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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!

Перед Днем Незалежності наш сус-
пільний, інформаційний простір запо-
лонила низка текстів певного жанру ко-
лективної творчості: Звернення, Мемо-
рандуми і таке інше. Це «думання натов-
пом» у нас доволі популярне. При тому, 
що в цих текстах нема нічого поганого, 
навпаки: абсолютно правильні слова, 
фрази, судження, сентенції з правильни-
ми закликами і рецептами «Як нам обла-
штувати суспільство». І авторами, тобто 
підписантами таких текстів є поважні, 
авторитетні люди. Навіть уже усталився 
термін – «моральні авторитети»: нації, 
суспільства, країни. Правда, дещо ди-
вує така кількість моральних авторите-
тів у суспільстві, де мораль кульгає на 
обидві ноги. 

Спільним у згаданих кількох текстах 
є більша чи менша критика влади, ни-
нішньої, існуючої. Справа теж звична, на 
те й влада, щоб її критикувати, вона за-
вжди, апріорі, у нас погана.

«Україну руйнують ті, хто нею керує». 
Думаєте, це сказано сьогодні? Це 1993 
рік. Так починався «Маніфест україн-
ської інтелігенції», на базі якого постала 
громадська організація Конгрес укра-
їнської інтелігенції, спочатку – претен-
зійна, потім поволі захиріла. Хоча в ній 
товклася чи не вся наша інтелектуаль-
на еліта, а очолював КУІН Іван Драч. Так 
що нічого нового. Влада завжди погана. 
Правда, є давно відома істина: «Кожен 
народ має ту владу, якої заслуговує». Але 
ж «народ» не буде картати сам себе. 

Щоб не було звинувачень у висмику-
ванні цитат, одне таке Звернення в газе-
ті друкую повністю, на сторінці 5. Воно, 
вважаю, найбільш серйозне. Надруко-
ване 20 серпня у газеті «Слово Просві-
ти», центральному виданні Всеукраїн-
ського Товариства «Просвіта» ім. Т. Шев-
ченка. І народжене, напевно, там. А це 
поважна, зі 152-річною історією, гро-
мадська організація, чи не остання се-
ред національно-демократичних сил, 
вже так поруйнованих, яка, як бастіон, 
боронить нашу державність, національ-
ний дух. 

Це Звернення до президента Украї-
ни Володимира Зеленського підписали 
поважні, відомі в суспільстві люди. Воно 
відкрите для підписання, і вже в наступ-
ному числі газети названо чимало нових 
підписантів. 

До цього Звернення повернемося 
трохи далі. А зараз ще про два схожі до-
кументи. Один називається доволі гуч-
но: «Меморандум єдності українських 
сил». У Меморандумі йде звичний набір 
«страшилок», якими, на думку авторів, 
переповнене суспільство. Є заклики до 
таких благих цілей, як «демонтаж олігар-
хічної системи», «модернізація економі-
ки», «подолання корупції», «сталий роз-
виток України». І традиційні заклинання 
до «єдності» демократичних, національ-
них, державницьких сил. «Протистояти 
цим загрозам ми можемо лише разом. 
Разом – переможемо!», «Єдність – наша 
сила і запорука перемоги!»

Серед підписантів є і кілька поваж-
них, відомих країні людей. Але всіх під-
писантів аж 80, й імена майже всіх їх ні-
чого не говорять широкому загалу. 

А ще підписалася аж 31 громадська 

організація, деякі з них представляють 
і підписанти. Цими ГО аж кишить наш 
суспільний простір, і це начебто має по-
казувати «розмах громадянського сус-
пільства». Насправді ж ці організації, 
як і понад 350 наших партій, партійок, 
– то все далеке від справжнього гро-
мадянського суспільства. Хоч прибира-
ють собі хвацькі назви на кшталт: Без-
пека та взаємодія в Україні, Нове По-
коління України, Асоціація Політичних 
Наук, Агенція Європейських Інновацій, 
Нова Країна, Українська Стратегічна 
Ініціатива, Школа відповідальної полі-
тики, Центр національного відроджен-
ня, Асоціація Політичних Наук, Центр 
української політики, Рух Державотвор-
ців, Патріот», а для супер українськості 
– Українська справа і навіть Українська 
Україна.

І ще про один документ. Це Звернен-
ня Ініціативної групи «Перше грудня». Ко-
ротко про неї.

Ініціативна група «Першого грудня» – 
об'єднання, створене у 2011 році, у 20-
ту річницю референдуму за Незалеж-
ність України відомими інтелектуалами 
та громадськими діячами. В основу про-
грамних документів закладена декла-
рація, яка містить базові принципи для 
об'єднання українського народу, та Хар-
тія Вільної Людини, яка відтворює життє-
ві орієнтири для нашого суспільства.

Первісно в Ініціативній групі було 11 
людей. Але її склад кардинально змінив-
ся. Померли Богдан Гаврилишин, Мирос-
лав Попович, Євген Сверстюк, кардинал 
Любомир Гузар. Уже за рік з групи вий-
шов Семен Глузман. Фактично відійшли 
від групи Іван Дзюба, Вадим Скуратів-
ський, В'ячеслав Брюховецький, Воло-
димир Горбулін – принаймні, їхніх підпи-
сів під Зверненням нема. Із засновників 
підписані лише Мирослав Маринович 
та Ігор Юхновський. Решта імен підпи-
сантів знов таки мало що говорить за-
галу, і не зовсім ясно, яким чином вони 
з̀ являються в Ініціативній групі. 

Між тим, застереження групи досить 
серйозні. 

«Свобода без відповідальності – це 
анархія. Відповідальність без свободи – 
це рабство».

«Останнім часом у нашому суспіль-
стві посилюються ці анархічні тенденції. 
Спільноти розколюються і дрібнішають. 
Ненависть до тих, хто вчора стояв з то-
бою по один бік барикади, стає занадто 
поширеною емоцією.

У нас багато лідерів – але мало ко-

мандних гравців. Багато отаманів – але 
мало тих, хто має відчуття спільноти. Ми 
не підбираємо слів – і вживаємо слово 
«ворог» там, де можна було би обмежи-
тися «опонентом».

Але ненависть і розкол – це слаб-
кість. А українці слабкі тільки тоді, коли 
самі себе руйнують.»

Ну і далі звичний заклик до єдності.
А тепер поговоримо про дві речі: 

«Зраду» і «Єдність». 
Річ у тім, що в першому названому 

документі, Зверненні до президента, 
висунуто серйозні звинувачення главі 
держави. 

«Ваша теперішня діяльність на поса-
ді президента фактично є демонтажем 
України, як держави.»

«Ви дієте не як президент України, а 
як менеджер, що на догоду Путіну праг-
не обернути український народ на рабів 
московської імперії, котру він намага-
ється відновити.»

Також протест «проти Вашої при-
цільно антиукраїнської, прмосковської 
діяльності.»

«Ви маєте відмовитися від політики 
руйнації України.» 

У Зверненні є ще один цікавий мо-
мент, оскільки у нас все ж парламент-
сько-президентська республіка. «Ваша 
партія із претензійною назвою «Слу-
га народу» має найчисельнішу фракцію 
у ВР, але це, по суті, один Ваш голос у 
Верховній Раді. Так було і за часів Ста-
ліна, коли генсек компартії був одним 
вирішальним голосом «совєтського» на-
роду.»

Але що тут нового? У нас при всіх 
президентах існувала так звана пар-
тія влади: Соціал-демократична, «Наша 
Україна», Партія регіонів, «Солідарність». 
І депутати парламенту, влучно названі 
«тушками», бігали з одної партії і фрак-
ції в інші, і численна рать чиновників на 
місцях робила так само.

Але повернімося до серйозних зви-
нувачень президентові. Настільки сер-
йозних, що говориться про державну 
зраду, антидержавну діяльність. Так от, 
хотілося б почути від наших мораль-
них авторитетів конкретні звинува-
чення, конкретні докази цих за суттю 
кримінальних злочинів. А далі – впе-
ред, до імпічменту! Він передбачений 
нашими законами, при всій складності 
цієї процедури. Імпічмент, потім кримі-
нальна відповідальність. Адже дер-
жавні злочини завжди вважа-
лися найтяжчими.

«Зрада» і «єдність»

Зеленський: «Ті, хто без бою 
подарував частину території, 

будуть давати свідчення»
З промови президента до Дня Незалежності на Софій-

ській площі у Києві. «Ми будуємо саме таку країну, країну, яка 
завжди готова дати відсіч. І байдуже, хто атакує – агресор, 
вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував 
частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з 
патріотизму. .. Всіх, хто готовий допомагати українцям буду-
вати саме таку крану, ласкаво просимо, долучайтеся. Іншим 
велике прохання – не заважати. У вас було багато років, 
щоб щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це 
та не плутайтесь, будь ласка, під ногами України, яка руха-
ється вперед».

Іловайськ: агресія Росії
Офіс генерального прокурора стверджує, що єдиним 

фактором, який став причиною загибелі українських вій-
ськових під Іловайськом, є пряме вторгнення збройних сил 
Росії.

Дослівно: «Згідно висновків експертів та комплексу ін-
ших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до тра-
гічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ. В 
ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше 
пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на терито-
рію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів».

Зазначається, що на час вторгнення російських військ 
до України їх сили налічували дев’ять батальйонно-тактич-
них груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 
БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанко-
вих ракетних комплексів. Така кількість ворожих військ та 
техніки у рази перевищувала чисельність українських сил.

Незважаючи на домовленості про надання українській 
стороні гуманітарного коридору, ЗС РФ впритул розстріляли 
наших військових. Пізніше росіяни також вбили поранених, 
які не могли чинити опір.

«Таким чином, було вчинене віроломне вбивство 366 
українських воїнів, 429 – отримали поранення різного сту-
пеню тяжкості, 300 – потрапили у полон», повідомили в 
ОГПУ.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідування 
здійснює Офіс Генерального прокурора.

Наразі зібрані докази вчинення воєнних злочинів Росі-
єю передані до Офісу прокурора Міжнародного криміналь-
ного суду для вирішення питання про відкриття криміналь-
ного провадження.

Але, окрім російської агресії і віроломства, давно час 
з̀ ясувати, що призвело до оточення наших військ під Іловай-
ськом та їх поразки. Також дивує, що лише тепер зібрані до-
кази злочинів Росії передані Міжнародному суду. Чому цього 
  давно не зробила попередня влада? 
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Бліц-інформ
Вісті 
з Чернігівського району

У Смолині відкрили 
пам’ятник Тарасу 
Шевченку

З нагоди Дня Державного 
прапора України у селі Смо-
лин, що входить до Гончарів-
ської об’єднаної територіаль-
ної громади, урочисто відкри-
ли погруддя Тарасу Шевченку. 

Воно встановлене біля Бу-
динку культури, який зміню-
ється на очах. Завдяки децен-
тралізації громада отримала 
кошти для його капітального 
ремонту – уже замінені по-
крівля, вікна тощо. І, як роз-
повів голова Гончарівської се-
лищної ради Віталій Рудник, 
цього року відремонтують 
фойє та систему каналізації.

На Будинку культури та-
кож встановлено пам’ятну 
дошку, присвячену осередку 
товариства «Просвіта» імені 
Т. Шевченка, який тут діяв у 
1917 – 1921 роках.

Відкрито музейну 
кімнату
На День незалежності у 

селі Андріївка Михайло-Ко-
цюбинської ОТГ відбулось від-
криття музейної кімнати. Кра-
єзнавець Віктор Єрема бага-
то років з однодумцями села 
збирав матеріали з історії. В 
експозиції – село різних пері-
одів, відомі постаті громади. 
Ще раніше на території села 
відкриті інформаційні стен-
ди про долю Михайлівської 
церкви та про відомих лю-
дей села. Нещодавно вийшла 
книга про родину Ригельма-
нів як спільний проект краєз-
навця та науковців Чернігів-
ського обласного історичного 
музею імені В.Тарновського

Літопис громади 
обсягом 
446 сторінок
На сесії Хмільницької 

сільської ради голова Юрій 
Слюнько презентував депута-
там Літопис громади від най-
давніших часів до наших днів, 
зведений краєзнавцем Андрі-
єм Курдановим з різних архів-
них та друкованих джерел. 

Чисельні прізвища земля-
ків, події, витяги з козацьких 
ревізій та матеріалів чернігів-
ських газет допомагають уя-
вити різні сторінки історії по-
ліського села.

Автор Літопису звертаєть-
ся із пропозицією продовжи-
ти вивчення архівних дже-
рел у Чернігові та Києві, щоб 
збільшити сторінки Літопису 
новою інформацією. 

Один примірник Літопису 
громада подарувала облас-
ній бібліотеці.

22 серпня на одну сучасну ам-
булаторію в області стало більше - у 
селі Салтикова Дівиця Куликівської 
громади відкрили новозбудовану 
амбулаторію загальної практики сі-
мейної медицини.

– Нова амбулаторія в Салтико-
вій Дівиці стане прикладом нової 
якості надання медичних послуг. Те-
пер місцеві та жителі сусідніх сіл бу-
дуть лікуватися у комфортних умо-
вах. А лікар, який працюватиме в 
амбулаторії, зможе проводити об-
стеження, використовуючи сучас-
не обладнання, – зазначив на від-
критті голова обласної держадміні-
страції Андрій Прокопенко.

Замовником робіт було Управ-
ління капітального будівництва об-
лдержадміністрації. Загальні ви-
трати склали більш як 5 млн гри-
вень, з них державні кошти – 4,5 
мільйона, кошти громади – більш 
як півмільйона. Співфінансуван-
ня від громади забезпечив Віктор 
Труш, меценат-благодійник. депу-
тат облради, голова Куликівсько-
го сільського фермерського госпо-
дарства «Колос»

За словами Куликівського се-
лищного голови Наталії Халімон, 
держава зробила чудовий подару-
нок громаді у вигляді нової амбула-
торії: «За право отримати на своїй 

території медзаклад змагалися всі 
села громади. На вибір саме Салти-
кової Дівиці вплинули такі фактори: 
на території села проживає біль-
ше тисячі мешканців, на постійній 
основі працює лікар і це рекреацій-
на зона, де багато баз відпочинку і 
комунальний заклад для дитячого 
оздоровлення».

Чернігівська ОДА передала ам-
булаторії обладнання вартістю 456 
тисяч гривень. Також придбали но-
вий службовий автомобіль вартіс-
тю 499 тисяч гривень, на якому лі-
кар вчасно надати першу медичну 
допомогу.

Нову амбулаторію побудували 
поруч із старою, яка була зведена 
ще у 1910 році. 

У амбулаторії працюватиме сі-
мейний лікар Сергій Марчук, ме-
дичні послуги разом з ним надава-

тимуть дві медичні сестри, санітар-
ка та водій.

— Я маю провести огляд паці-
єнта, виміряти тиск, експрес-мето-
дом поміряти глюкозу крові. За по-
требою зробити кардіограму, роз-
шифрувати її, призначити лікуван-
ня. Також за допомогою сучасного 
обладнання оглянути вухо, горло, 
ніс. Якщо є необхідність в денному 
стаціонарі, то пацієнту є де зали-
шитися. Ця амбулаторія відповідає 
всім рекомендаціям МОЗ. І за пло-
щею, і за наповненням. Усе медич-

не обладнання, яке отримали від 
управління охорони здоров'я ОДА, 
високої якості та хороших виробни-
ків, – розповів лікар.

