомель.

Чернігів ярмарковий. Торгівля з возів на 
Красній площі.

На Старому базарі людно – в розпалі один 
із чотирьох міських щорічних ярмарків, мож-
ливо, навіть, легендарна «Десятуха» липня 
1926 року...

– А як же ж так: не поїхати на ярмарок?! 
Без цього не можна, – хвилюючись, відпові-
дає селянин кореспонденту Мирському.– Для 
нас ярмарок – все одно, що купцеві в Москву: 
чи купиш, чи не купиш, а взнаєш, що робиться 
кругом, по чім, що купують та продаютьа яр-
марок їхати треба, воно вже так ведеться!

А й справді – як же ото не поїхати? Ярма-
рок у Чернігові – подія!

Хвацько йде торгівля, а на обрії ще можна 
розгледіти масштабну будівлю Жіночого єпар-
хіального училища, поза кам'яними корпуса-
ми базару –верхи храму Параскеви П'ятниці 
на Торгу та ще дві, досі живі, будівлі Будинок з 
аркою і його добряче перебудованого– по ві-
йні сусіда.

Шкода, все ж, що нині так не ярмаркує 
Чернігів. 

Світлина 1920-х років.

«Цікавий Чернігів»
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Видатні люди 
Носівського краю

В минулому номері газети в публікації «Носівщина має 
власну енциклопедію» йшлося про створення в Інтернеті ці-
кавої енциклопедії Носівського району Чернігівщини.

Ось дехто, про кого говориться в електронній «Енциклопе-
дії Носівщини» (в алфавітному порядку). 

 Це фрагмент книги «Славні імена Носівщини», 2-е видан-
ня). Автор і упорядник: Фурса Валерій Михайлович.

Андрієнко Микола Петрович (1948-2009) – журналіст, поет, 
прозаїк, автор поетичних збірок, психологічного роману «Лисо-
гори», політик. Жив і працював у Носівці. Народився в с. Федо-
рівці Фастівського району на Київщині.

Баклан Микола Миколайович (1924-1978) – учитель-кра-
єзнавець. Написав «Історію села Макіївки», видану у 1996 році 
Всеукраїнським благодійним фондом «Відродження села Макі-
ївки Носівського району Чернігівської області». Жив, працював 
і похований у Макіївці Носівського району.

Безбородько Ілля Андрійович (1756-1815) — український 
шляхтич, граф, генерал-поручик, сенатор Російської імперії, 
дійсний таємний радник, С.-Петербурзький предводитель дво-
рянства, сенатор. Після смерті старшого брата, канцлера Росій-
ської імперії князя Олександра Безбородька, одержав у спад-
щину його володіння, в тому числі Носівку, яка потім перейшла 
у спадок його онуку Олександру Кушелєву-Безбородьку (1800-
1855). Виконуючи волю князя про відкриття на власні кошти 
«Воспитательного дома», Ілля Безбородько одержав згоду від 
імператора на будівництво і, разом з архітектором, розробив 
проект «гімназії вищих наук князя Безбородька». Розпочату 
справу довершував його онук, граф Олександр Кушелєв-Безбо-
родько. Гімназія була відкрита 4 вересня 1820 року в Ніжині. 
Нині це Ніжинський університет ім. Гоголя. В центрі Носівки Ку-
шелєв-Безбородько збудував перший цукровий завод.

Безбородько Олександр Андрійович (1747-1799) — дер-
жавний діяч Російської імперії українського козацько-стар-
шинського походження. Полковник Ніжинського та Київського 
козацьких полків Війська Запорозького. Член Російської Ака-
демії, почесний член Академії Мистецтв, імперський сенатор, 
світліший князь Російської імперії, канцлер уряду періоду ро-
сійської імператриці Катерини II, мав значний вплив на імпера-
тора Павла І. Добився тимчасового відновлення Генерального 
суду і деяких інших установ Гетьманщини, скасованих за Кате-
рини II. Канцлер Безбородько в кінці XVIII ст. на початку 1800-х 
рр. випросив у царя Носівку. 

Берковець Володимир Семенович (22.04.1941-
15.11.2008). Народився в Носівці. Випускник Носівської се-
редньої школи №1. Закінчив КПІ, працював в Інституті радіое-
лектроніки головним конструктором. Опублікував близько 50-
ти робіт з обчислювальної техніки. Почесний винахідник СРСР. 
Його винаходи і розробки впроваджені у різноманітних систе-
мах озброєння, що їх використовують армії України, Росії та ін-
ших держав світу.

Білецький-Носенко Павло Павлович (1774-1856) – відо-
мий вчений і громадський діяч. Укладач підручника із логіки та 
етики. Автор першого українського тлумачного словника. Автор 
першого проекту парового плуга. Веде свій родовід від Яреми 
Носа, котрий був Носівським отаманом з 1678 року.

«Славні імена 
Носівщини»

Довідкове видання про видатних людей, котрі народили-
ся, жили, працювали та творили на Носівщині. 

Перше видання. 2009 р. На 200 сторінках подаються відо-
мості про 222-х славних людей, чиє життя пов'язане з Носівщи-
ною.

Друге видання, доповнене, перероблене. 2012 р. 384 сто-
рінки. Загалом у книзі понад 300 прізвищ. 

Автор і упорядник — Фурса Валерій Михайлович.
З його передмови до книжки. «Десятки небайдужих людей, 

тих хто люблять і шанують свій край, доклали свої зусилля, аби 
не загубилися у часі наші славетні земляки.

Хочу висловити вдячність своїм батькам, а також Буняку А. 
І., Давиденко О. І., Кияниці В. В., Проскурні Р. І., Шовкун М. К., 
Яременко Н. К. та всім авторам матеріалів, без чиєї праці ця 
книга не відбулася б.»