Цьогоріч у 18-ти районах облас-
ті будується 22 нові амбулаторії, з 
них замовником робіт 19 об’єктів 
виступає Управління капітально-
го будівництва Чернігівської ОДА, 
ще 3 нові амбулаторії зводяться 
Іванівською, Корюківською та Но-
сівською громадами. Здійснює ка-
пітальний ремонт 2 амбулаторій у 
двох районах.

29 серпня, в День вшануван-
ня пам`яті захисників України, пе-
рипетії російсько-українських воєн 
обговорив з учасниками юнаць-
кого військово-патріотичного ви-
школу «Сіверські воїни» Сергій Го-
робець, представник Українсько-
го інституту національної пам’яті в 
області. Вишкіл діяв 27-30 серпня 
2020 року в с. Матіївка, Бахмаць-
кого району, поблизу легендарного 
Батурина, на берегах мальовничої 
річки Сейм. 

Захід організовано ГО «Дозір 
Крук» за підтримки Департаменту 
сім’ї, молоді та спорту Чернігівської 
облдержадміністрації.

Історик розповів про драматич-
ні події війни 2014 року, коли укра-
їнська армія разом із добровольця-
ми та волонтерами зупинила агре-
сора і врятувала країну.

Він розповів молоді про пере-

можний марш українців 102 роки 
тому, коли українці під Бахмачем і 
Крутами зламали хребет більшо-
вицькому бліцкригу.

– Відступивши від Києва після 
виснажливих боїв, українці не ста-
ли посипати голову попелом. Всьо-
го за один день кардинально пере-

форматували збройні сили, ство-
ривши відбірний Запорізький загін, 
стали просуватися вперед, незаба-
ром здобули перші перемоги, пер-
шими увійшли в визволену столи-
цю, а потім гнали ворога «в хвіст і 
гриву», здобуваючи одна за одною 
блискучі вікторії. Тодішнім перемо-

гам сприяла підтримка союзників 
– Німеччини та Австро-Угорщини. 
Однак саме українці сміливо йшли 
вперед в авангарді наступу,– за-
значив С. Горобець. – Звільнили 
Полтаву й Харків, звільнили Дон-
бас, загін Петра Болбочана блиска-
вичним рейдом оволодів Кримом. 
Ворога розбито, українська армія 
разом із союзниками переможно 
завершила першу російсько-укра-
їнську війну.

Історик вручив кращим учасни-
кам вишколу календарі «Українські 
жінки ХХ століття» та інші видання 
Українського інституту національ-
ної пам’яті.

 
Сергій БУТКО,

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Чемпіонат України з фут-
болу сезону 2020–2021 років. 
Прем`єр-ліга. 1 тур. 22 серпня. 
Чернігів. «Десна» – «Зоря» – 3:1.

Уже в першому турі зустріли-
ся команди, що завершували по-
передній чемпіонат і де вирішу-
валася доля бронзових та навіть 
срібних медалей. Тоді «Десні» по-
трібна була лише перемога, але 
матч завершився 1:1, тож саме 
«Зоря» зайняла третє місце в тур-
нірі і здобула пряму путівку в гру-
повий турнір Ліги Європи. Наші ж 
виборюватимуть цю путівку у сти-
кових матчах з певними європей-
ськими командами, ігри почнуть-
ся невдовзі.

Великою інтригою став пере-
хід в міжсезоння капітана і лідера 
«Десни» Дениса Фаворова саме у 
«Зорю». Керівництво нашого клубу 
чомусь не погодилося на його но-
вий контракт, і команда втратила 
яскравого гравця. Та й довгожите-
ля клубу, адже він відіграв у «Десні» 
аж 4 роки. А у нашій футбольній елі-
ті склади команд змінюються дуже 
швидко. У «Десні» такими старожи-
лами є тепер лише Андрій Мосто-

вий, Олександр Філіпов, Єгор Кар-
тушов. 

До честі чернігівських вболі-
вальників (хоч матчі чемпіонату по-
чалися поки що без глядачів), вони 
тепло зустріли Дениса Фаворова. 
Бо розуміли. що він пішов не зі сво-
єї волі. Вітали і особисто, сидячи на 
кам`яній горожі стадіону, і вивіси-
ли перед трибуною великий банер 
з подякою недавньому капітанові 
команди. 

Денис вийшов у стартовому 
складі «Зорі» і під тим же своїм но-
мером 45 відіграв гарно весь матч. 
Наскільки значною стала ця втра-
та, стало зрозуміло в самому мат-
чі. Перший тайм пройшов з перева-
гою гостей, але наша оборона і во-
ротар Євген Паст трималися. Та за 
кілька хвилин до перерви гості від-
крили рахунок. І хто забив? Денис 
Фаворов! Перший його м’яч у новій 
команді і перший м’яч «Зорі» в чем-
піонаті. 

Гол «у роздягальнею» – це за-
вжди неприємно. Але на другий 
тайм наш головний тренер Олек-
сандр Рябоконь гарно настроїв ко-
манду, до того ж, одразу випустив 

на поле форварда Пилипа Будків-
ського, котрий, до речі, торік грав 
за «Зорю». Саме він заробив пе-
нальті, який чітко реалізував наш 
кращий бомбардир Олександр Фі-
ліпов, відкривши рахунок голам 
і у новому чемпіонаті. Невдовзі 
другий м’яч забив наш естонський 
легіонер, захисник Йонас Тамм, 
ефектно пробивши головою після 
подачі з флангу. Наші повністю пе-
реграли гостей. Ще одна красива 
атака, Владислав Калитвинцев ви-
різає м’яч на Пилипа Будківського, 
і той забиває гол.

Напередодні перемогли і наші 
гранди: «Олімпік» – «Динамо» –1:4; 
«Шахтар» – «Колос» – 3:1. Інші мат-
чі: «Олександрія» – «Маріуполь» – 
4:1; «Ворскла» – «Рух» – 5:2; «Інгу-
лець» – «Дніпро-1» – 1:1. 

Матч «Львів» – «Минай» перене-
сено, бо у деяких гравців львівсько-
го клубу виявлено коронавірус,тож 
команда на карантині. 

Після цього в чемпіонаті на-
стала перерва аж на 3 тижні, че-
рез матчі збірної у турнірі Ліги 
Націй. Дивно, що в збірну чомусь 
не викликано нікого з «Десни», 

яскравої команди минулого чем-
піонату. 

Перерву «Десна» використала 
для товариських матчів – спарин-
гів. У першому в Києві розгроми-
ла столичну «Оболонь», яка грає у 
першій лізі, але не один сезон ви-
ступала і в еліті. Голи у нас заби-
ли: Гуцуляк, Шевцов, Картушов, 
Мудрик, Філіпов. У таких матчах 
заміни не обмежено. Тож трене-
ри випробовують практично два 
склади гравців. Ось хто виступав у 
матчі, із замінами на таких-то хви-
линах: Паст (Сидоренко, 65) Гіт-
ченко (Мостовий, 46), Полегенько 
(Старенький, 65), Єрмаков (Домб-
ровський, 69), Западня (Імереков, 
46) Арвеладзе (Огіря, 65), Гуцуляк 
(Картушов, 46), Волков (Мудрик, 
46), Дегтярьов (Тотовицький, 46, 
Калитвинцев, 70), Шевцов (Філіп-
пов, 65), Хльобас (Будківський, 
46)

5 вересня команда грає спа-
ринг з дублерами «Шахтаря», 6 ве-
ресня ще один матч. 

А в другому турі 12 вересня 
«Десна» грає в гостях з київським 
«Динамо».

Нова амбулаторія в Салтиковій Дівиці відкрита

Урочисте відкриття: зліва направо: 
Андрій Прокопенко, Наталія Халімон, Віктор Труш

Військово-патріотичний 
вишкіл молоді біля славного Батурина

«Десна» почала з перемоги
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Бліц-інформ

Мистецька панорама

Безкоштовні курси української мови
Відзнака 
Олександрові Ясенчуку
ВГО «Кра-

їна» за подан-
ням ГО «Асоціа-
ція правознав-
ців Чернігова» 
відзначила істо-
рика, краєзнав-
ця, громадсько-
го діяча, волон-
тера, журналіс-
та м. Чернігова, 
лауреата літе-
ратурної пре-
мії імені Леоні-
да Глібова керівника порталу «Північний 
Вектор» Олександра Ясенчука (на фото – 
справа) за документально-публіцистич-
ну книгу «Сіверщина в боротьбі за волю» 
відзнакою «За збереження історії». Ось що 
сказав нагороджений. 

«Щиро дякую за нагороду! Це стимул 
для подальшої роботи. В найближчих пла-
нах -- друк невеличкого дослідження про 
Сіверського Рембо -- Івана Ремболовича, 
уродженця Городні, капітана царської ар-
мії, творця Вільного козацтва, підполков-
ника армії УНР, офіцера дивізії «Галичина», 
учасника націоналістичного підпілля, роз-
стріляного в 1950 р. в катівні МГБ в Іва-
но-Франківську. Правдива історія -- наша 
зброя!»

Ринок праці області
Протягом січня – липня в області по-

слугами державної служби зайнятості 
скористалися 29,5 тисяч безробітних гро-
мадян, що перебували на обліку (на 22% 
більше, ніж за цей період торік).

Станом на 1 серпня службі зайнятос-
ті вдалося працевлаштувати 5,8 тис. без-
робітних. 

Виплатою допомоги по безробіттю 
одноразово для започаткування власної 
справи скористалися 8 осіб. Крім того, 1,2 
тис. безробітних залучено до професійно-
го навчання, більше 1,5 тис. – до участі у 
громадських та інших роботах тимчасово-
го характеру.

Станом на 1 серпня 2020 року в об-
ласті налічувалось 17,7 тис. безробітних, 
що майже на 60% більше у порівнянні з 
минулим роком. Водночас на цю дату ро-
ботодавці потребували 1,4 тис. праців-
ників. 

Вибух у військовому 
гуртожитку
За фактом вибуху у військовому гур-

тожитку контрактників у містечку Десна 
в Козелецькому районі поліція відкрила 
провадження за статтею «вбивство». Вна-
слідок вибуху гранати 24 серпня, о 17. 30, 
загинув військовослужбовець, ще двох 
військових та одну цивільну жінку пора-
нено.

Поліція встановлює всі обставини, які 
призвели до вибуху. Відкрито криміналь-
не провадження за частиною 1 статті 115 
Кримінального кодексу України.

За електровудки – 
під суд
До Сосницького відділення поліції на-

дійшло повідомлення, що біля одного з сіл 
району невідомий ловить рибу забороне-
ним знаряддям - електроловом.

На місце події прибула слідчо-опера-
тивна група Сосницького відділення полі-
ції та рибоохоронний патруль. Правоохо-
ронці виявили 40-річного чоловіка, у яко-
го вилучили 19 свіжовиловлених сомів, 
гумовий човен, підвісний двигун, акуму-
лятор, ехолот, електролов та автомобіль 
ВАЗ-2111.

Відкрито кримінальне провадження 
за частиною 1 статті 249 Кримінального 
кодексу України (незаконне зайняття риб-
ним, звіриним або іншим водним добув-
ним промислом, якщо воно заподіяло іс-
тотну шкоду). Карається штрафом від ста 
до двохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі 
на строк до трьох років.

Панянкам зі Слабина 
чернігівці аплодували стоячи 

У бібліотеці ім. М. Коцюбинського про-
йшло яскраве свято народної пісні.

В рамках діяльності «Чернігівського цен-
тру поліської автентики», який діє при біблі-
отеці ім. М. Коцюбинського, у бібліотечному 
саду пройшло фольклорне дійство. Художній 
колектив «Панянки» із села Слабин предста-
вив програму із народних пісень Чернігів-
ського району. Усі композиції прозвучали в 
традиційному виконанні, акапелла.

Художній колектив «Панянки» створено 
лише минулого року. «Ми в рамках співпра-
ці із «Центром поліської автентики» робили 
записи пісень у нашому селі. А потім, фак-
тично, спонтанно виник такий гурт. Ми вже 
виступали на різних святах у нашій громаді. 
Записи виклали в Інтернет. І вже нами заці-
кавилися в українській діаспорі в Німеччи-
ні», розповіла художній керівник та натхнен-
ниця створення колективу Ніна Буренок.

Наймолодшій учасниці колективу «Па-
нянки» – 68 років, найстаршій – 94. Але їх-
ній енергії, якою вони запалюють слухачів, 
позаздрять і 20-річні. 

«Панянкам» аплодували стоячи та під-
співували. У концертній програмі прозвуча-
ли як добре відомі, так і малознані народні 
пісні.

«Панянкам» вручили подарунки від 
Управління культури Чернігівської міської 
ради, депутатки міської ради Ірини Берези-
нець та бібліотеки.

«Центр поліської автентики» планує про-
довжити співпрацю із коллективом «Панян-
ки» та вже планує запис та реконструкцію 
традиційного поліського весільного обряду.

Олена ТЕРЕЩЕНКО
Чернігівська міська Центральна 

бібліотечна система
Фото:Олена Куннова

Олексій Рощак – 
заслужений артист 

України
Указом президента України 

Володимира Зеленського від 21 
серпня 2020 року,керівник ор-
кестру обласного академічно-
го театру ім. Т. Шевченка Олек-
сій Рощак удостоєний почесно-
го звання – Заслужений артист 
України.

«Від роду і до роду 
збережем традиції 

народу»
20 серпня в обласному ху-

дожньому музеї імені Григорія 
Галагана відкрито таку виставку 
обласної краєзнавчо-патріотич-
ної акції учнівської молоді. 

Конкурс започатковано у 
2015 році комунальним поза-
шкільним закладом «Центр на-
ціонально-патріотичного вихо-
вання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді». 

На конкурс було надісла-
но понад 400 творчих робіт, по-
над300 з яких представлено в 
експозиції виставки. 

Лауреати нової обласної 
премії ім. Григорія Верьовки 

20 серпня в обласному філармонійному 
центрі відбулося засідання комісії по визна-
ченню лауреатів обласної Премії імені Григо-
рія Верьовки.

Ця щорічна премія нині буде вручена впер-
ше, з метою вшанування пам’яті композитора, 
видатного хорового диригента, педагога, на-
родного артиста України, лауреата Національ-
ної премії України ім.. Т. Шевченка Григорія 
Верьовки,уродженця селища Березна Мен-
ського району. Нею нагороджуються колекти-
ви і митці, які зробили вагомий внесок у попу-
ляризацію мистецтва, збереження та розви-
ток українських національних традицій.

Члени комісії обговорили і затвердили пе-
реможців конкурсу у наступних номінаціях: 

 музично-хорове мистецтво – Академіч-
ний народний хор філармонійного центру;

 музично-інструментальне мистецтво та 
мистецтвознавство – заслужений діяч мис-
тецтв України, кандидат мистецтвознавства, 
професор Національного університету «Чер-
нігівський колегіум» ім. Т. Шевченка Олег Ва-
сюта; 

хореографічне мистецтво – зразко-
вий дитячий художній колектив театр танцю 
«Слов’яни», Чернігівський Міський Палац куль-
тури. 

Премія вручається у третю неділю верес-
ня під час проведення обласного фестивалю 
пісні і танцю імені Григорія Верьовки на його 
батьківщині у смт Березна.