Валерій Михайлович Фурса. Наро-
дився у 1959 р. , педагог і краєзнавець, 
вчитель географії, природознавства та 
економіки вищої кваліфікаційної кате-
горії. 1967–1977 – навчався в Носів-
ській середній школі № 1. Закінчив На-
ціональний педагогічний університет ім. 
М.П. Драгоманова. З 1983 — працює у 
своїй школі.

Автор книжок:
«Славні імена Носівщини» (два видання).
«Носівській середній школі №1 – 145 років», 2013 р., 48 с.
«Любовь и ненависть – оружие судьбы». Вірші та пісні різних 

років. Українською та російською мовами. 2013 р.,172 с.
Всі книги вийшли у Ніжині, видавництво «Аспект-Поліграф»,
Упорядник книжок:
«З історії освіти Носівщини. Навчальні заклади Носівки.» Ні-

жин, Видавець ПП Лисенко М. М., 2018 р., 328 с.
«З історії освіти Носівщини. Навчальні заклади району». Ви-

давництво те ж. 2019 р., 312 с. 

Нині нареченими іно-
земками нікого особливо 
не здивуєш. Адже яка диви-
на в тому, що ваш знайомий 
одружився із францужен-
кою, а сусід узяв за дружину 
гречанку чи представницю 
Скандинавії… 

Інакше було понад тися-
чу років тому, коли наших 
далеких предків обмежу-
вав простір. Скажімо, не ко-
жен чернігівець, якщо він 
не воїн чи купець, яким до-
водилося вирушати у близь-
кі й далекі краї, мав змогу 
та нагоду побувати хоча б у 
Києві. Тож і одружитися міг 
лише з чернігівкою чи дівчи-
ною з сусідніх сіл. 

Проте з’являлися на бе-
регах Десни й наречені з 
іноземель, а то і «з-за моря» 
— їх «виписували» наші 
можновладці для своїх чад-
княжичів. І це було у тради-
ціях тих та значно пізніших 
часів. 

Першим відомим із літо-
пису чернігівським князем 
був Мстислав Володими-
рович. На жаль, невідомо, 
звідки походила його дру-
жина Анастасія. Але мож-
на гадати, що не з якогось 
місцевого роду, а принай-
мні з Візантії. На це вказує 
і її ім’я, і те, що Мстислав до-
вгий час жив у Тмутаракані, 
яка мала найтісніші зв’язки 
з Константинополем. А ще 
те, що його брат Ярослав, 
згодом названий Мудрим, 
мав за дружину іноземку. Її 
звали Інгігерда, й була вона 
дочкою шведського короля 
Олафа Шетконунга. 

Інгігерда стала матір’ю 
наступного чернігівського 
князя — Святослава. Йому 
виповнилося лише шіст-
надцять літ, коли його одру-
жили з Одою — донькою ні-
мецького графа Ліппольда 
Штаденського. Як і брата 
його Всеволода з донькою 
візантійського імперато-
ра Костянтина ІХ Монома-
ха, як і іншого брата Ізясла-
ва — з польською королів-
ною. Загалом же далеко-

глядний Ярослав Мудрий, 
«зміцнюючи свою політику 
тілами своїх дітей», вигід-
но прилаштував у європей-
ських королівських дворах 
і своїх дочок — Єлизавета 
стала дружиною норвезь-
кого короля Гарольда Смі-
ливого, Анастасія — коро-
левою Угорщини. Та най-
знаменитіша доля чекала 
Анну Ярославну — її вида-
ли заміж за французького 
короля Генріха І з динас-
тії Капетингів. Нащадками 
Анни були одинадцять ко-
ролів Франції, які прави-
ли країною упродовж 267 
років. 

У 1054 році, після смер-
ті батька, Святослав Ярос-
лавич разом із дружиною 
Одою приїхав до Черніго-
ва і князював тут майже 
два десятиліття. Подружнє 
життя у них склалося щас-
ливо. У книзі «Ізборник», 
який прийнято іменувати 
Святославовим і який було 
створено на замовлення 
князя, ймовірно, у Черні-
гові, зберігся портрет Свя-
тослава і його дружини в 
оточенні синів Романа, Глі-
ба, Давида, Олега та Ярос-
лава. Доречно сказати, що 
мало подружжя й доньок 
Вишеславу і Предславу — 
майбутніх королев Польщі 
та Угорщини. У 1076 році 
після смерті Святослава 
його вдова Ода фон Штаде 
повернулася до Німеччини. 
А ще до того у Святослава 
побував посол Священної 
Римської імперії, трірський 
архієпископ Бурхард — рід-
ний брат Оди. 

Потім на Сіверській зем-
лі 16 років князював Воло-
димир Мономах — син Все-
волода Ярославича та ві-
зантійської принцеси. До 
Чернігова він приїхав із мо-
лодою дружиною Гітою, ко-
тра доводилася дочкою Га-
рольдові — останньому сак-
сонському королю Англії, 
який загинув у відомій битві 
з Вільгельмом Завойовни-
ком. Як засвідчили сучасни-

ки, це була досить освічена 
жінка. Гіта володіла грець-
кою і латинською мовами, 
знала зміст давніх філософ-
ських трактатів, орієнтува-
лася в художній літературі. 