У філармонійному центрі
День Державного Прапора у Крутах. 23 серпня тут відбу-

лися урочистості з вшанування Прапора України. Вони поча-
лися з козацьких маршів у виконанні духового оркестру філар-
монійного центру. Привітали учасників акції голова облдер-
жадміністрації Андрій Прокопенко і голова обласної ради Ігор 
Вдовенко. Вони вручили перші паспорти громадянина України 
молодим жителям Чернігівщини. 

Святкову концертну програму подарували солісти центру 
заслужений артист України Сергій Сулімовський і Ольга Печко. 

На святкуванні Дня Незалежності у Чернігові. 24 серпня 
у Чернігові пройшли святкові заходи. Українська пісня у ви-
конанні Академічного народного хору філармонійного центру 
лунала зранку над майданчиком біля Пам’ятного знаку «Бор-
цям за волю і незалежність України» поруч з Катерининською 
церквою.

 Тут представники влади, громадськості, військові покла-
ли квіти до пам`ятного знаку.

А тріо артисток Капели бандуристів ім. О. Вересая – Лілія 
Козлова, Тетяна Петрик і Вікторія Шульга подарували виступ 
учасникам церемонії вручення державних нагород та відзнак 
в облдержадміністрації. 

Прес-центр обласного філармонійного центру
фестивалів та концертних програм

Курси запрошують
Безкоштовні курси української мови діють при Чернігівській міській бібліотеці 

ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22). Запис на курси триває. 
Ось розклад занять курсів. Середа, «Розмовник», о 17. 30. Четвер, о 17. 30 і субота, 

о 10. 00 – Мовні курси. 
Телефони для довідок і запису: 675-043 і 775-156.

В Чернігівській 
центральній місь-
кій бібліотеці ім. М. 
Коцюбинського, на 
базі якої працю-
ють Курси, у фор-
маті «Розмовник» 
кандидат філософ-
ських наук Тамара 
Андрійчук у попере-

дньому навчальному році прочитала свій ав-
торський курс «Історія українського меценат-
ства». 

Це розповіді про відомих українських 
громадських діячів минулого, які підтримува-
ли українську церкву, літературу, мистецтво, 

пресу. Життя і діяльність багатьох з них були 
пов̀ язані з Чернігівщиною. 

Відбулися лекції про такі родини україн-
ських меценатів, як Безбородьки, Скоропад-
ські, Галагани, Тарновські, Симиренки. Чика-
ленки, Терещенки, Алчевські, Лизогуби.

Нині, у новому навчальному році, Тамара 
Андрійчук почала свій новий автор-
ський курс «Нашого цвіту – по всьому сві-
ту». Визначні культурні діячі української 
діаспори. 

Вже відбулися перші дві лекції курсу. Це 
«Олександо Кошиць. З піснею через світ» та 
«Бандурне мистецтво українського зарубіж-
жя. Василь Ємець – «бандурист у фраці».

Так називалося Артте-
рапевтичне заняття, яке 27 
серпня провела на Курсах 
Ольга Тимченко, кандидат 
психологічних наук, доцент. 
Керівник Чернігівського 
осередку ВГО «Арттерапев-
тична асоціація»,психолог, 
арттерапевт, науковець, ви-
кладач, тренер. 

Арттерапія – це 
оригінальний вид 
психотерапії,який допома-
гає людині в спільній твор-
чості з іншими учасниками 
заходу краще пізнати себе, 
зняти емоційну напруже-
ність, зайнятися оригіналь-
ною творчістю. 

Ось відгуки учасників за-
няття, слухачок курсів. 

Виктория Горбачева: 
«Вчора була на арттерапев-
тичному занятті. Це був но-
вий цікавий досвід.

Сподобалось все, а осо-
бливо техніка «Відбиток лис-
тя на папері». Малювали 

свій настрій. Я не очікувала, 
що це може так позитивно 
впливати на настрій, нади-
хати.

Дякую пані Ользі Тимчен-
ко за прекрасний мастер-
клас! Сподіваюсь, не остан-
ній.

Дякую пані Людмилі Зі-
невич (директорка бібліоте-
ки, керівниця Курсів – Ред.) 
за натхненну працю, це да-
леко не перший цікавий за-
хід, на якому я побувала в 
рамках Безкоштовних кур-
сів української мови у Чер-
нігові

Цікаві лекції, презента-
ції книжок, зустрічі з інтер-
есними авторами, спільні 
поїздки. За останній рік ді-
зналась багато нового для 
себе, відкрила сучасну укра-
їнську літературу.

Дякую. Бажаю успіхів та 
подальшого розвитку Вашій 
важливій справі».

Тетяна Лепявко: «Щиро 

дякую пані Людмилі за чу-
довий захід з арт-терапії! 
Дуже цікаво було поспілку-
ватися з психологінею Оль-
гою Тимченко спробува-
ти себе в новій техніці ма-
лювання, покращити на-
стрій та порадіти життю! 
Неймовірно цікаво пізна-
вати світ та відчувати його 
гармонію».

«Нашого цвіту – по всьому світу»

«Барви життя»
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Історія краюБліц-інформ
Населення області – 
985 тисяч
На 1 липня чисельність населення Черні-

гівської області, за оцінкою, становила 985,1 
тис. осіб, з яких 66% проживали в міських посе-
леннях. З початку року кількість жителів змен-
шилася на 6,2 тис. осіб, повідомляє Головне 
управління статистики у Чернігівській області.

У січні – червні в області народилася 2891 
дитина, дві третини – у міських родинах.

45% породіль народили первістків, 38% – 
стали мамами вдруге, кожна шоста жінка на-
родила третю й більше за рахунком дитину. 
Середній вік матері на час народження дити-
ни склав 29 років. Кожен четвертий малюк на-
роджений жінками, які не перебували в зареє-
строваному шлюбі.

Протягом січня – червня в області заре-
єструвала шлюб 1291 подружня пара. Серед 
тих, хто одружився, вперше вступили до шлюбу 
60% жінок та 65% чоловіків. Середній вік наре-
ченої становив 32 роки, нареченого – 35 ро-
ків.

 З початку року в області померли 8940 
осіб (4354 чоловіки та 4586 жінок). Середній 
вік померлих чоловіків – 67 років, жінок – 77 
років.

Зовнішня торгівля 
У січні – червні Чернігівщина експорту-

вала товарів на зовнішній ринок на 380 млн. 
дол. США. Із-за кордону імпортовано товарів 
на 166 млн.дол. США. Зовнішньоторговельні 
операції проводились із партнерами зі 112 
країн світу.

Найсуттєвіші експортні поставки товарів 
здійснювалися до Нідерландів (10% загаль-
ного обсягу), Азербайджану, Єгипту, Китаю 
(по 9% до кожної), Іспанії (8%), Білорусі та Ру-
мунії (по 4% до кожної). В іноземців користу-
валися попитом наші зернові культури, готові 
харчові продукти, деревина і вироби з дере-
вини, папір та картон, насіння і плоди олійних 
рослин, машини, обладнання та механізми, 
електротехнічне обладнання, текстильні ма-
теріали та текстильні вироби, взуття.

Найвагоміші імпортні поставки товарів 
надходили з Білорусі (16% загального обся-
гу), Німеччини (14%), Італії (8%), Китаю та Бра-
зилії (по 7% з кожної), США (5%). В імпорті пе-
реважали продукція хімічної та пов’язаних з 
нею галузей промисловості, готові харчові 
продукти, текстильні матеріали та текстильні 
вироби, папір та картон, машини, обладнан-
ня та механізми, електротехнічне обладнан-
ня, полімерні матеріали, пластмаси та виро-
би з них.

У Чернігові з’явився 
другий професійний 
футбольний клуб
Футбольний клуб «Чернігів» отримав 

атестат для виступу в другій лізі Чемпіонату 
України з футболу. Вперше місто буде пред-
ставлене в професійному футболі двома ко-
мандами, одна з яких – ФК «Десна».

У березні аматорські футбольні клу-
би «Чернігів» та «Авангард» Корюківка 
об’єдналися і подали заявку для участі у на-
ступному сезоні другої ліги Чемпіонату Укра-
їни з футболу. Футбольному клубу «Чернігів» 
більше 16 років. Вони виступали раніше під 
іншою назвою – «ЮСБ-Чернігів». З 2017 року 
змінили назву. 

Рішення об’єднатися з ФК «Чернігів» 
клуб «Авангард» пояснив тим, що в Корюків-
ці немає стадіону належного рівня. До того 
ж, команду легше фінансувати, коли в неї 
два спонсори. Нова назва клубу мала бути 
– «Авангард-Чернігів», втім, залишили назву 
ФК «Чернігів».

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 та-
кими реквізитами: на картку «Приват-
банку» на ім'я Ясенчука Олександра: 
  5168 7456 0409 2962. 

Розкопки на древньому 
Городищі 

Смертоносні скіфські стріли, ідеально вціліле гли-
няне тисячолітнє пряслице у споруді, що належала лі-
тописним сіверянам – такі археологічні знахідки цьо-
горіч на древньому Городищі під Мезином. 

Археологи розкопують глиняну піч, якій дають ти-
сячу років. Поряд - кістки, глиняні черепки.

Говорить Олена Черненко, доцент Національно-
го університету «Чернігівський колегіум»: «Ось саме 
така кераміка – вона є характерною ознакою по-
селень, де мешкали носії роменської археологічної 
культури, вони ж літописні сіверяни. Вінця ось такої 
форми. І горщики прикрашалися «відбиточками» мо-
тузки, намотаної на паличку.»

Тут же знаходять пряслице з глини. Йому тисяча 
років і на ньому жодних пошкоджень. Олена Чернен-
ко: «Необхідна у побуті річ. Дівчата, жінки користува-
лися, робили нитку на веретено, а щоб веретено кру-
тилося, за тодішньою системою потрібен був важок 
– ось таке пряслице. Достатньо ретельно зроблене з 
глини, поверхня підлущена, напевно, господиня лю-
била дуже гарні речі.»

З побутових речей тут знайшли кілька кістя-
них проколок, астрагал – кістку для гри у давню гру 
«бабки» - сучасна інтерпретація цієї гри «кості», та-
кож ріг козулі, який використовували сіверяни для 
розв’язування вузлів. З несподіваних знахідок – на-
конечники скіфських стріл. Несподівані, бо тут було 
поселення літописних сіверян Х сторіччя, а стріли з 
ІV сторіччя до нашої ери, до того ж, межі Великої Скі-
фії були далеко звідси. Ці стріли були найстрашнішою 
зброєю того часу.

Більшість знахідок цього сезону допомагають ви-
вчати побут і життя літописних сіверян роменської 
культури Х сторіччя, якраз у часи створення давньо-
руської держави.

Олена Черненко: «Це культура, яка забезпечува-
ла їх за рахунок багатства цього краю. Але вони не 
були відрізані від навколишнього світу, бо серед зна-
хідок у нас є і візантійське намисто, і сирійський бі-
сер, і дерхеми, які прийшли до нас з території Серед-
ньої Азії».

Це шостий розкоп на древньому Городищі. Він 
підтвердив версію попередніх, що життя тут тривало 
100-150 років. Під час створення давньоруської дер-
жави люди самі пішли звідси, археологиня припус-
кає, скоріш за все до Новгорода-Сіверського.

У Прилуках відбулася міні-
презентація нового видання про 
постать Г. П. Галагана – почес-
ного громадянина міста Прилу-
ки. Це видання «Григорій Галаган. 
Журнал (1836-1841)». Упорядку-
вання, статті, коментарі: Марина 
Будзар, Євген Ковальов.

Книга знайомить з особис-
тим щоденником П. Г. Галагана 
в період з 1836 по 1841 р. Чи-
тач знайомиться зі світом ідей та 
почуттів молодого аристократа, 
має можливість вивчення куль-
турних пріоритетів української 
дворянської інтелігенції.

До презентації долучилися 
Світлана Воробйова – голова 
кредитної спілки м. Хмельниць-
кий, Андрій Вертегел – голова ГО 
«Київський слов’янський універ-
ситет», Ольга Шаповалова – зна-
вець історії родини Галаганів.

Книги з рук авторки отрима-
ли представники Центральної 
міської бібліотеки імені Л. Заба-
шти та Центральної районної бі-
бліотеки.

Григорій Павлович Галаган 
народився 15 серпня 1819 року, 
в селі Сокиринці Прилуцького по-

віту на Полтавщині (нині Срібнян-
ський район Чернігівської облас-
ті) у родині заможного дворяни-
на, нащадка відомого козацького 
роду. Засновник династії Ігнат Іва-
нович Ґалаґан був полковником 
Чигиринським та Прилуцьким. 

Початкову освіту Григорій 
отримав удома, вищу – в Санкт-
Петербурзькому університеті. По-
дорожував країнами Західної Єв-
ропи, переймаючи досвід найсу-
часнішого сільського господарю-
вання, що його згодом застосував 
у своїх численних маєтках. 1847 
р. Григорій Ґалаґан очолив дво-
рянство Борзенського повіту на 
Чернігівщині. 1858 р. увійшов до 
чернігівського губернського комі-
тету із селянських справ, зокре-
ма, займався питаннями покра-
щення життя селян. Не раз орга-
нізовував власним коштом до-
помогу селянам, потерпілим від 
неврожаю. Активно домагався 
скасування кріпацтва, тож його 
запросили до участі в редакційній 
колегії з опрацювання селянської 
реформи. 

Після скасування кріпацтва 
був призначений одним із двох 
представників уряду до Чернігів-
ського губернського у справах се-
лян комітету, вимагав цілковито-
го звільнення колишніх кріпаків 
від цензових обмежень у правах. 
Призначений царським указом 
на посаду віце-президента комісії 
з улаштування побуту селян Пів-
денно-західного краю при київ-
ському генерал-губернаторі, гід-
но працював на цій посаді. 

З 1865 р. Григорій Ґалаґан ак-
тивно зайнявся меценатством. 
Ініціював та фінансував створен-
ня гімназії в Прилуках, цілої низки 
народних шкіл. Підтримував влас-

ними коштами видання журна-
лу «Київська старовина». 1871 р. 
створив перше в Україні ощадно-
позикове товариство (ім. Павла 
Ґалаґана) в Сокиринцях для допо-
моги селянам-погорільцям та по-
терпілим через неврожаї. 1873–
1875 рр. Г.П.Ґалаґан очолював 
Південно-західний відділ Росій-
ського географічного товариства. 

Дружні стосунки, щире листу-
вання пов’язували Григорія Ґала-
ґана з Т. Шевченком, П. Кулішем, 
М. Максимовичем, П. Житецьким 
та іншими відомими українськими 
літераторами і громадськими дія-
чами. Він усіляко підтримував ки-
ївську «Громаду», допомагав мо-
лодим талановитим людям у отри-
манні освіти, клопотався про їхнє 
працевлаштування. Був одним із 
чільних засновників бібліотеки в 
Києві (нині Національна парла-
ментська бібліотека України). 

У грудні 1871 р. Г. П. Ґалаґан 
обраний головою Прилуцького 
дворянства, працював на цій по-
саді до 1882 р. і за цей час доміг-
ся значного збільшення бюджет-
ного фінансування народної осві-
ти, в тому числі – для гідної опла-
ти праці вчителів. 1876 р. Григорій 
Павлович пожертвував свою са-
дибу в с. Дігтярі для організації 
ремісничого училища. У Прилуках 
завдяки йому були створені жіно-
ча і чоловіча гімназії. 1880 р. був 
обраний почесним громадянином 
міста Прилуки. У 1869 - 1882 рр. 
– голова З’їзду мирових суддів у 
Прилуках. 

Справді вікопомним у житті 
Г.Ґалаґана стало 1 жовтня 1871 
р. – цього дня у Києві відкрила-
ся Колегія Павла Ґалаґана, ство-
рена коштом мецената і назва-
на на честь його сина. Павло був 

єдиною дитиною у подружжя Гри-
горія Павловича та Катерини Ва-
силівни (з дому Кочубей) і помер 
16-річним. У промові на відкрит-
ті Колегії Г. П. Ґалаґан зазначив: 
«Нам залишалося одне з двох: або 
віддатися цілковитій і безкінеч-
ній печалі, котрої, поза сумнівом, 
воліла душа, або, зжившися з пе-
чаллю, прагнути того, щоб наш бі-
долашний син продовжував жити 
в інших, у своїх ближніх і для сво-
їх ближніх. Ми обрали останнє, і 
з цією метою заснована Колегія 
Павла Ґалаґана». Половина учнів 
Колегії – 30 юнаків – походи-
ли з незаможних родин і отриму-
вали від мецената стипендію. На 
утримання Колегії Григорій Пав-
лович передав великий будинок, 
вельми значну суму грошей, кіль-
ка маєтків. У Колегії викладали 
відомі вчені й педагоги Житець-
кий, Шафранов, Нечипоренко, На-
уменко. Блискучу освіту і належне 
виховання отримали тут професо-
ри Покровський, Петрушевський, 
Малиновський, Кримський і бага-
то інших відомих людей. 

Григорій Галаган жваво ціка-
вився літературою, а після його 
смерті було виявлено ще й велику 
збірку матеріалів з української ет-
нографії. 1857 р. він видав «Юж-
но-руські пісні з голосами». У «Ки-
ївській старовині» 1882р. було 
надруковано розвідку Г. Ґалаґа-
на (з передмовою П. Житецько-
го) «Докладний опис малоруської 
вертепної драми в тому вигляді, в 
якому вона збереглася в селі Со-
киринцях». 

Григорій Павлович Ґалаґан 
помер 25 вересня 1888 р., похо-
ваний у Сокиринцях. 
 Прилуцький краєзнавчий музей 

ім. В. І. Маслова

Нове видання: «Г. Галаган. Журнал (1836-1841)»

У київському видавництві «Темпора» 
вийшла перша книжка 23-річної черні-
гівської журналістки-фрілансерки, пе-
реможниці 7-го конкурсу художнього ре-
портажу «Самовидець» Віри Курико «Ву-
лиця причетних. Чернігівська справа 
Лук’яненка».

«Ми нашвидкуруч видрукували кіль-
кадесят примірників, аби презентувати 
книжку в Чернігові - у місті, де відбували-
ся описані в ній події. Поки що сюди при-
везли 18 перших сигнальних примірників, 
і на «Зеленій сцені» всі вони розійшлися. 
Але якщо книжка продаватиметься, то її 

додруковувати-
муть», розпові-
ла Курико.

За її сло-
вами, книж-
ка – не про 
Л у к ’ я н е н к а , 
агентів КДБ чи 
суддів, а про 
людей, які ото-
чували борця 
за незалеж-
ність України 
в період його 
життя в Черні-

гові й були «маленькими гвинтиками» ре-
пресивної системи.

Аби зрозуміти, хто й чому доносив на 
Лук’яненка та свідчив проти нього в суді, 
дівчина розшукала 20 людей, причетних 
до його чернігівської справи, і з майже 
половиною з них поговорила. Також їй 
було цікаво дізнатися, як вони сьогодні 
ставляться до подій 40-річної даності, як 
оцінюють свої вчинки.

Книжка має 200 сторінок і поки що 
невеликий наклад. Восени «Темпора» 
видрукує більше примірників і офіційно 
представить книжку.

Перша її 
п р е з е н т а ц і я 
відбулася не-
щодавно в 
Чернігові на 
малій міській 
сцені у меж-
ах мініфести-
валю «Зелена 
сцена».

Л е в к о 
Лук’яненко на-
родився 24 серпня 1928 року в селі Хри-
півка Городнянського району Чернігів-
ської області, помер 7 липня 2018 року в 
Києві. В історію увійшов як правозахис-
ник, громадсько-політичний і культурний 
діяч, борець за незалежність України, 
співзасновник Української гельсінської 
групи, народний депутат України, автор 
Акту проголошення незалежності Украї-
ни, лауреат Національної премії імені Та-
раса Шевченка 2016 року, письменник, 
філософ, патріот-дисидент. За просуван-
ня ідеї здобуття Україною державної не-
залежності Лук’яненко провів у місцях 
позбавлення волі понад 27 років. Кіль-
ка місяців чекав страти у камері смерт-
ників.

У Чернігові дисидент мешкав із пер-
шою дружиною на вулиці Рокосовського, 
41-б із січня 1976 року до арешту в груд-
ні 1977-го. У червні 1978-го був засудже-
ний Чернігівським обласним судом до 10 
років позбавлення волі. Повернувшись із 
таборів, 1989 року Лук’яненко поселився 
у сестри в селищі Седневі Чернігівського 
району. Свої зібрання проводив у квар-
тирі брата в Чернігові на вулиці Рокосов-
ського, 49. За цією адресою та на седнів-
ському будинку сестри встановлені ме-
моріальні дошки.

Журналістка Віра Курико 
написала книжку про причетних 

до чернігівської справи Левка Лук’яненка
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Жулинському – 
80

Микола Григо-
рович Жулинський 
– український літе-
ратурознавець, ві-
домий політичний і 
громадський діяч, 
доктор філологіч-
них наук, директор 
Інституту літерату-
ри ім. Т. Шевченка 

Національної академії наук України, 
академік НАН України.

Народився 25 серпня 1940 року в 
селі Новосілки (Рівненська область) у 
багатодітній селянській родині (7 ді-
тей). 

1960 – 1962 рр. – учитель 8-річ-
ної школи в с. Озерськ Дубровицько-
го району Рівненської області.

Згодом переїхав до Луцька: 1962 
– 1965 рр. – робітник, слюсар. 1965 
– 1968 рр. – робітник у Ленінграді. 
1968 р. – закінчив факультет журна-
лістики Київського університету ім. Т. 
Шевченка. Від 1968 р. – в Інституті 
літератури: аспірант, молодший нау-
ковий працівник, науковий секретар, 
від 1978 р. – заступник директора, 
від 1991 р. – директор інституту.

Жовтень 1992 р. – серпень 1994 
р. і грудень 1999 р. – травень 2001 
р. – віце-прем’єр-міністр України. На-
родний депутат України ІІ скликання 
(1994 – 1998) , ІV скликання (2002 – 
2006). 

Член Спілки письменників Укра-
їни (від 1977 р.). Володіє польською, 
німецькою мовами.

Микола Жулинський — один з 
найвідоміших інтелектуалів України, 
дуже багато зробив для повернення 
до суспільної свідомості забороне-
ної раніше української літератури, ре-
пресованих, витіснених в еміграцію 
видатних українських письменників.

А ще Микола Григорович – постій-
ний і зацікавлений читач нашої газе-
ти «Світ-інфо» від першого її номер.

Наша газета щиро вітає ювіляра і 
шле йому найкращі побажання! 

Зеленський: 
«Настане день, коли 
класичне українське 

дербі відбудеться 
на Донбас Арені»

Президент України Володимир 
Зеленський відреагував в соціаль-
ній мережі на відродження в його 
рідному Кривому Розі футбольного 
клубу «Кривбас» і на початок нового 
чемпіонату України з футболу у вищо-
му дивізіоні.

«Ми зробимо все можливе, щоб 
першість України з футболу зно-
ву стала справжнім святом для лю-
дей, – зокрема написав Володимир 
Зеленський в Фейсбуці. – Щоб но-
вими перемогами на вищому рівні 
уболівальників знову радували «Дні-
про», харківський «Металіст», львів-
ські «Карпати», одеський «Чорномо-
рець», луцька «Волинь», ужгородська 
«Говерла», запорізький і донецький 
«Металурги», чернівецька «Букови-
на», звичайно – сімферопольська 
«Таврія», а також багато інших.

І щоб таке поняття, як «клуби-
переселенці», назавжди зникло 
з ужитку.

І настане день, коли класич-
не українське дербі між «Динамо» і 
«Шахтарем» відбудеться на «Донбас 
Арені», в українському, мирному і 
спокійному Донецьку», поділився на-
дією Володимир Зеленський.

Пане Зеленський, Ви на де-
батах із Петром Порошенком 
назвали себе вироком п'ятого 
Президента України. Однак ми, 
представники національно-де-
мократичних організіцій, учас-
ники боротьби за незалежність 
України, колишні політв'язні, 
учасники руху шістдесятників і 
засновники та учасники Народ-
ного Руху України -- організа-
ції, котра очолювала визволь-
ну боротьбу українського на-
роду за незалежність у 90-их 
роках ХХ ст.,-- та небайдужі до 
долі України її активні громадя-
ни, пишемо до Вас цього листа й 
заявляємо,що Ваша теперішня 
діяльність на посаді президента 
фактично є демонтажем Украї-
ни, як держави.

Ваша партія із претензійною 
назвою «Слуга народу» має най-
чисельнішу фракцію у ВР, але це, 
по суті, один Ваш голос у Верхо-
вній Раді. Так було і за часів Ста-
ліна, коли генсек компартії був 
одним вирішальним голосом 
«совєтського» народу.

Нещодавно відбулося уро-
чисте зібрання за Вашою учас-
тю як президента з нагоди від-
значення 30-річчя вікопомної 
Декларації про державний су-
веренітет України. Однак у Ва-
шому виступі й виступах політич-
них діячів не було згадано про ті 
українські громадські й політич-
ні сили, які проклали шлях до Де-
кларації. Зате були згадки про 
представників компартії, яка 
боролася проти Незалежності 
України.

Пане Зеленський, оцінюю-
чи Ваш понад річний термін на 
посаді президента, можна дійти 
висновку, що Ви дієте не як пре-
зидент України, а як менеджер, 
що на догоду Путіну прагне обер-
нути український народ на ра-
бів московської імперії, котру 
він намагається відновити. Сво-
їми діями на догоду московсько-
му «царю» Ви підтверджуєте, 
що були і залишаєтеся лідером 
«Дев'яносто п'ятого кварталу», 

котрий діяв і досі діє засобами 
вуличного, вульгарного глузу-
вання над українською держа-
вою і над національною сутністю 
українців.

Нині Вашими руками Україн-
ську армію, як і в часи втікача від 
народного гніву Януковича, на-
магаються обеззброїти. На дого-
ду Кремлю послаблюється обо-
роноздатність України, відбува-
ється скорочення чисельності 
Збройних сил, військ спецприз-
начення, зупинення ракетних 
програм.

За час свого президентсько-
го терміну Ви зробили поступки 
ворогу, послабили позиції наших 
Збройних сил, що вже призвело 
до втрати визволеної території й 
нових жертв українських воїнів.

Ще гірша ситуація в економі-
ці та соціальному забезпеченні 
людей -- зростають ціни, а Вами 
обіцяного підвищення пенсій та 
зарплатні, зокрема вчителям і 
медикам, немає. Вами не вико-
нано жодної з Ваших виборчих 
обіцянок.Саме своїми діями Ви, 
спільно з п'ятою колоною, прово-
куєте наближення нового всена-
родного Майдану проти Вас, про-
ти Вашої прицільно антиукраїн-
ської, прмосковської діяльності.

Пане Зеленський, Ваше три-
вале відмовчування щодо роз-
прави кривавого диктатора Лу-
кашенка над білоруською на-
цією, його звертання про до-
помогу до Путіна із закликом 
упокорити Білорусь -- ще одне 
свідчення Вашої залежності від 
Москви, того, що Ви дієте на до-
году путінським адептам, та, зо-
крема, олігарху Коломойському, 
який обікрав Україну на мільяр-
ди доларів, але Ваша Генераль-
на прокуратура мовчить.

Пане Зеленський, українська 
мова із Ваших вуст на офіційних 
заходах – ознака, що Ви людина 
талановита. Але заяви Вашого 
ставленика – Голови Верховної 
Ради ,як і окремих депутатів ва-
шої фракції , про якісь проблеми, 
що начебто тепер виникають із 

визнанням української мови як 
єдиної державної мови в Украї-
ні,-- це натяк на те, що Ви та ваші 
«слуги народу» здатні повестися 
із державною мовою аналогіч-
но до «старань» президента-уті-
кача Януковича,що вимагав за-
провадити в Україні дві держав-
ні мови.

Ми хочемо нагадати Вам, що 
українська мова завжди була 
і є головною ознакою україн-
ської національної ідентичнос-
ті, захистом майбутнього укра-
їнської нації. Вам, як президен-
тові України, належить знати, 
що Путін, вдаючись до фальшу-
вання історичної правди, нама-
гається переконати весь світ, 
що українці й росіяни -- один на-
род. Вам належить як президен-
ту принципово й гідно запере-
чувати такі антиісторичні твер-
дження, але Ви мовчите і своєю 
нерішучістю допомагаєте Путіну 
утвердити свою владу в Кремлі 
й заволодіти споконвічними те-
риторіями українського народу. 
Ви намагаєтеся догодити Путі-
ну, який не визнає української 
нації, а Українську державу вва-
жає ворожою Росії.

Своєю політикою умиротво-
рення Путіна Ви знищили дружні 
партнерські взаємини України з 
провідними європейськими кра-
їнами та Сполученими Штатами 
Америки.

Вам, пане Зеленський, як лю-
дині, що прагне домогтися миру 
ціною неприйнятних поступок 
Росії, треба нарешті усвідоми-
ти, що Росія Путіна не переста-
не стріляти в українських воїнів 
доти, доки не досягне своїх ім-
перських зазіхань. І хоча Ви вже 
майже стали перед російським 
агресором на коліна, це не зупи-
нить Путіна, бо йому потрібний 
не тільки Крим .Він прагне підпо-
рядкувати собі всю Україну.

Протидіяти такій агресивній 
політиці Путіна може тільки на-
лежно вишколена й забезпече-
на новітнім озброєнням Україн-
ська армія, консолідована вза-

ємодія нашої країни із провідни-
ми демократіями світу, в першу 
чергу -- зі США, посилення санк-
цій проти путінського режиму, 
вступ України до Європейського 
Союзу і НАТО.

Збройні сили України за під-
тримки міжнародного співтова-
риства спроможні назавжди зу-
пинити московську агресію про-
ти України.

Тарас Шевченко заповідав 
нам любити Україну «во врем'я 
люте», себто в часи російського 
панування над нею, а Іван Фран-
ко виховав нас як європейську 
націю, і вселив у наш народ дух 
національної гордості й честі.

Стривожені розвитком подій 
у нашій державі, ми, підписан-
ти цього листа, люди різних про-
фесій, різних поглядів та устрем-
лінь, закликаємо український 
народ протидіяти будь-яким 
спробам зради національних ін-
тересів України.

Пане Зеленський, Ви маєте 
відмовитися від політики руйна-
ції України, або, не чекаючи но-
вого Майдану, виконати свою 
передвиборчу обіцянку – зрек-
тися влади.