Князювання Монома-
ха було незаконним, адже 
чернігівський стіл після 
смерті Святослава мав на-
лежати його синам. Тому 
всі ці роки вони боролися 
за нього. Очолив боротьбу 
Олег Святославич, прозва-
ний за свою гірку долю Го-
реславичем. Схопленого й 
засланого візантійцями, не 
без намови дядька Всево-
лода, аж на острів Родос в 
Егейському морі, його, два-
дцятитрьохрічного черні-
гівського княжича, поряту-
вало із в’язниці… кохання 
красуні Теофанії Музалон 
— дочки правителя Родоса. 
Невдовзі Олег одружуєть-
ся з візантійською патриці-
анкою і, здобувши завдяки 
вигідному шлюбу від імпе-
ратора Алексія Комніна ти-
тул «архонта Хазарії», про-
довжує боротьбу за отчий 
Чернігів. 

На жаль, подружнє жит-
тя Олега було недовгим. Те-
офанія померла, і князь 
одружився вдруге — з до-
чкою половецького хана 
Осулука. Це була також ви-
гідна партія — підтримка 
половців дуже стала йому у 
пригоді у протистоянні з Во-
лодимиром Мономахом. 

Більше того, згодом Олег 
одружив із дочкою впливо-
вого хана Аєпи і свого мо-
лодшого сина Святослава 
Ольговича, що став також 
князем чернігівським. Та, 
певно, подружнє життя не 
склалося, адже, як стає ві-
домо з літопису, князь довго 
не мав дітей. 

Святославові було вже 
далеко за сорок, коли його 
покохала донька новгород-
ського посадника Петрила 
Микулича Катерина. Шлюб, 
зрозуміло, був нерівним, 
Катерина не належала до 
князівського роду. Але Свя-

тослав мужньо витримав 
осуд сучасників, зокрема, й 
церковних ієрархів. Молода 
дружина стала для нього то-
варишем у нелегких життє-
вих випробуваннях і турбо-
тливою матір’ю для п’ятьох 
дітей. 

Другим серед них був 
Ігор — майбутній герой 
«Слова о полку Ігоревім», 
князь новгород-сіверський, 
а потім і чернігівський. Йому 
теж підшукали наречену зі 
знатного роду, хоч і не за-
морську — нею стала чо-
тирнадцятирічна Єфроси-
нія, дочка галицького кня-
зя Ярослава Осмомисла. Та 
сама Ярославна, «плач» якої 
до цього часу лунає зі сторі-
нок давньоруської героїчної 
поеми. Цей шлюб уперше 
поєднав інтереси наймогут-
ніших державних об’єднань 
на теренах сучасної Украї-
ни — Чернігово-Сіверщини 
й Галичини. 

Згодом династичні 
зв’язки з Галичиною продо-
вжив чернігівський князь 
Всеволод Чермний (його 
дружиною була Марія¬-
Анастасія — донька вели-
кого польського короля Ка-
зимира ІІ). Він одружив сина 
Михайла з сестрою одного з 
найвпливовіших на той час 
правителів Європи — кня-
зя, а згодом і короля Дани-
ла Галицького.

Михайло Всеволодович 
— остання найпомітніша 
постать серед чернігівських 
князів давньоруської доби. 
На його долю випали й тяж-
кі часи князівських міжусо-
биць, і спалення Чернігова 
та Києва татаромонголами. 
Зрештою, і свою мучениць-
ку смерть разом із бояри-
ном Федором він прийняв у 
ставці Батия 1246 року, по-
сівши потім почесне місце в 
пантеоні святих православ-
ної церкви. 

Але ще задовго до того 
Михайло одружив свого 
сина Ростислава з Анною — 
дочкою угорського короля 
Бели IV.

Володимир САПОН

«Меди і полини історії»

Володимир Миколайович Сапон 
– відомий чернігівський письменник, 
краєзнавець, і журналіст. Член Наці-
ональної спілки письменників Украї-
ни, Національної спілки краєзнавців 
України, Заслужений журналіст Укра-
їни

Народився 20 липня 1951 в селі 
Рудка Чернігівського району, помер 2 
жовтня 2017 в Чернігові. 

Закінчив філологічний факультет 
Ніжинського педінституту ім. М. Гоголя.

Понад три десятиліття працював 
журналістом у Чернігові, зокрема, в 
обласних газетах «Гарт» та «Деснян-
ська правда».

В 1992 разом з колегами засновує 
журнал «Чернігів» (з 1993 під назвою 
«Літературний Чернігів»). 

Автор поетичних збірок «Зірка 
на пілотці» (1985), «Замкова гора» 
(2001), «Щаслава» (2009), «Мама Ніна 
із Ніневії»,дитячої збірки «Лісова апте-
ка» (2004),

історико-краєзнавчих книг «Приза-
буті стежки сіверянської Кліо» (2003), 
«Чернігів древній і сучасний» (2003, 
2006), «Седнів» (2004), «Таємниці назв 
наших сіл і міст»(2005), «Вулиці ста-
рого Чернігова» (2007), «Меди і поли-
ни історії» (2013), «Моя Шевченкіана» 
(2014), художньо-публіцистичної книж-
ки «Дещо із щоденника» (2011), «Страс-
бурзький пиріг»,шоденникова проза та 
есеї (2013).

Має кілька книжок у співавторстві: 

«Мандрівка по вертикалі» (1994, з Ми-
колою Будлянським), «Одіссея Юрія Ли-
сянського» (2012, з Віктором Шевчен-
ком) та інші.

Є автором передмов і упорядни-
ком збірок поезій Петра Пулінця «Бра-
те мій, журавлику…» (2002), Олек-
сандра Самійленка «Вірші з Ніжина» 
(2010) та антології поезії та прози 
сучасних письменників Чернігівщи-
ни «Толока» (2012, спільно з Михасем 
Ткачем).

Лауреат премій імені Михайла Ко-
цюбинського, Леоніда Глібова, Панте-
леймона Куліша, Олекси Десняка, Ва-
силя Блакитного та Івана Кошелівця.