Дмитро Павличко, Богдан 
Горинь, Юрій Щербак, Володи-
мир Василенко, Михайло Сла-
бошпицький, Іван Заєць, Пав-
ло Мовчан, Андрій Бондарчук, 
Степан Волковецький, Віталій 
Горелик, Микола Горбаль, Сте-
пан Давимука, Олександр Гуди-
ма, Олег Чорногуз, Володимир 
Сергійчук, Богдан Мацелюх, 
Дмитро Чобіт, Арсен Зінченко, 
Василь Овсієнко, Тарас Сали-
га, Орест Івахів, Ігор Калинець, 
Ярослав Кендзьор, Михайло Ко-
сів, Сергій Мельничук,Микола 
Поровський, Віктор Терен, 
Богдан Стаднюк, Микола 
Цимбалюк,Василь Чепурний, 
Володимир Шовкошитний

Надруковано 
в «Слові Просвіти», 

число 34 (20. 08. 2020 р.)

А тепер – про 
«Єдність». Благі закли-

ки до неї ми чуємо вже три 
десятиліття. Бачимо натомість 
лише чвари, розколи, насам-
перед серед національно-де-
мократичних сил, які нині ско-
тилися на узбіччя, у кювет сус-
пільно-політичного життя. На-
самперед, це деградований 
Народний Рух. Між тим, серед 
моральних авторитетів, підпи-
сантів подібних текстів, бачи-
мо і людей, які не просто роки 
чи й десятки років були депу-
татами парламенту, займали 
поважні державні посади, а й 
були в керівництві партій і гро-
мадських організацій. Більше 
того – доклали рук до розколу 
цих партій. Найбільш яскравий 
приклад – розкол Народного 
Руху весною 1999 року, після 
чого партія просто зійшла на-
нівець.

Товариство «Просвіта» в 
останні роки наївно і безуспіш-
но пробує щось робити для 
об`єднання національно-демо-
кратичних сил. У форматі ініці-
ативи «Українська альтернати-
ва». Ну й що? Періодично, кіль-
ка разів на рік, збираються на 
«круглий стіл» поважні політики, 
громадські діячі. Говорять абсо-
лютно розумні речі, у тому чис-
лі про «єдність». І розходяться 
по своїх партійних норах. Серед 
них – і підписанти, лідери кіль-
кох партій, партійок, які й не по-
думають об`єднатися в потужну 
політичну силу. 

…Дивлюся на скромненьке 
святкування «громадськістю» 
Дня Незалежності у Чернігові. 
На центральній площі зібрало-
ся аж…60 людей. На 300-тисяч-
не місто навіть 1 % – це 3 тисячі 
людей, 0,1 % – це 300. А 60 – це 
0,02 %. Між іншим, абсолютно 

співпало з результатом Руху на 
виборах. Руху, що на пару з «Со-
лідарністю» Порошенка орга-
нізовував це дійство. Та у місті 
партійців цих партій числиться 
на порядок більше. І загалом де-
мократичних партій у місті чис-
литься десятки, а разом з отими 
ГО – сотні. По одному голові від 
партії і ГО – і було б щось схоже 
на святкування. Не кажучи вже 
про участь громадян міста, які 
давно дали оцінку такій «єднос-
ті» політиків і політиканів. 

…Дивлюся на знамените 
приміщення по вулиці Мазепи, 
4. Та на цьому скромному «ку-
товому» 2-кімнатному примі-
щенні мало б бути аж дві виві-
ски. Одна пам’ятна – що тут, тоді 
ще на Щорса, 4, був ще 30 ро-
ків тому епіцентр політичного і 
громадського життя міста й об-
ласті, національного і духовного 
відродження – офіс Народного 

Руху. Друга дошка мала б бути 
вказівником цього партійного 
офісу. Її нема вже кілька років, 
і ніколи не було меморіальної. 
Натомість є бучна вивіска іншої 
партії, на цьому офісі ще ж на-
чебто Руху. 

…Дивлюся, як днями де-
путати Чернігівської міської 
ради, оптом і вроздріб, побігли 
з партій у інші партії, з фракцій у 
фракції. Благими заявами при-
криваючи шкурні мотиви. За-
бувши, від яких саме партій об-
рані у 5 років тому у нинішній 
міський парламент. Запахло ж 
новими виборами!

Схоже, зраду найперше тре-
ба шукати серед самих себе. 
Так званої національної еліти 
всіх рівнів, давно і наскрізь про-
гнилої і перечвареної. Яка вже 
тут «єдність»…

 Петро АНТОНЕНКО

Звернення до Президента України 
Володимира Зеленського

«Зрада» і «єдність»
1
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Акції протесту набули небачено-
го в історії країни розмаху: в Мінську, 
інших населених пунктах на протест 
виходять десятки, а в деякі дні – со-
тні тисяч білорусів, різного віку, стану, 
професій. Опозиція заявила про ма-
сові фальсифікації на виборах, про 
те, що насправді перемогу здобула 
кандидатка об’єднаної опозиції Світ-
лана Тихановська, яка змушена була 
з метою безпеки виїхати з родиною 
до Литви.

Ось хроніка подій Білорусі остан-
ніх тижнів. 

У Мінську тривають 
масові акції протесту
23 серпня. Черговий мітинг про-

ти фальсифікацій підсумків прези-
дентських виборів і міліцейського 
свавілля називається «Марш Нової 
Білорусі». На площі Незалежності та 
прилеглих вулицях зібралося понад 
100 тисяч людей.

На Марш до Мінська приїхали 
люди з різних регіонів країни. Крім 
того, люди виходять на центральні 
площі своїх міст.

О 15:30 мітингувальники хвили-
ною мовчання вшанували пам'ять бі-
лорусів, загиблих від рук силовиків, 
що за наказом влади розганяли мир-
ні акції.

З автоматом – 
проти народу

23 серпня. Виконуючий 
обов'язки президента Білорусі Олек-
сандр Лукашенко прилетів до Палацу 
незалежності в Мінську, до якого ра-
ніше прийшли протестувальники. На 
Лукашенку бронежилет, в руках – ав-
томат. Поряд з ним іде його 15-літній 
син Коля, також з автоматом. Лука-
шенко заявив, що протестуючі, мов-
ляв, збиралися йти на штурм Палацу 
Незалежності. 

Опозиція подала заяву в право-
охоронні органи з вимогою притягти 
Лукашенка до відповідальності за те, 
що дав бойову зброю в центрі міста 
неповнолітньому сину. 

Координаційна рада 
Білорусі розпочинає 

підготовку 
до референдуму 

про зміни до Конституції
24 серпня. Опозиція утвори-

ла Координаційну раду Білорусі,до 
якої увійшли авторитетні представ-
ники суспільства. Метою Ради про-

голошено мирний процес зміни 
влади в країні, насамперед. від-
ставка Лукашенка і проведення но-
вих виборів. 

Довірена особа екс кандидата у 
президенти Світлани Тихановської, 
член президії Координаційної ради 
Ольга Ковалькова заявила, що КР 
розпочинає підготовку до референ-
думу про зміни до Конституції: «Заяв-
ляємо, що діємо тільки в межах Кон-
ституції Білорусі. Ми закликаємо гро-
мадян по всій країні розпочати про-
цедуру анулювання повноважень 
депутатів Палати представників та 
депутатів місцевих рад».

У Білорусі затримують 
голів страйкових 

комітетів підприємств 
24 серпня. У Білорусі затримали 

співголову страйкому «Білоруська-
лій» Анатолія Бокуна і голову страйко-
му Мінського заводу колісних тягачів 
Олександра Лавриновича. Euroradio 
повідомило: «Мінськ. Полювання 
на лідерів страйку триває. На заво-
ді МЗКТ затримано голову страйку 
Олександр Лавринович. Відомо, що 
він збирав підписи за страйк і був за-
триманий службою безпеки підпри-
ємства».

Олександр Лукашенко наказав з 
24 серпня закрити всі державні під-
приємства, на яких працівники ого-
лосили страйк.

Двох членів президії 
Координаційної ради 
арештували на 10 діб
25 серпня. Член президії Коор-

динаційної ради з врегулювання по-
літичної кризи в Білорусі Ольга Ко-
валькова засуджена на 10 діб адмі-
ністративного арешту. Справа роз-
глядалася в суді Заводського району 
Мінська.

Ковалькову затримали вранці 
24 серпня біля прохідної Мінського 
тракторного заводу, куди вона при-
йшла підтримати робітників разом з 
ще одним членом президії КС, голо-
вою страйкому МТЗ Сергієм Дилев-
ським. Обидва були затримані міліці-
єю за нібито несанкціонований масо-
вий захід. 

Сергій Дилевський 25 серпня та-
кож був засуджений на 10 діб адміні-
стративного арешту.

20 серпня Генпрокуратура Біло-
русі порушила кримінальну справу 
щодо Координаційної ради. Справу 
порушили за статтею «Заклики до дій, 
спрямованих на заподіяння шкоди 
національній безпеці Республіки Бі-
лорусь». Максимальні санкції за цією 
статтею передбачають до п'яти років 
позбавлення волі.

Низку членів Координаційної 
ради викликали на допит до Слідкому 
Білорусі. Серед них — лауреатка Но-
белівської премії з літератури Світла-
на Алексієвич.

Верховний суд Білорусі 
відмовився переглядати 

результати виборів 
президента

25 серпня. Верховний суд Біло-
русі відмовив трьом екскандидатам 
у президенти в задоволенні скарг 
за результатами виборів. Скарги до 
Верховного суду подавали Анна Ка-
нопацька, Андрій Дмитрієв і Світла-
на Тихановська. Суть вимог: скасува-
ти рішення ЦВК від 14. 08. 2020 і ви-
знати вибори президента Республіки 
Білорусь 9 серпня 2020 року недій-
сними. Були представлені тисячі до-
кументів, які підтверджують система-
тичні порушення, допущені від почат-
ку кампанії і до дня голосування.

Однак, з ухвал суду випливає, що 
оскаржити рішення ЦВК про підсумки 
виборів, якщо вибори не визнавали-
ся Центральною комісією недійсни-
ми, неможливо.

Україна приєдналася 
до заяви Євросоюзу 

про нечесність виборів 
у Білорусі

27серпня. В МЗС України повідо-
мили, що наша держава приєдналася 
до заяви ЄС, яка характеризує недав-
ні вибори в Білорусі як такі, що не від-
повідали міжнародним стандартам.

Україна заморозила всі контак-
ти з Білоруссю. Глава МЗС Дмитро Ку-
леба заявив, що Україна призупинила 
усі контакти з владою Білорусі. Таким 
чином Київ висловив свою позицію 
щодо дій, вжитих владою Білорусі.

Росія списує Білорусі 
1 мільярд доларів боргу 

27 серпня. Олександр Лукашен-
ко заявив, що домовився з президен-
том РФ Володимиром Путіним про ре-
фінансування в поточному році біло-
руського боргу на 1 мільярд доларів.

«Тобто ми у себе цей мільярд до-
ларів, домовившись з Росією, зали-
шимо. І це буде гарне підкріплення 
нашої національної валюти», конста-
тував Лукашенко.

Останні тижні білоруський рубль 
почав різко дешевшати по відношен-
ню до долара 

Знову масові затримання 
протестуючих, а також 

журналістів
27 серпня. У Мінську та регіо-

нах Білорусі на акціях протесту цього 
дня було затримано більше 200 осіб, 
у тому числі близько 50 журналістів. 
Як повідомляє правозахисний центр 
«Весна», у Мінську затримано 212 
осіб, ще п'ятьох затримали у регіонах.

За інформацією Білоруської асо-
ціації журналістів, було затримано 
близько 50 представників ЗМІ. Серед 
них — як представники місцевих ЗМІ, 
так і іноземних: «БелТА», БелаПАН, 
TUT.BY, «Наша Нiва», Белсат, Reuters, 
AP, DW, BBC, AFP та ін. 

Майже всіх затриманих після пе-
ревірки документів відпустили. Од-
нак на чотирьох журналістів склали 
протоколи за участь у несанкціонова-
ній акції, оскільки вони відмовилися 
давати свої смартфони на перевірку 
співробітникам міліції. Їх залишили в 
ізоляторі тимчасового утримання до 
суду.

Відомо також про одну депорта-
цію - шведський журналіст Пол Хан-
сен повинен покинути Білорусь, йому 
заборонили в'їзд до республіки на 5 
років. 

З початку протестів було затри-
мано більше 6,7 тисячі осіб. До лі-
карні потрапили щонайменше 250 
осіб, повідомлялося про декількох 
загиблих.

У Варшаві відкрили 
пам’ятну дошку 

Героям Небесної 
Сотні та жертвам 
російської агресії
Посольство України у Польщі 

урочисто відкрило на своєму фасаді 
пам’ятну дошку, присвячену Героям 
Небесної Сотні, загиблим військо-
вим, добровольцям та волонтерам, 
усім жертвам російської агресії.

Урочиста церемонія пройшла на 
День Незалежності України. Участь 
взяли дипломати України й Польщі, 
представники української громади 
та місцевої влади.

«Це місце особливе, українці 
приходили сюди, аби виборювати 
свою гідність, свободу та волю, бо-
ротися за те, щоб Україна стала рів-
ноправним членом ЄС», підкреслив 
посол України в Польщі Андрій Де-
щиця.

Заступник директора Східно-
го департаменту МЗС Польщі То-
маш Орловський підкреслив: «Жерт-
ви Небесної Сотні не були марни-
ми. Завдяки цьому зараз ми може-
мо спільно боротися за зближення 
України до європейських та євроат-
лантичних структур».

Орловський зазначив, що остан-
ні кілька років є дуже інтенсивними 
у відносинах з Україною. Він звер-
нув увагу на створення ініціативи 
«Люблінського трикутника», що буде 
черговим внеском Києва, Варшави 
і Вільнюса у краще майбутнє для ре-
гіону Центральної Європи.

У Києві – виставка 
про боротьбу 

українців і поляків 
із більшовизмом

На Контрактовій площі відкри-
то виставку «1920: на захисті Єв-
ропи від більшовизму». Вона при-
свячена українцям, які разом з по-
ляками 100 років тому зупинили 
поширення «червоної» революції. 
Про це сказав на відкритті голова 
Українського інституту національ-
ної пам'яті Антон Дробович. 

 «У Польщі тема 100-ліття спіль-
ної перемоги над більшовиками 
нині дуже популярна. Про це гово-
рять політики, історики, видають 
книги. Наша частина роботи – ця 
виставка, де ми розповідаємо про 
це українському суспільству, від-
новлюючи пам’ять про ті події, які 
для нас дуже символічні, бо так 
само як сто років тому, іде наступ 
зі Сходу – ворожа, імперіалістична 
російська агресія, і багато речей з 
тієї історії перегукуються», підкрес-
лив голова УІНП.

Як нагадав один з авторів ви-
ставки, керівник наукового управ-
ління УІНП Ярослав Файзулін, 27 
серпня 100 років тому полковник 
Марко Безручко був призначений 
командиром залоги міста Замостя. 
В його підпорядкуванні були поль-
ські й українські війська, які мали 
захистити місто від більшовицької 
армії на чолі з Семеном Будьонним. 
І з цього дня розпочалася підготов-
ка оборони Замостя – легендарної 
військової операції, в ході якої було 
зупинено просування більшовиць-
ких військ.

Він зазначив, що загалом в 
польсько-українсько-радянській 
війні брали участь 5 дивізій Армії 
УНР, і це тисячі людей. 

Ідея виставки належала укра-
їнцям Польщі. Вона триватиме в 
Києві до листопада. Планується, 
що після того виставка поїде до 
Польщі.

Виставка є спільним проєктом 
Українського інституту національ-
ної пам'яті, Державної архівної 
служби України, Галузевого дер-
жавного архіву УІНП.