Володимир Сапон був активним 
автором нашої газети «Світ-інфо», де 
друкував краєзнавчі матеріали, а та-
кож свій багатий фотоархів літератур-
ної тематики.

З люб`язної згоди родини авто-
ра починаємо публікацію одної з його 
останніх книг – краєзнавчого видання 
«Меди і полини історії», цікавих розпо-
відей про Чернігівщину.

«Імпортні» наречені для чернігівських князів 
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Письменники й  Чернігівщина

25 травня чергова (кругла) 
дата від дня народження Любові 
Пономаренко

Відразу ж пояснюю не зо-
всім зрозумілий заголовок но-
таток. Чому любов у ньому по-
значена прописною літерою? 
Бо йдеться не про почуття, яке 
в принципі також заслуговує 
на прописну (в плані образно-
му), а про ім'я, відтворювати 
яке прописною вимагає грама-
тика. А чому перше слово за-
головка взяте в лапки, то вже 
питання не до автора, а до тієї 
особи, якій ці рядки присвяче-
ні. Саме вона зробила авторо-
ві дарчий напис на 43-ій сторін-
ці сьомого числа журналу «Дні-
про» за 1982 рік: «... щиро з по-
бажаннями «віднайдена» ним 
на селі», скріпивши його влас-
норучним підписом. Ось як усе 
те починалося...

Зима 1980-1981 років, на 
відміну від тієї, яка недавно ві-
дійшла у небуття, була щедрою 
на сніги. Автор цих рядків на 
той час мав у кишені новеньке 
водійське посвідчення, а в ру-
ках - кермо нового мікролегко-
вика «Запорожець». Від сели-
ща Варва, де саме гостював у 
батьків, до села Іванківці, куди 
вирішив сонячного морозяного 
січневого дня поїхати, було яки-
хось півтора десятка кілометрів 
звільненою від снігу тракторним 
грейдером дороги.

Іванківці – село, яке май-
же зливалося із відомими фа-
брикою художніх виробів Діг-
тярями, починалося розлогим 
ставком. Літньої пори його пле-
со брали в полон численні табу-
ни домашніх качок. Жили в тому 
селі працьовиті люди і... молода 
поетеса. Останнє і покликало в 
дорогу журналіста, який не лише 
готував матеріали для всеукра-
їнського інформаційного агент-
ства, а ще й вів щомісяця на об-
ласному радіо літературний жур-
нал «Сонячні кларнети». 

Вірші Любові Пономарен-
ко, яка працювала вчителькою 
в Іванківцях, ведучому «Соняч-
них кларнетів» показали в ре-
дакції чернігівської молодіж-
ної газети. Вони вводили чита-
ча в образне авторське бачен-
ня уже першими рядками: «Ріка, 
червоною лозою підпереза-
на...», «Дерева стомились мов-
чати...», «Гірко пахне вербовим 
цвітом...»

У селі усі всіх знають. Ко-
ристуючись цим, журналіст при-
гальмував біля першої дівчини, 
яка зустрілася на дорозі. «Чи не 
підкажете, де живе учителька 
Любов Пономаренко?»- запи-
тав, привітавшись. «А це я...»

Подальша коротка розмо-
ва була не стільки про поезію, 
скільки про спільних знайомих, 
зокрема про випускників Ніжин-
ського педінституту імені Мико-
ли Гоголя – поетів і прозаїків, 
авторів не лише районної та об-

ласної періодики, а й знаних в лі-
тературних колах загальноукра-
їнського обширу.

У «Сонячних кларнетах» уже 
17 квітня 1981-го прозвучали 
вірші нової для цього радіожур-
налу авторки Любові Понома-
ренко «Трактори», «Люблю Вас, 
коли Ви заходите у відділ...», 
«Потепліло» та інші. А в березні 
1982 року радіожурнал пред-
ставив Любов Пономаренко 
уже як прозаїка. На те були ва-
гомі підстави, адже перед цим 
до її прозових публікацій у «Лі-
тературній Україні» написав те-
плу передмову секретар прав-
ління Київської письменниць-
кої організації, голова Комісії 
по роботі з молодими автора-
ми Володимир Дрозд. Він же у 
вище згаданому числі журна-
лу «Дніпро» опублікував вступ-
не слово перед добіркою про-
зи молодих авторів, учасників 
наради-семінару молодих ав-
торів 1981 року, що традицій-
но відбувався щороку в Ірпін-
ському будинку творчості. Ось 
цитата із тієї передмови: «Від-
криттям минулорічного семіна-
ру в Ірпені стала Люба Понома-
ренко. Приїхала вона на семі-
нар як початкуюча поетеса, чиї 
вірші схвально зустріли і керів-
ники семінару, і учасники, але 
на повну силу її безсумнівний 
талант розкрився в новелах. 
Проза Люби Пономаренко від-
значається багатою народною 
мовою, вона по-жіночому пое-
тична і водночас соціально зна-
чима, бо з життя, а не з літера-
тури черпає теми для своїх тво-
рів учителька з Срібнянського 
району на Чернігівщині».

«Дніпро» тоді видрукував 
аж вісім коротких новел Лю-
бові: «Напасть», «Свердлик», 
«Вхідчини», «Дуболугівські му-
зики», «Білка», «Деревце на та-
ловині», «Верба цвітом грала», 
«Копанка».