Гарячі дні Білорусі
Четвертий тиждень у Білорусі тривають протести громадян проти оголо-

шених владою результатів президентських виборів 9 серпня, переможцем 
яких 6-й раз поспіль (!) визнаний нинішній глава держави Олександр Лука-
шенко. 

У Ланьцуті відкрили 
відреставроване 

кладовище вояків 
УНР 

У місті Ланьцут (Підкарпат-
ське воєводство, південний 
схід Польщі) відбулося урочисте 
відкриття відновленого кладо-
вища, де поховані вояки Укра-
їнської Народної Республіки. 
Участь у церемонії взяли чле-
ни української діаспори, укра-
їнські дипломати та представ-
ники української та польської 
влади.

Посол України в Польщі Ан-
дрій Дещиця підкреслив, що 
солдати та офіцери армії УНР 
боролися за вільну України, 
Польщу і Європу від більшовиз-
му.

Голова Українського інсти-
туту національної пам'яті Украї-
ни Антон Дробович нагадав, що 
у Ланьцуті поховано 550 солдат 
й офіцерів армії УНР. Він наго-
лосив, що українці і поляки 100 
років тому об'єднали свої зу-
силля проти більшовиків, розу-
міючи, що загроза є «катастро-
фічною». За його словами, важ-
ливо говорити про ці перемо-
ги, які відбулися сторіччя тому, 
оскільки Росія зараз знову ата-
кує і хоче захопити східну Євро-
пу.

Віцемаршалок Сейму Рес-
публіки Польщі Ришард Тер-
лецький підкреслив, що в 1920 
році поряд з польською армією 
боролася також й українська, 
а полковник армії УНР Марко 
Безручко очолював героїчну 
оборону від більшовиків міста 
Замосць. 

Голова управління з питань 
ветеранів та репресованих осіб 
уряду РП Ян Юзеф Каспшик 
звернув увагу, що століття тому 
українці спільно з поляками зу-
пинили похід Росії на Європу з її 
імперськими намірами.

Голова Об'єднання укра-
їнців у Польщі Петро Тима за-
значив, що це століття не було 
«втраченим часом» для поль-
сько-українських відносин, 
оскільки хоч про це не можна 
було говорити в часи комуніс-
тичної Польщі, то пам'ять про 
союзництво Юзефа Підсудсько-
го і Симона Петлюри зберіга-
ла еміграція. Він наголосив, що 
зараз у Польщі є багато місць, 
де українці та поляки можуть 
спільно зустрічатися і згадува-
ти про події героїчного мину-
лого. Серед таких місць він на-
звав Холм, Александрув Куяв-
ський, Тарнув, Ланьцут тощо.

Священнослужителі УГКЦ 
та військові православні капе-
лани з України відслужили мо-
лебень у пам'ять про загиблих 
українців. Вони вручили україн-
ські церковні нагороди особам, 
які доклали зусиль до віднов-
лення українського військово-
го кладовища в Ланьцуті. Укра-
їнці та поляки поклали вінки до 
монумента воякам УНР на кла-
довищі та спільно посадили на 
цвинтарі калину.
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«Просвіта» 
в Арґентині: 

96-та річниця

Українське культурне товари-
ство «Просвіта» в Арґентині від-
значило своє 96-річчя. Історія 
«Просвіти» в Буенос-Айресі поча-
лася з драматичного гуртка «Мо-
лода громада», який заснували 
на початку лютого 1924-го. За 
кілька місяців вирішили пере-
йменувати гурток на товариство 
«Просвіта», прийняти статут львів-
ської «Просвіти» і стати філією цієї 
організації.

1924 року паралельно ство-
рили «Просвіту» у Беріссо. Обидві 
організації об’єдналися 1 серпня 
1926 року в одну.

Наразі «Просвіта» має в різ-
них містах Арґентини 13 філій. 
При ряді з них існують субот-
ні школи та курси, де вивчають 
українську мову та низку укра-
їнознавчих дисциплін. Щороку 
«Просвіта» влаштовує різнома-
нітні заходи з нагоди українських 
свят, актуальних подій в Україні. 
Випускає радіопрограму «Голос 
України». У підпорядкуванні «Про-
світи» перебуває більше десяти 
фольклорних ансамблів.

Річні збори 
кредитової спілки 

«Самопоміч»
69-ті річні загальні збори 

Української федеральної креди-
тової спілки (УФКС) «Самопоміч» 
відбулися в головному приміщен-
ні кредитівки в Чикаґо (США). 

Під час пандемії «Самопоміч» 
допомагала фінансово україн-
ським школам, церковним і мо-
лодіжним організаціям діаспори, 
індивідуальним членам кредитів-
ки. Фундація у перші два місяці 
пандемії виділила $130,000 на-
шим українським церквам. Кре-
дитівка спричинилась до захис-
ту малого бізнесу. 2019-го ак-
тиви «Самопомочі» зросли на 5 
% – до $622 млн, позики зросли 
на 18 % і сягнули $308 млн, а де-
позити членів перевищили $505 
млн. «Самопоміч» виплатила сво-
їм членам майже $5.5 млн. диві-
дендів і це була найбільша випла-
та за останні десять років. 

Загальні збори отримали 
письмові привітання та подяки 
за довголітню підтримку від цер-
ковних, громадських, молодіжних 
та інших організацій: українських 
католицьких та греко-католиць-
ких парафій, Українського інсти-
туту модерного мистецтва, Укра-
їнського національного музею, 
Пластової станиці в Чикаґо, тан-
цювального ансамблю «Громови-
ця», Української школи балету та 
українського танцю, Української 
фундації Голодомору-Ґеноциду 
США, Києво-Могилянської фун-
дації в Америці, Централі укра-
їнських кооператив Америки; з 
Нью-Джерзі – Українського на-
родного дому, Українського цен-
тру в Ірвінґтоні, Нової української 
школи, танцювального ансамблю 
«Іскра», Пластової станиці у Вип-
пані, Українського спортивно-ви-
ховного товариства «Чорномор-
ська січ».

Будинок «Просвіти»

Українці та Україна – це осо-
бливі нація, територія держава. Це 
ні добре, ні зле. Просто особливе. 
Усі нації і держави особливі. Усі ма-
ють свої історії, характеристики, ра-
дісні моменти, поневіряння. Це усе 
впливає на їх сьогодення і майбут-
тя. Штука полягає у тому, що добрі 
прикмети чи риси треба розвивати, 
слабкості треба переборювати. Це 
роблять просто люди, їм допомагає 
влада, але завжди треба пам'ятати, 
що у демократичній системі, а Украї-
на зачисляється до таких, влада – це 
тільки дзеркало суспільства. Погана 
влада віддзеркалює народ, який її 
обрав. Добра вказує, що народ доріс 
до демократичності, бо народ керує 
через ту владу. 

Український народ, на жаль, 
поки що покалічений, і виявляєть-
ся, що тридцять років – замало часу, 
щоби він вилікувався або віджив. 

Від першого мого приїзду ще до 
Української РСР у 1990 році я відчув 
одушевлення тому, що я на батьків-
щині, але рівночасно якесь вражен-
ня, що у цій країні все можливе, що 
ця країна далеко не така, як мені 
батьки обіцяли ані яку я сподівався. 

І протягом тридцять років я сте-
жу за розвитком та неординарними 

для цивілізованого світу подіями і, 
на жаль, часто бачу чудеса.

Україна значно змінилася пози-
тивно протягом цього проміжку часу, 
але у неї далі відбуваються заходи і 
події, які не можуть відбутися у кра-
їні, навіть постколоніальній, але все 
ж таки незалежній майже тридцять 
років. 

І ось двадцять дев’ять років не-
залежності та шість років активної 
і гарячої війни з Москвою. Це дов-
голітній ворог, жорстокий окупант, 
який намагався в історії кілька разів 
стерти українців з лиця землі. 

І серед цього всього, у сам ве-
ликий день відзначення річниці про-
голошення своєї волі, малороси на 
чолі з ними обраним малоросом 
президентом зібрались у своїй сто-
лиці на майданах (Незалежності і 
Софійському), місцях різних важли-
вих історичних подій, радісних і тра-
гічних, щоби заспівати як хахли мо-
вою свого довголітнього і сьогод-
нішнього ворога, а також і своєю ха-
хольською. В додатку молодші дівки 
вбрались не у народну ношу, а у строї 
дівок, які працюють ночами. Як це 
зрозуміти!!!

Співали також Ніна Матвієно і 
Руслана Лижичко, правда вони спі-

вали по-українському. Але це їх не 
вибілює. Вони були частиною тої 
скандальної пародії нашого нещас-
ного буття та історії. Руслана на 
Майдані Гідності казала: «Скачи, 
якщо ти не москаль». Тут же її това-
риші співали, точно як москалі. Я 
колись їх шанував. Більше ні! Мені 
особисто було стидно, що я належу 
до того народу і піклуюся цією дер-
жавою і за неї переживаю. До речі, 
Ніна Матвієнко вміє пристосуватися 
до різних влад.

Найбільш потерпілі тут були герої 
України, один дійсний, другий при-
знаний державою Володимир Іва-
сюк, якого «Червона Рута» закінчила 
програму, та Мирослав Скорик, яко-
го «Свіча» започаткувала цей безжа-
лісний цирк. Треба дякувати Богові, 
що вони не були уже учасниками цієї 
пародії. Дай Боже, щоби з небес Іва-
сюк і Скорик не бачили цього чуда, 
яке влаштували їхні «правнуки по-
гані». Карпатська музика Миросла-
ва Скорика пов'язана з піснею про 
Голодомор, у якому згинуло сім міль-
йонів наших невинно заморених лю-
дей, між ними майже три мільйони 
дітей. Ця пісня була зовсім компро-
метована цим базаром.

Тут немає що шукати винних ре-

жисерів, бо сам Президент, голо-
вний режисер, аплодував, аж захо-
дився. Невже ж він вдоволений бути 
Президентом держави без ідентич-
ності і сорому? 

Україна – особлива держава. 
Дійсно! Поляки, балтійці, румуни, 
мадяри чи навіть болгари ніколи не 
засмічували б своєї програми неза-
лежності москальською піснею. 

Многая літа, Україно! На жаль, 
тобі далеко ще стати українською 
державою! Мене багато краще вла-
штував марш ветеранів на Хрещати-
ку. Це моя Україна!

  
Аскольд 

С. ЛОЗИНСЬКИЙ
США 

 
 

Про автора. Ас-
кольд Лозинський 

(нар. 8. 02. 1952 р. в Нью-Йорку) – 
відомий діяч української діаспори, 
юрист, журналіст, віце-президент 
Українського конгресового комітету 
Америки (1989—1992), президент 
цього комітету (1992 – 2016), пре-
зидент Світового конгресу українців 
(1998 – 2008).

Малороси відзначили колоніальний стан

24-го серпня українська грома-
да південно-західної Флориди (США) 
в місті Норт Порт гідно відзначила 
29-ту річницю Незалежності Укра-
їни. Вранці члени громади на чолі 
з ветеранами в уніформах та чле-
нами міської ради – мером Debbie 
McDowell та віце-мером Jill Luke роз-
почали святкування перед будинком 
міської ради Норт Порту. Ветерани 
вивісили американський та україн-
ський прапори під спів державних 
гимнів Америки та України.

Мер Debbie McDowell урочисто 
прочитала проклямацію, в якій було 
згадано про хоробрий захист кордо-
нів своєї держави українським наро-
дом проти російського агресора та 
невтомну працю осягнути демокра-
тичну систему в Україні.

Дарія Томашоска, голова 
Ukrainian-American Club of SWFlorida, 

подякувала мерові за прихильне 
ставлення до української громади і 
висловила надію, що у 30-ту річницю 
Незалежності України українська 
громада зможе гучно відсвяткуати 
ту важну дату.

Через пандемію коронавірусу не 
було можливо відсвяткувати цей ра-
дісний день в колі друзів в Осередку 
ім. св. Андрія, як у минулі роки.

Щира подяка за участь у відзна-
ченні 29-ої річниці членам Ukrainian-

American Veterans, Post 40 (Ігор 
Гронь, Євген Томашоский, полков-
ник Роман Рондяк, др. Юрій Бара-
новський, Мар’ян Бойсюк, та Микола 
Компанієць), Дарії Томашоскій, Лесі 
Попель (голова 56 Від. Союзу Укра-
їнок Америки), Вірі Боднарук (голо-
ва Товариства Української Мови), 
Наталі Невмержицькій (Український 
Релігійний та Культурний Осеред-
ок ім. Св. Андрія), Олі Бабчук («Укра-
їнське Село»), Ліді Бойко (Громад-
ський Комітет), др. Богданові Бод-
нарукові (Товариство Української 
Мови ), Славі Стефанишин (56 Від. 
Союзу Українок Америки) та Олесеві 
Терлецькому.

Віра БОДНАРУК, 
професор, Громадський Комітет

Фото Богдана Боднарука

У південно-західній частині Флориди, у міс-
ті Сарасота, знаходиться славний музей мисте-
цтва (Ringling Museum of Art) та палац і посілість 
(Ca d’Zan) Джона Рінглінга (John Ringling), спів-
власника широко знаного на всю Америку цирку 
– Ringling Bros. Circus. Джон і його дружина Мейбл 
(Mable) збудували свою зимову резиденцію у сти-
лі венеціянського палацу, а приміщення для сво-
єї великої колекції картин і скульптур у стилі іта-
лійської вілли 15-го ст. У їхній знаменитій колекції 
особливе місце займають картини періоду Відро-
дження (Renaissance) і Барокко (Baroque). 

Джон Рінглінг залишив по собі і дружині не-
забутню пам’ять, даруючи свій приватний музей 
і всю посілість для мешканців штату Флориди в 
1936 р.

Між зібра-
ними шедевра-
ми світової сла-
ви особливе міс-
це займають 
величезного фор-
мату картини П. 
П. Рубенса (1577-
1640). Вже у пер-
шій і другій гале-
реях Рінглінг Му-
зею глядача при-
голомшують і 
зачаровують п’ять 
картин Рубенса із 
серії «Тріюмф Ев-
харистії» (1625-
1627). В цю серію 
входило 20 кар-
тин, які були мо-
делями на гобе-
лени, замовлені 
Ізабелою Кларою, 

донькою короля Еспанії Филипа ІІ, для монастиря 
св. Клари в Мадриді. Гобелени були виконані май-
страми і передані в Мадрид, а картини моделі Ру-
бенс подарував Ізабелі. На сьогодні 5 картин серії 
знаходяться в Рінглінг Музеї, 2 картини в Louvre 
Музеї в Парижі, а решта пропали в пожежі.

Крім величезного розміру картин, глядача вра-
жають постаті, повні енергії і хоч реально представ-
лені, але втілюють щось духовне, релігійне. 

Великий вплив на Рубенса мав венеціанський 
мистець Тіціян, працю якого можна знайти у Рін-
глінг Музею – La Sultana Rosa, Studio of Tiziano 

Vecello (Titian), c. 1488-1576. Це портрет правдо-
подібно Роксоляни, українки Анастасії Лісовської, 
жінки султана Сулеймана (1520).

Крім світової слави мистців минулих століть 
– Veronese, Hals, de Heem, Poussin, Velazquez, 
Reynolds, Gainsborough і багато інших, тут можна 
також побачити модерну скульптуру О. Архипенка 
«Жінка» (Walking Woman), 20 століття.