У добірці були представлені 
ще три молоді прозаїки з Черні-
гівщини: Володимир Шкварчук, 
Петро Антоненко та Володимир 
Сенцовський. Усі вони також 
успішно продовжили літератур-
не життя. Володимир Шкварчук 
зокрема за свої публіцистичні 
твори був нагороджений орде-
ном «За заслуги» третього ступе-
ня, Почесною відзнакою НСПУ, 
став лауреатом кількох літера-
турних премій. Петро Антонен-
ко тривалий час редагував все-
українську тижневу газету «Сі-
верщина», автор кількох книжок 
прози, лауреат міжнародної пре-
мії імені Василя Стуса, обласних 
- імені Михайла Коцюбинського 
та Бориса Грінченка, редактор 
газети «Світ-інфо». Володимир 
Сенцовський став провідним в 
Україні дитячим письменником, 
лауреатом премії імені Бориса 
Грінченка, редагував районну 
газету в Борзні...

Та повернемося до Любові 
Пономаренко. Вона авторка збі-
рок оповідань та повістей: «Тіль-
ки світу», «Дерево облич», «Ніч у 
кав'ярні самотніх душ», «Портрет 
жінки у профіль з рушницею», 
«Помри зі мною», публікацій в 
антологіях «Десять українських 
прозаїків. Десять українських 
поетів», «Приватна колекція», 
«Незнайома антологія» та інших. 
Лауреат премій «Благовіст», іме-
ні Олеся Гончара, імені Панаса 
Мирного. Ось така вона – «від-
найдена» на селі.

Олександр ОЛІЙНИК

Дзвонять порцелянові чашки на 
блюдцях у передпокої. Виноград роз-
пускає листя. Лунко б’ється серце на-
шого великого будинку. Ідуть по вули-
ці жінки із золотавими кошиками. І 
хтось тихо ступає по килиму – «шам-
шам». Ти вже знаєш – так підкрада-
ється тільки зрада. Чи йде, чи не йде. 
Хтозна, що воно таке.

Мій чоловік стоїть на терасі, по-
чинається дощ. Грім метає ікру ве-
ликого страху. Хтось у сусідньому бу-
динку розмовляє зі старим фортепіа-
но. А чоловік стоїть на терасі, як і ти-
сячу років тому. Дим від його люльки 
облягає кущі жасмину. Скоро він за-
йде, і ми до обіду обміняємося буден-
ними фразами. Вогко, треба почисти-
ти димоходи і розпалити камін. Лис-
тоноша довго не приносить вечірні 
газети. Марко не телефонує із Санкт-
Петербурга. Міг би й згадати про 
батьків. І весь цей час, доки ми гово-
римо, зрада тихо чимчикує з передпо-
кою. Це моя зрада. З маленького ко-
шеняти вона виросла в хижого звіра.

Збиваючи до неба калюжі, летить 
швидка допомога. За сітками вікон – 
сірі протокольні обличчя. І треба, тре-
ба, треба все це зупинити! Моя каліч-
на сестра з гарячими сухими руками 
стоїть на дверях у коридорі. Вона за-
йняла всю пройму, але її тіла, духу і 
сили не вистачить. Зрада сильніша. А 
годинник на стіні відраховує та й від-
раховує літа поміж горіховими ліжка-
ми, поміж томами Гемінґвея, поміж 
мокрими кущами.

Несподівано чоловік увімкнув 
музику Штрауса і запросив мене до 
вальсу під сполоханим дощем. Він 

вальсує, як він вальсує! Але навіть 
тепер його очі, мов гострі сірі камін-
ці, боляче б’ють мене по всьому тілу. 
Його жорсткі, мов пружини, руки, мо-
жуть мене розламати або кинути під 
ноги мокрим кущам і деревам. Вели-
ке кохання завжди залишає великі 
руїни.

Але я думаю про інші руки, готові 
залюбити до смерті. Треба ж, такий 
ураган кохання! Ти жодного разу не 
зателефонував, жодного разу не зу-
пинив мене на дорозі простими сло-
вами. Стрункі й витончені жінки зви-
ваються біля тебе в’юницями. У руло-
нах свинцевого снігу обабіч дороги 
замотана твоя машина. І тисячі льо-
дяних дзвінків на обмерзлих уночі гіл-
ках кличуть на допомогу.

Це наша рання весна. На ближ-
ньому каньйоні ієрогліфами кохан-
ня розписано завтрашній день. Той 
день, до якого, мов рись, прокрада-
ється зрада. Тому так тривожно під 
час грому дзвонить у передпокої по-
рцеляна. Тому мій чоловік дивиться 
крізь мури і стіни. Тому, подавши обід, 
моя сестра-близнючка зривається на 
кухні в риданнях:

–Бог дав тобі ч-чоловіка!
І я мечуся по будинку, аби не чути, 

як б’ється серце кімнат, коридорів і 
вікон. Дім у тихому стресі, у тузі, у роз-
пачі. Сірі камінчики очей мого чоло-
віка нишпорять по всіх закутках. Він 
знає, що коли я повертаюся пізно і 
ховаюся в мансарді, щось таки тра-
пилося.

Дах будинку переводить подих. 
Хапає на льоту галузки, що їх скидає 
розвихрене дерево. Я тільки чую, як 

вони свистять.
Отаке буреломне, таке запізні-

ле кохання! Діти пишуть листи «тату й 
мамо», сестра – стара діва – замикає 
вхідні двері ланцюгами, падає біля 
образів, у сухих і гарячих руках три-
маючи свічку. Чоловік досі в смокін-
гу стоїть на терасі, перегортаючи ча-
сопис. У телевізорі болящі і бездомні 
шукають прихистку. Чорношкірі дітла-
хи просять милостині. На сусідній ву-
лиці завалилися три гаражі, відкри-
лися підземні ходи. Там на глиняних 
стінах плачуть лики святих. Приїхав 
монах з-під Лубен і читав проповідь. 
Діди, чекаючи хлібовозки, говорять 
про війну в Іраку. І все відболює, від-
ривається, відлітає на той кінець жит-
тя.