Прекрасний Рінглінг Музей і вся посілість від-
криті для туристів щодня, крім Дня Подяки, Різдва 
та Нового Року. В цей час коронавірусу відвідува-
чі можуть оглядати картини самі, без помочі до-
центів. Але при вході до кожної галереї є короткий 
опис періоду і його провідних мистців.

Віра БОДНАРУК,
голова Товариства Української Мови (США), 

професор.
Фото Богдана Боднарука

Відзначення 29-ої Річниці Незалежності України на Флориді 

Учасники відзначення 29-ої річниці Незалежності України 
із представниками міської ради (9-а зліва – мер Debbie McDowell,

10-а зліва – Jill Luke в українській вишитій сорочці)

Рінглінг Музей Мистецтва в Сарасоті 

На подвір’ї Рінглінг Музею (зліва направо): 
доцент Музею др. Богдан Боднарук, проф. 
Віра Боднарук, др. Стівен Борис, куратор 

Рінглінг, п. Оля Корзаченко 
і генконсул України Василь Корзаченко

Біля картини «La Sultana Rosa»
Скульптура О. Архипенка: 

«Walking Woman»
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Калейдоскоп
В Італії – 

розпродаж будинків 
по одному і два євро

В італійському муніципалі-
теті Самбука-ді-Сицилія стартує 
програма з продажу будинків 
лише за два євро. Планується 
продати 15 будівель. Робиться 
це для того, щоб залучити в міс-
то нових жителів. До цього бу-
динки розпродавалися за один 
євро, і ця акція мала небувалий 
успіх.

Покупцеві після покупки до-
ведеться будівлю реставрува-
ти за свій рахунок. Також нові 
мешканці містечка повинні вне-
сти до місцевого бюджету депо-
зит в розмірі п’яти тисяч євро. 
Цю суму повернуть після закін-
чення ремонтних робіт.

Розпродаж будинків по два 
євро почнеться, як тільки будуть 
зняті обмеження на пересуван-
ня між країнами, введені через 
пандемію коронавірусної інфек-
ції.

Раніше в італійській комуні 
Бізачча почали розпродавати 
історичні будівлі всього за один 
євро. На продаж було виставле-
но 90 будинків. Також на півдні 
Італії адміністрація міста Таран-
то відкрила продаж семи поки-
нутих будинків за ціною в один 
євро.

Авіаквитки – у нікуди, 
для нудьгуючих 

за польотами
Тайванська авіакомпанія 

запропонувала пасажирам, які 
занудьгували за перельотами, 
просто політати над містами. Па-
сажири можуть купити квиток 
на літак, який покатає їх над су-
сідніми країнами, не здійснюю-
чи посадки, і поверне в домаш-
ній аеропорт.

У компанії розповіли, що 
всі майже 200 місць на перший 
рейс були розпродані за п'ять 
хвилин після надходження квит-
ків у нікуди в продаж.

Вартість подорожі - близько 
157 доларів США за місце в еко-
ном класі.

Головне – тиша: 
штраф за кукурікання 

півня
В італійській комуні Касті-

рага-Відардо в Ломбардії суд 
оштрафував 83-річного Анже-
ло Болетті за спів його півня на 
світанку. Чоловікові доведеться 
заплатити 166 євро.

Півень Карліно, колишнього 
муляра Болетті, жив у його дру-
га, але на час відпустки чоловік 
повернув птаха Болетті. Проте 
сусіди не були в захваті від но-
вого мешканця і поскаржилися 
в поліцію.

Правоохоронець приїхав за 
адресою о 4.30 та переконав-
ся, що птах дійсно голосно куку-
рікає. Він попередив господаря, 
щоб той проконтролював пове-
дінку тварини. Проте чоловікові 
не вдалося угамувати свого пів-
ня, і тепер він повинен сплатити 
штраф, бо муніципальна поста-
нова забороняє турбувати сусі-
дів з 22:00 до 8:00.

Пенсіонеру довелося відда-
ти Карліно другові після скарг 
мешканців. Болетті заявив, що 
півень жив у його саду понад 10 
років. Після того, як птах повер-
нувся до господаря, він щоран-
ку о 4.30 починав голосно куку-
рікати.

Книзі рекордів Гіннеса – 
65 років, її уклали 

брати-вундеркінди
Перше видання Книги рекордів Гіннеса надрукували в Лон-

доні 27 серпня 1955-го. Її назвали на честь Артура Гіннеса, який 
заснував в XVIII ст. пивну компанію. 

Керівник пивної компанії Guinness сер Г’ю Бівер вирішив 
створити альманах, де будуть зібрані всі досягнення у світі тва-
рин та людей у межах Великої Британії. Порадився із знайоми-
ми – близнюками-вундеркіндами Норрісом та Россом Маквай-
терами.

Вони працювали над книгою цілий рік. На адреси астрофізи-
ків, фізіологів, зоологів, метеорологів, вулканологів, ботаніків, 
орнітологів, економістів, нумізматів, кримінологів, етимологів і 
багатьох інших фахівців відправили численні листи. У кожному 
зверненні просили або назвати рекорди із певної галузі або під-
твердити чи спростувати уже відомі факти.

Брати особисто перевіряли деякі сумнівні рекорди. Комісія 
відхиляла всі пропозиції, які несуть в собі якусь небезпеку для 
потенційного рекордсмена і для глядачів. 

Згадаємо найвідоміші досягнення українців, які потрапили 
до світової збірки.

 Українська «Мрія» у 2009-му стала асболютним світовим ре-
кордсменом у важкій вазі й опинилася у Книзі рекордів Гіннеса 
за перевезення найважчого в історії авіації монолітного ванта-
жу. Його тоннаж – 187,6.

Український спортсмен Сергій Бубка потрапив до Книги ре-
кордів за найбільшу кількість світових досягнень у легкій атле-
тиці. На його рахунку їх цілих 35! Зокрема, він першим в історії 
спорту здолав позначку в 6 метрів у стрибках у висоту з жерди-
ною.

В Острозькій Академії майже 3 тижні безперервно чита-
ли твори Тараса Шевченка. За 456 годин студенти та виклада-
чі встигли продекламувати 11250 творів. «Кобзар» повністю пе-
речитали 45 разів! Так відзначили 200 років із дня народження 
письменника.

65-річний львів’янин Павло Рєзвий на звичайному човні за 
61 добу перетнув Атлантичний океан. І став найстаршою люди-
ною, якій це вдалося.

Українці створили електробайк Delfast проїхав на одному за-
ряді батареї 367 км і встановив світовий рекорд. 

У школах Данії викладають 
уроки співчуття

З 1993 року в школах Данії викладають уроки співчуття, 
вони входять в основну шкільну програму. Мета таких занять - 
навчити дитину з раннього віку допомагати один одному, а бо-
ротьбу вести тільки з самим собою. Про це розповідає педагог і 
психотерапевт Ібен Сандал.

Для того, щоб суспільство було здоровим і щасливим, потріб-
но починати з правильного виховання дітей. З маленького віку, 
коли особистість тільки починає формуватися, дуже важливо по-
казати хороший приклад і прищепити любов до освіти.

Як показують дослідження ООН, Данія вже не перший рік 
очолює список найщасливіших країн світу. Можливо, уроки спів-
чуття у шкільній системі мають до цього пряме відношення?

Заняття, які називаються «Klassens tid» («Класна година»), 
проходять протягом однієї години раз на тиждень. Діти, віком від 
6 до 16 років, знаходяться в невимушеній обстановці, що дозво-
ляє розслабитися і відкритися своїм однокласникам. Педагог 
вчить їх досягати успіху не за рахунок приниження інших, а за-
вдяки постійній роботі над собою.

Ібен Сандал розповідає, що такі уроки вчать школярів пова-
жати чужу точку зору і разом знаходити рішення проблем.

Любовь БЛАЖКО

Президент України Володимир Зе-
ленський з нагоди 29-ї річниці Неза-
лежності України нагородив ряд ак-
тивних діячів закордонного україн-
ства. Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня 
нагороджений голова Союзу україн-
ців Румунії (СУР), депутат Парламен-
ту Румунії Микола Мирослав Петрець-
кий. Він очолив Союз українців Руму-
нії у 2015 році, а в грудні 2016 року 
був обраний депутатом Парламенту 
Румунії від українців. Є членом фрак-
ції нацменшин у палаті депутатів (ниж-
ній палаті румунського парламенту) 
і секретарем Комітету з питань куль-
тури, мистецтв та засобів масової ін-
формації. 34-річний Петрецький у 
грудні 2019 року був обраний чле-
ном Президії Європейського конгре-
су українців.

Також орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня нагороджені: єпископ-помічник 
Філадельфійської архієпархії Україн-
ської греко-католицької церкви (США) 

Івана Бура; голова Спілки українських 
організацій в Болгарії «Мати Україна» 
Олена Коцева; віцепрезидентка Сві-
тового конгресу українців (СКУ), голо-
ва Комітету з підтримки економічного 
розвитку України та інвестицій (Кана-
да) Олена Кошарна.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступе-
ня нагороджені членкиня Централь-
ної ради Союзу русинів-українців Сло-
вацької Республіки Евеліна Гвать та 
голова Мінського міського об'єднання 
українців «Заповіт» (Республіка Біло-
русь) Галина Калюжна.

Відзнакою Президента України – 
Хрестом Івана Мазепи нагороджений 
редактор газети «Новий шлях/Україн-
ські вісті» (Канада) Марко Левицький.

Почесне звання «Заслужений діяч 
мистецтв України» присвоєно худож-
ньому керівникові та диригенту Укра-
їнського народного хору «Карпати» 
(Словаччина) Левку Довговичу.

Якщо хтось 
вважає, що ни-
нішній президент 
США Дональд 
Трамп застарий, 
щоб у 73 роки 
вдруге балотува-
тися у листопаді 
на цю ж посаду, 
то варто нагада-
ти, що його голо-
вний суперник, 
кандидат від Демократичної партії Джо Байден має вже 77 років,. Він 
був віце-президентом США в попередній адміністрації, при президентові 
від Демократичної партії Обамі. 

І ось 77-річний Байден заявив, що в разі перемоги на виборах гото-
вий балотуватися через 4 роки на другий термін. Це при тому, що навіть 
у разі першого обрання на кінець своєї президентської каденції Байден 
матиме 81 рік, а в разі обрання вдруге – 85 років. 

19 серпня Демократична партія США офіційно затвердила своїм кан-
дидатом на виборах президента 2020 року Джо Байдена.

Суперником Байдена на виборах 3 листопада буде чинний президент 
Дональд Трамп, через кілька днів після Байдена висунутий кандидатом 
Республіканською партією. 

Нагороди Української держави – 
активістам діаспори

77-річний Байден заявив, що готовий 
бути президентом два терміни 

Німецькі медики 
з'ясували, чим 

отруїли Навального
В і д о м и й 

р о с і й с ь к и й 
політик, один 
лідерів опо-
зиції Олексій 
Нава льний, 
прямо в лі-
таку, під час 
авіаперельо-
ту втратив 
с в і д о м і с т ь . 
В стані коми 
його було до-
ставлено в лікарню Томська. Але потім на ви-
могу родини політика евакуювали на ліку-
вання в Німеччину, у відому берлінську кліні-
ку «Шаріте». За кілька днів клініка повідомила 
про результати досліджень – політика отруї-
ли. Йдеться про отруєння речовиною з гру-
пи інгібіторів холінестерази. Навальний зна-
ходиться у штучній комі, його стан оцінюєть-
ся як важкий, але гострої загрози для життя 
немає.

Лікарі додали, що наслідки отруєння поді-
бною речовиною поки невідомі, вони можуть 
бути довгостроковими, ймовірно може по-
страждати нервова система.

Олексій Навальний відомий своїми чис-
ленними викриттями корупції кремлівсько-
го режиму Путіна, а також організацією ак-
цій протесту проти режиму. За що постій-
но зазнавав переслідувань,в тому числі 
арештів. 

Клубні єврокубки нині були 
розіграні у прискореному 
форматі. Адже через ка-
рантин була чимала пауза 
і у внутрішніх чемпіонатах, 
і у єврокубках. УЄФА, Євро-
пейський союз футбольних 
асоціацій, на заключному 
етапі кубків прискорив їх пе-
ребіг. Чвертьфінали і півфіна-
ли гралися з одного матчу. За-
вершення Ліги Європи пройшло в Німеч-
чині. Ліги чемпіонів – у Португалії. 

Спершу фінішував другий за рангом 
турнір – Ліга Європи. Наш чемпіон доне-
цький «Шахтар» після карантину переміг у 
одній восьмій і одній четвертій Ліги Євро-
пи. Але у півфіналі гучно спіткнувся, про-
гравши 0:5 знаменитому «Інтеру» з італій-
ського Мілану. Втім, Лігу італійці теж не 
виграли. У фіналі їх перемогла іспанська 
«Севілья», яка в останнє десятиліття вже 
кілька разів вигравала Лігу Європи. 

Фінальний матч Ліги чемпіонів прой-
шов у столиці Португалії Лісабоні. Фа-

воритом вважалася «Баварія» з 
Мюнхена, яка у чвертьфіналі 

сенсаційно розгромила «Бар-
селону» – 8:2. До того ж, ні-
мецький клуб до цього вже 
10 разів грав у фіналі, причо-
му 5 разів перемагав. 

Скромніші результати 
у другого фіналіста – клубу 

«Парі Сен-Жермен» з Парижа: 
ПСЖ вперше в своїй історії про-

бився у фінал. І програв. Не допомогли і 
юний чемпіон світу у складі збірної Фран-
ції Мбаппе, і зірка збірної Бразилії Не-
ймар. Адже і за «Баварію» грають чемпі-
они світу ще 2014 року – воротар Нойєр, 
захисник Боатенг, форвард Мюллер. 

«Баварія» перемогла – 1:0. І це її 6-та 
перемога в головному клубному євротур-
нірі. Він проводиться з 1955 року, коли 
мав назву Кубок європейських чемпіо-
нів, а з 1992 року називається Ліга чемпі-
онів. Рекордсмен – мадридський «Реал»: 
13 перемог в турнірі, 7 разів перемагав 
«Мілан». 6 – «Ліверпуль», 5 – «Барселона».

Ліга Чемпіонів – «Баварія», 
Ліга Європи – «Севілья»

19-річна Маріке Лукас 
Ріневелд з Нідерландів 

стала наймолодшою 
лауреаткою Букерівської премії

Це друга за значенням світова лі-
тературна премія, після, звичайно, 
Нобелівської. Міжнародної Букерів-
ської премії у 2020 році удостоєна ні-
дерландська письменниця Маріке Лу-
кас Ріневелд, яку відзначили за роман 
«Вечірній дискомфорт» (The Discomfort 
of Evening). Це дебют письменниці.

«Вечірній дискомфорт» – це істо-
рія про дівчину-підлітка, яка зростає 
на фермі у християнській родині. Сім'я 
оговтується від горя, коли брат голов-
ної героїні провалюється під лід. Вод-
ночас худобу на фермі атакують ящу-
ри, а батьки дівчини ще більше вда-
ються у релігію. Підлітку доводиться 
рятувати родину, що видається май-
же неможливим. 

Твір Ріневелд відібрали серед 124 
романів, поданих на премію. За нього 
письменниця отримає 50 тисяч фун-
тів, які розділить із перекладачкою 
роману англійською Мішель Гатчин-
сон.
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Цьому рядку з пісні свого часу 
пророчили народність: «Здрав-
ствуй, земля целинная...» Мело-
дія в неї була дуже бадьорою, її 
довго наспівували в усіх куточ-
ках колишнього «непотопляємо-
го».