Хижий звір уже тут, поруч. Одним 
стрибком він може все переламати, 
перебити, перевернути. Що ж, ве-
лике кохання – завше знак великої 
біди. Зраду ще можна зупинити. Якщо 
кинути на покаянну стіну твої смоля-
нисті погляди. Наші випадкові зустрі-
чі. Мої фантазії, розіп’яті на віконни-
цях світанкового розпачу. Якщо за-
втра, о дев’ятій тридцять, коли ми 
стоятимемо біля кіоску за свіжими 
газетами, глянути тобі в очі. Обгорну-
ти глибиною річок, гірким листом лі-
сів. І сказати:

– Мужчина, чого ви претесь на-
перед?

Сказати це – й полетіти додому, 
впасти зі скелі розпачу. Обхопивши 
голову, замре акація біля мансарди. 
А сонце, мов червоне око хижого зві-
ра, поблимає – та й піде геть.

Бачиш, любий, тебе знову немає в 
місті. Десь ти поїхав на світанку. За-
кричала брама, колеса машини лег-
ко розітнули нічні калюжі. Ти вже був 
у кінці провулку, коли вимкнули світло 
в твоїй кімнаті. В машині стало темно, 
як у норі.

Я це відчула, бо стояла на балко-
ні, долинув шурхіт тільки одних коліс. 
Твої велетні-руки лежали на кермі по-
хмуро.

І я згадала, як ти ловиш мою доло-
ню, наче пелюстку, у повітрі.

Машина сховалася в долинці. По-
тім стрімко злетіла на пагорб і зникла 
у гриві мосту. Я подумала, вперше по-
думала, що ми вже ніколи не побачи-
мось. Не злись, любий. Знаю, ти за-
раз можеш зім’яти цей папір і вигук-
нути: «Маразм!»

Бо я вже виїздила. Ішла з валіз-
кою на маленьку залізничну станцію, 
щоб нікого не зустріти. Брала квиток 
на перший потяг. Знаходила нову ро-
боту. Нове житло і нових друзів. На 
новому місці можна було вжитися.

Але наставав той вечір, – очі 
вростали в шибку, а скло пролом-
лювало темінь. Я хапалася за теле-
фон. Коли людина переживе клінічну 
смерть, як вона цінує силу життя! Ти 
обзивався на тому кінці проводу. Спо-
чатку говорив хрипло і тихо: «Алло…» 
Потім повторював голосніше, і зре-
штою тривожно кричав: «Алло, алло, 
не мовчіть! Говоріть же!»

Після довгої розлуки, мов після 
клінічної смерті, відчувала – нічого 
нема сильнішого за це почуття. Нічо-
го ріднішого за цей голос. І я поверта-
лася з Петербурга, Гурзуфа, Новгоро-
да. Приходила до тієї ж школи, клала 
трудову перед тим же директором.

А за день чи два по тому ми випад-
ково зустрічалися на вулиці. Як бен-
тежно вищали гальма твоєї машини! 
Як ти вилітав з кабіни, як захлинаю-
чись від гніву, образи чи несподіваної 
радості й горланив:

– Чого ти сюди приперлася?
А ось позавчора ти прямо на вули-

ці став мене цілувати, а потім затяг-
нув у машину, і ми поїхали назустріч 
листопаду. Ліс був схожим на царські 
палати. Все сяяло міддю золотом і ру-
біном.

У полі гуляв вихор і розносив 
скирту соломи. Ми бігали посеред 
того буревію і раптом за кілька кро-
ків побачили лисеня. Ти сказав:

– Давай заберемо, я одвезу його 
до матері. Хай підгодує, а потім випус-
тимо.

Лисеня не підпустило нас на від-
стань простягнутої руки. Стрімко зле-
тіло і сховалося в бур’янах. Неподалік 
ми побачили калюжу крові, напевне, 
хтось уполював стару лисицю.

Ми вийшли на польову дорогу, що 
металася між пагорбами, наче боя-
лася майбутнього. Подумалося: от би 
рушити цією дорогою, куди вона при-
веде. А потім вийти на тому місці і по-
ставити курінь на все життя.

Ти мовчав, а потім загово-
рив уривками, так, ніби між сло-
вами виривалося полум’я шаленої 
пристрасті.

Не знаю, що ти казав. Вітер роз-
кидав мою зачіску, ти ловив губа-
ми пасма. Ми заплуталися в батогах 
хмелю, що вже осипався. Ми обпле-
лися білою травою, що мов ієрогліфи 
розсипалася підгір’ям. І вивітрилась, 
і висохла, і що вона хотіла написати, 
один Бог відає.

А потім, а потім, а потім! Мене за-
повнювало неможливе, далеке, уяв-
не материнство. А ти щось городив 
про несправжність кохання. Про те, 
що жінки, хочуть мати чоловіків під 
підбором. І коли зачиняв дверцята 
машини, вони так загарчали, мов хо-
тіли тебе загризти.

Я лишилася на тій зляканій по-
льовій дорозі, що боялася майбут-
нього. Захотілося негайно, в цю мить 
залізти в чиюсь теплу нору й облиза-
тися.

Звернула на стежку в гущавину 
лісу. Десь же мучиться те лисеня, в 
якого застрелили матір! І коли зна-
йшла затишне провалля та засипала-
ся листям, неподалік розпачливо за-
голосила твоя машина.

Ми більше не зустрічалися і вже 
не зустрінемось. Бачиш, любий, це 
навіть добре, що тебе знову немає в 
місті. Я поллю на балконі квіти, візьму 
валізу і тихо вийду з під’їзду.

Коли ти повертатимешся, вони 
радо засміються тобі назустріч і за-
плещуть у долоні… Ти вийдеш з ма-
шини й гукнеш: «Ей, партизанко, 
виходь!» А коли побачиш, що там 
живуть чужі люди, зсутулений, як 
розбитий ліхтар, повернешся до ма-
шини.

Ти згадаєш, скільки років ми були 
разом. І як захотіли повінчатися, а ти 
зупинив напівдорозі машину, вигук-
нув:

– Не одягну хомут на шию!
І обірвав мої руки на своїх плечах.
Може ти захочеш поїхати до на-

ших дерев, до хмелю, до згаслих кві-
точок на узбіччі?

Десь там ходить осиротіле лисеня 
і не знає, кого шукати.

Проект веде Олександр Олійник

«Віднайдена» Любов

Любов ПОНОМАРЕНКО

І сонце піде геть

Наодинці з лисеням, 
у проваллі, засипаному листям
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Коли в спеку хліб швидко псується, у хлібниці виникає 
специфічний запах, який легко усунути, протерши поверхню 
ганчіркою з оцтом. Потім хлібницю необхідно залишити від-
критою на деякий час на свіжому повітрі.

Щоб запобігти виникненню неприємного запаху в холо-
дильнику, треба мити його всередині мінімум двічі на місяць 
теплою водою з питною содою, в розрахунку 1 столова ложка 
на літр води. Потім холодильник витирають насухо і залиша-
ють дверцята відкритими на пів години.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Хто раніше зробив 

свої помилки, той швид-
ше навчився. Це гарна 
перевага перед іншими. 
(Уїнстон Черчилль).

 Якщо в твоїй душі 
залишилася хоч одна кві-
туча гілка, на неї завжди 
сяде співочий птах. (Схід-
на мудрість).

 Ненависть – пом-
ста боягуза, який зазнав 
страху. (Бернард Шоу).

 Ти можеш втекти 
від обставин і людей, але 
ніколи не втечеш від сво-
їх думок і почуттів. (Еріх 
Марія Ремарк).

Було колись...
Видатний матема-

тик древності Піфагор 
був і спортсменом, став 
переможцем з кулачно-
го бою на 58-х Олімпій-
ських іграх, які проходи-
ли в 548 році до н. е., по-
тім перемагав ще на кіль-
кох Олімпіадах.

Марк Твен був вина-
хідником. Отримав па-
тенти на саморегулюю-
чі підтяжки і альбом для 
вирізок з клейкими сто-
рінками. Також винай-
шов блокнота з відрив-
ними листочками, шафу 
з розсувними полиця-
ми, навіть машинку для 
зав’язування краваток, 
правда, поширення вона 
не набула.

Ернест Хемінгуей 
дуже любив кішок. В його 
будинку постійно прожи-
вали їх кілька, а шану-
вальники часто дарували 
йому нових.

Куточок 
гумору

– Свідок, ви знаєте, 
що вас чекає за подання 
неправдивих свідчень?

– Так, обіцяли новий 
автомобіль.

☺ ☺ ☺
Вирішив зайнятися 

спортом. Обрав біг.
Добіг до комп'ютера. 

Сиджу. Бігаю очима по 
монітору.

☺ ☺ ☺
Рецепт заливної 

риби: пляшка пива і та-
рань.

☺ ☺ ☺
Чоловік приходить до-

дому і каже дружині з по-
смішкою:

– А мене з роботи 
звільнили!

– І чого ти радієш?
– А колег посадили.
☺ ☺ ☺

– Алло, це бордель?
– Ні, це сауна. У бор-

дель передзвоніть через 
дві години по цьому ж но-
меру.

Корисні порадиКорисні поради

 У Вавилоні було заборонено вживання волоських го-
ріхів в їжу? Причина такої заборони – форма горіха. Вважа-
лось, що людина, котра з'їла горіх, схожий на мозок, може 
надто порозумнішати.

 Морський кокос, що виростає на Сейшельських ост-
ровах, може досягати 20 кг. 

 Зафіксована вага найбільшого яблука була 1849 гра-
мів. 

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/придбати букі-

ністичну літературу: книги з історії, філософії, класику зарубіж-
ну та українську (розстріляне відродження, діаспорних пись-
менників), сучасну українську літературу, фентезі, фантастику. 
Російську класику та соцреалізм не пропонувати. 

Тел. 063 236 18 03 (Олександр), pivnich.info@gmail.com

Це було вперше
Перший масовий транзисторний приймач – Regency Tr-1 був 

випущений в 1954 році.

Перший телефонний дзвінок із Землі на Місяць зробив пре-
зидент США Річард Ніксон – 21 липня 1969 року. Він дзвонив 
екіпажу космічного корабля «Аполлона 11».

4 червня 1927 року мільйонер Шарль Льовін став першим 
пасажиром, що зробив трансатлантичний переліт із Сполучених 
Штатів.

Винахідник Мартін Купер, який працював 
в корпорації Motorola, зробив дзвінок по пер-
шому мобільному телефону 3 квітня 1973 року. 
Дзвонив він, до речі, своїм конкурентам у фір-
мі At&t. 

Безкоштовні курси 
української мови

Через загальноукраїнський карантин Безкоштовні курси 
української мови, що діють при Чернігівській міській бібліоте-
ці ім. М. Коцюбинського, тимчасово припинили заняття. Але 
запис на курси триває. Ось розклад занять курсів при їх віднов-
ленні при бібліотеці (вул. Кирпоноса. 22).

Середа, «Розмовник», 17.30 – 19. 30. 
Четвер, 17. 30 – 19. 00; субота. 10. 00 – 12. 00 – Мовні курси. 

Телефони для довідок і запису: 675-043 і 775-156.

Неправильно Правильно
Не вважаю потрібним Не вважаю за потрібне

Не виключено Не без цього

Не в рахунок Не рахується

Не в стані Не спроможний

Погано відноситься Погано ставиться

Так недопустимо Так не можна

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Микола Федорович Яковченко (03.05.1900, 
Прилуки — 11.09.1974, Київ) — видатний укра-
їнський актор театру та кіно, Народний артист 
УРСР (з 1970 р).

Народився в м. Прилуки в сім'ї працівни-
ка рибного промислу. Його рід має початки з 
донських козаків — сім'я переїхала до Полтав-
ської губернії з-під Ростова-на-Дону.

Закінчив Прилуцьку гімназію, вільно воло-
дів грецькою мовою. 1918 року дебютував на 
аматорській сцені у Прилуках. З 1920 по 1927 
рік працював у театрах Лубен, Прилук, Сімфе-
рополя, Черкас, Чернігова, Дніпра, Харкова. З 
1927 року — актор Київського академічного 
українського театру імені Франка (з перерва-
ми).

Серед ролей у театрі – Пеньонжка, «Мар-
тин Боруля» Карпенка- Карого; Распер – «Ді-
лок» Гозенклявера; Микола, «Наталка Полтав-
ка» І. Котляревського; Бублик, Довгоносик, 
«Платон Кречет», «В степах України» О. Корній-
чука; Оверко, «Фараони» О. Коломійця; Лящ , 
«Останні» М. Горького.

Знявся у фільмах «За двома зайцями», «Ніч 
перед Різдвом», «Королева бензоколонки», 
«Максим Перепелиця» та інших.

Сергій Параджанов бачив у ньому україн-
ського Чарлі Чапліна. Драматург Микола За-
рудний називав «найнароднішим серед усіх за-
служених і найзаслуженішим серед усіх народ-
них». Іван Пир'єв порівнював його з Жаном Га-
беном.

Аксіома Кана і Орбена: Якщо ніщо інше 
не допомагає, прочитайте, нарешті, інструк-
цію!

Закон Янга: Всі великі відкриття ро-
бляться помилково.

Закон Мескімена: Завжди не вистачає 
часу, щоб виконати роботу як треба, але на 
те, щоб її переробити, час знаходиться.

Восьме правило Фінгейла: Робота в ко-
манді дуже важлива: вона дозволяє звалити 
провину на іншого.

Наслідок Лермана: Вам завжди буде не 
вистачати або часу, або грошей.

Закон досліджень Мерфі: На захист сво-
єї теорії завжди можна навести достатню 
кількість досліджень.

Спостереження Етторе: Сусідня черга 
завжди рухається швидше.

Закон Сегала: Людина, що має один го-
динник, твердо знає, котра година. Людина, що 
має кілька годинників, ні в чому не впевнена.

Правило взаємозалежності Річарда: Те, 
що ви зберігаєте досить довго, можна вики-
нути. Як тільки ви щось викинете, воно вам 
знадобиться.

Ковбасний принцип: Тим, хто любить 
ковбасу і поважає закон, не варто бачити, як 
робиться те й інше.

Постулат Харріссона: На кожну дію є рів-
на їй протидіюча критика.

Закон професійної практики Дрю: 
Хто платить менше всіх, більше всіх скар-
житься.

Закон Ван Роя: Нерозламна іграшка ко-
рисна для того, щоб ламати нею інші.

Закон пошуку: Починати пошуки треба з 
найбільш невідповідного місця.

Банановий принцип: Якщо ви купили не-
стиглі банани, то до моменту дозрівання їх 
вже не залишиться. Якщо ви їх купили сти-
глими, банани зіпсуються до того, як їх встиг-
нуть з’їсти.

Серйозно-гумористичні принципи

Прокіп Сірко 
і Секлета Лимериха

Ювілеї видатних акторів Миколи Яковченка і Нонни Копержинської

Пам`ятник Яковченку в його рідних Прилуках

Микола Яковченко в ролі Прокопа Сірка 
у кінокомедії «За двома зайцями»

Нонна Копержинська 
і Олег Борисов (Голохвастов) 

у кінокомедії «За двома зайцями»

* * *
Українська актриса театру і кіно 

Нонна Кронідівна Копержинська на-
родилася 1 травня 1920 року у Києві.

Глядачі особливо люблять і 
пам'ятають Копержинську за ролями 
у фільмах «За двома зайцями» (1961) 
– Секлета Лимериха; «Королева бен-
зоколонки» (1963) – Рогнєда Карпів-
на. За її участю вийшло близько соро-
ка фільмів.

Мистецтво її потребувало, але 
майже завжди тримало на других 
ролях. З’являючись у кадрі на кіль-
ка хвилин, незрівнянним перевтілен-
ням Нонна Кронідівна завжди осява-
ла кожну стрічку. Зухвала і запальна, 
надзвичайно талановита, однаково 
переконливою вона була, перевтілю-
ючись у підпільниць і доглядальниць, 
баронес і вчительок, сусідок-бублей-
ниць і медсестер. 

В українському театральному 
та кіномистецтві Народна артистка 
України Нонна Копержинська твори-
ла пів століття. У столичному Театрі 
імені Франка Копержинська грала в 
основному в спектаклях за п'єсами 
українських класиків. Зокрема, вона 
зіграла у виставах «Пора жовтого лис-
тя», «Безталанна», «Дороги, які ми ви-
бираємо», «Тил», «Калиновий Гай», «Фа-

раони». Актриса часто грала маленькі 
ролі, але завжди була центром поста-
новок, була максимально достовірна 
в кожному сюжеті.

Померла 10 червня 1999 року. По-
хована поруч зі своїм чоловіком, теат-
ральним режисером Павлом Шкрьо-
бою на Байковому цвинтарі Києва.