 А слова... Як і все в ті часи: 
трохи радянські, трохи ліричні: 
«Здравствуй, земля целинная,// 
Здравствуй, простор широкий — 
// Весну и молодость встречай 
свою...».

 Як майже в пізнішому псев-
доукраїнському шлягері: «Йде 
весна над нивами — // вільними, 
щасливими... // Буряки рядочка-
ми...» і т. д.

 65 років тому з ініціативи 
генсека Компартії Микити Хру-
щова почалося в СРСР так зва-
не освоєння цілинних земель Ка-
захстану й Сибіру.

 Цілина, мовляв, дасть значні 
врожаї зерна – і проблема хліба 
в країні буде вирішена. 

Першого цілинника 
«розвінчали»

Про «значні врожаї», як 
з’ясувалося, говорити не дове-
лось. До реальності щось там 
прибріхували, а реальна цілина 
давала щонайбільше 12 центне-
рів зернових з гектара. Але це – 
за найкращих умов. Загалом же 
7-8 ц/га для цілини вважалося 
майже нормою. Тоді як в Україні 
парова пшениця давала як міні-
мум 30. 

 Та проєкт запущено, і Микита 
Сергійович якийсь час буквально 
купався у славі першого цілинни-
ка. Аж поки його не «розвінчали» 
за волюнтаризм та інші, аж до 
культівських, примхи. Їх найкра-
ще показував тогочасний фільм 
«Наш дорогой Никита Сергее-
вич»; у ньому п’яний «Нікіта» (по-
стійний вираз його наступника 
Брежнєва) і все тодішнє компар-
тійне Політбюро ходило «между 
столов, как меж стволов» (з ві-
домої байки про п’яного Зайця). 
А народ, «задурений, забитий» 
(Франко) ганяли колонами на ту 
агітку в кінотеатри аж «до самых 
до окраин». 

Тим часом «цілинну славу» пе-
рехопив згаданий черговий ген-
сек Брежнєв. Лівою ногою ре-
дактора тодішньої «Литературной 
газеты» А. Чаковського та цілої 
зграї редакційних «щелкопёров» 
(вираз із гоголівського «Ревізо-
ра») він «описав» усі свої «цілин-
ні подвиги» в товстій брошурі «Ці-
лина», яка суттєво доповнювала 
дві інші «його» липові брошури — 
«Малая земля» і «Возрождение». 

Тримаючи їх перед собою на ро-
бочому столі, Леонід Ілліч по чер-
зі закликав у кабінет усіх своїх 
Будьонних, Мікоянів i Вороши-
лових і ставив їм однакове запи-
тання: «Ну как? Читал?». Почув-
ши у відповідь: «Читал!» и «Гени-
ально!», ніби про себе повторю-
вав потім теж «геніальну» фразу: 
«Придётся и себе почитать...». 

Матеріально-технічну 
базу і кадри примусо-
во викачували з Укра-

їни
Нині з усіх дослідженнь про 

освоєння цілини можна дізнати-
ся, що для реалізації такого про-
єкту потрібні були значна мате-
ріально-технічна база і кадри. 
Більшу частину їх у примусово-
му порядку викачували з Укра-
їни. Відбувалося те, що й за ко-
лишніх «гетьманів»: маріонетко-
вий вождь тодішньої компартій-
ної України лиш тримав за роги 
українську корову, а доїли її інші 
– весь тодішній СССР. 

Тільки в 1954–1955 рр. з 
України відправлено на цілин-
ні землі понад 26 тисяч тракто-
рів i велику кількість інших сіль-
ськогосподарських машин. У ці 
ж роки туди вислано більше 80 
000 українських комсомольців і 
молодих комуністів. Переважно 
– чоловічої статі. Дійшло до того, 
що наприкінці 50-х років не було 
ким в Україні поповнювати ка-
дри шахтарів чи машиністів, ви-
рішили, що під землею та за кер-
мом мазутних «-возів» можуть 
успішно працювати й дівчата. 

 До речі, в ім’я такої ідеї за-
мовлено було ветеранам літе-
ратури й музики Сергію Воскре-
касенку та Григорію Вірьовці пі-
сеньку, яка кожного ранку, а то й 
по кілька разів на день, звучала 
на всіх радіохвилях УРСР: «Я шах-
тарочка сама – // Звуть мене 
Маруся.// В мене чорних брів 
нема –// Та я й не журюся...// 
Машиністом я роблю// На елек-
тровозі...// Не вродлива я – дар-
ма,// Та до праці звична.// І дру-
жу я з усіма,// Бо я симпатична...»

 Чи з’явилися тоді в шахтах та 
на електровозах нові Паші Ан-
геліни (як у середині 30-х років 
трактористки), історія замовчує, 
а тим часом на постійну працю на 
цілинні землі протягом наступ-
ного десятиліття направлялося 
ще дві третини всіх випускників 
училищ механізації та інших сіль-
ськогосподарських навчальних 
закладів УРСР. 

Один із моїх знайомих (Іван 

Петрович Д.) нещодавно розпо-
вів, що кожен селянський хло-
пець, який збирався тоді на-
вчатися в училищі механіза-
ції, повинен був писати в за-
яві про прийом на навчання, 
що після закінчення училища 
зобов’язувався «відпрацювати» 
на цілинних землях упродовж 
двох років. Випало йому працю-
вати на тракторі й комбайні в Ак-
молінській області Казахстану. 

Мешкали в його бараці 27 ме-
ханізаторів, обігрівали той барак 
сякою-такою «буржуйкою», а над-
ворі ж (узимку) понад 50 градусів 
морозу, а влітку – до 47 градусів 
спеки. Витримати такі умови міг 
далеко не кожен (дівчат не було 
в тій бригаді жодної, і на якесь 
спілкування з ними доводилося 
їздити в клуб центральної сади-
би радгоспу). Щоб хтось не поду-
мав утікати – видавали зарпла-
ту подекадно: тричі на місяць по 
8-9 радянських рублів.

Такого «жалування» вистача-
ло на найскромніші обіди та сні-
данки в задрипаній їдальні, а зе-
кономити з них щось на можли-
ву для втечі дорогу – не варто й 
думати. І все ж Іван Петрович за 
півроку до закінчення обумовле-
ного терміну таки втік у своє рід-
не село без будь-яких докумен-
тів, і там його прилаштували до 
праці на тракторі практично по 
блату. 

З мого Гуляйполя відправле-
но було Володьку Манішевсько-
го та Федота Клапоушенка, але 
вони там не прижилися і невдовзі 
з’явилися на батьківських поро-
гах. Зате прижилися там пізніші 
гуляйпільські цілинники: Наталка 
Гайшучка з двома хлопчиками та 
мій родич Онисько Наєнко, які на 
цілині шукали кращого родинно-
го гнізда. Сліди їхні десь загуби-
лися, бо ж немає другої Вкраїни 
й немає другого Дніпра, а осво-
єння нових цілинних земель у Ка-
захстані й Сибіру, як відомо, при-
пинилося в 1963 році.

Партія зважила на подальшу 
неекономічність цієї затії і вирі-
шила лиш зміцнювати те, що вже 
освоєне. І нерідко – з допомогою 
кадрів України. Можливо, най-
більш відомим серед них і най-
більшим досягненням цілинно-
го освоєння став Федір Моргун. 
Народжений на Донеччині, він 
сформувався як видатний агра-
рій, доктор сільськогосподар-
ських наук, багатолітній потім ке-
рівник Полтавщини, публіцист-

письменник (член НСПУ), тео-
ретик і практик безвідвального 
(плоскорізного) обробітку ґрун-
ту. Йому приписують навіть май-
же народну пісню: «Не піду я по-
над лугом, де мій батько оре плу-
гом,// А піду ж я понад лісом, де 
мій милий з плоскорізом...»

 Цього чоловіка я згадую з 

особливим трепетом ще й тому, 
що бачив його лише раз, а його 
другом і помічником у багатьох 
господарських справах був мій 
студентський однокашник iз Лу-
бенського технікуму, багаторіч-
ний голова колгоспу і завідувач 
сільгоспвідділом у Новосанжар-
ському районі Полтавщини Воло-
дя Косяк. 

Третій трудовий 
семестр студентів
На цілинні землі з України 

на рубежі 50– 60-х років виїж-
джали також десятки тисяч сту-
дентів. Називалося це тоді тре-
тім університетським семестром. 
Майже дармовою студентською 
працею споруджувалися в Ка-
захстані житлові будинки, школи, 
елеватори, тваринницькі ферми, 
машинно-тракторні майстерні, 
мости, шосейні шляхи тощо. 

Один із таких семестрів я ви-
пробував і на собі; разом з одно-
курсниками ми в теперішній Тур-
гайській області будували для 
казахів житлові будинки, коша-
ри для овець та інші господар-
ські приміщення. Кочова свідо-
мість аборигенів сприймала це 
наше будівництво, щоправда, по-
своєму: поселившись у збудова-
ний нами будинок, господар на 
його подвір’ї ставив звичну для 
казахів юрту і продовжував ра-
зом зі своєю сім’єю жити в ній...

Під час третього семестру 
вдалося зазнайомитися та по-
спілкуватися і зi «старожилами» 
цілинних земель, серед яких були 

і сучасні «дикі бригади» вірмен чи 
молдован, і вислані сюди «гуман-
ною радвладою» прибалтійці, че-
ченці та кримці. 

Найчастіше (в більш-менш об-
житих уже радгоспах Казахстану) 
зустрічалися нам українці. Тра-
плялися серед них також «перші 
цілинники» – оті бідаки, що зва-

жились, були, через злиденне 
життя в «єдіной-нєдєлімой» шу-
кати кращої долі в Оренбурзьких 
краях ще за часів прем’єрства в 
Російській імперії Петра Андрі-
йовича Столипіна (1909-1911). 
Були серед них і батьки майбут-
нього письменника Григорія Ко-
синки (розстріляний 1934 року), 
про що він згадував у своїй авто-
біографії. Діти і внуки ветеранів-
цілинників, які прижилися там 
ще зі Столипінських часів, збері-
гали, між іншим, не тільки україн-
ські звичаї та культуру господа-
рювання (під вікнами їхніх будин-
ків росли соняшники й мальви, 
у садибах замість холодильни-
ків облаштовувались прохолод-
ні льохи-погреби й ін.), а й рідну 
мову. 

В одного такого внука Іва-
на – дід його був родом із ки-
ївської Макарівщини – вдало-
ся навіть заночувати. Він був 

щасливий, бо дочекався «но-
вої» українки і створив із нею сі-
мейство, а працював шофером 
на обслуговуванні студентських 
загонів. 

Дуже багато сюжетів про 
«давніх» та «нових» цілинників 
тоді наслухалися-надивилися. 
Один із них ліг в основу моєї ще 
студентської «Тургайської нове-
ли». Її після публічного читання в 
Спілці письменників 1964 року 
обговорювали загалом при-
хильно, хоча поет Микола Сом 
зауважував, що хлопці-трак-
тористи в ній не «дуже правди-
во» випивали та бешкетували. 
Довелося пояснювати, що в ці-
линних краях (зимою холодню-
чих, а влітку зашкварних) око-
вита була єдиним порятунком і 
для враженої комсомольським 
засланням свідомості, і для фі-
зичного порятунку. Коли шофер 
вирушав у рейс відстанню в 500 
і більше кілометрів, то брав із 
собою не тільки флягу з водою 
(вода лиш побільшує тягу до пит-
тя), а обов’язково ящик окови-
тої. «Ковтнеш, бувало, півпляш-
ки і спрагу зтамовано. І на душі 
полегшає». Таку фразу доводи-
лося чувати і від шоферів, і від 
трактористів, ентузіазмом яких, 
по суті, була й піднята ота без-
межна казахська та сибірська 
цілина в середині ХХ століття.

 
Михайло НАЄНКО

«Україна молода», 07. 08. 2020

Дуті врожаї на прирученій землі: 
як Хрущов відправляв українців до Казахстану й Сибіру «освоювати» цілину

Фото з сайту srcaltufevo.ru.

Трудовий семестр студентів

Дід цілинника Івана був родом із київської Макарівщини
Фото з власного архіву.
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1010 Світ історії

Календар 
всесвітньої історії

3 вересня 
1783 – завершено війну за неза-

лежність США. 
1987 – в еміграції помер росій-

ський письменник, уродженець Києва 
Віктор Некрасов

4 вересня
1888 – американець Джордж Іс-

тмен отримав патент на фотокамеру, 
яка використовувала скручену в рулон 
плівку, і зареєстрував свою торгову 
марку «Кодак».

1965 – у київському кінотеатрі 
«Україна» під час прем’єри фільму «Тіні 
забутих предків» відбувся мітинг про-
тесту проти нової хвилі політичних ре-
пресій серед української інтелігенції.

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

Померли: 1907 – Едвард Ґріґ, нор-
везький композитор; 1942 – Жигмонд 
Моріц, угорський письменник; 1985 – 
Василь Стус, український поет, пере-
кладач і правозахисник, помер у карце-
рі мордовського табору для політв’язнів 
у віці 47 років.

5 вересня
1657 – гетьманом України обрано 

Івана Виговського (до повноліття Юрія 
Хмельницького).

1958 – у США вперше опублікова-
но роман Бориса Пастернака «Доктор 
Живаго», заборонений до друку на його 
батьківщині в СРСР.

6 вересня
1492 – перша експедиція Колум-

ба покинула Старий Світ (порт Сан-
Себастьян, Канарські острови) і виру-
шила на захід. За кілька тижнів Колумб 
відкрив Америку. 

1522 – 17 членів експедиції Магел-
лана, що залишилися живими, завер-
шили першу кругосвітню подорож.

Народилися: 1897 – Іван Микитен-
ко, український письменник, драма-
тург; 1924 – Михайло Брайчевський, 
український історик, археолог.

7 вересня
Народилися: 1726 – Франсуа-Ан-

дре Філідор, французький шахіст і му-
зичний композитор, найсильніший ша-
хіст світу ІІ половини XVIII століття, один 
із творців французької комічної опери. 
1870 – Олександр Купрін, російський 
письменник. 1875 – Олександр Мураш-
ко, український живописець, педагог.

Помер: 1962 – Тодось Осьмачка, 
український письменник.

8 вересня
1636 – заснований Гарвардський 

університет, найстаріший із університе-
тів США.

1989 – у Києві заснований Народ-
ний рух України за перебудову.

Народилася: 1898 – Наталія Ужвій, 
українська актриса театру і кіно.

Померли: 1709 — Іван Мазепа, 
гетьман України; 1914 – Петро Несте-
ров, військовий льотчик, засновник ви-
щого пілотажу.

9 вересня
1776 – затверджена нова назва 

Об’єднаних Колоній Америки – Сполу-
чені Штати Америки.

Народилися: 1585 – Арман Жан дю 
Плессі, герцог де Рішельє, французький 
політичний діяч, кардинал; 1769 – Іван 
Котляревський, український письмен-
ник; 1828 – Лев Толстой, російський 
письменник.

Померли: 1976 – Мао Цзедун, гла-
ва Китайської народної республіки; 
2007 – Василь Кук, останній Головний 
командир УПА.

10 вересня
1835 – відкрита перша залізниця 

в Німеччині між Нюрнбергом і Фюртом, 
завдовжки 10 км.

1856 – закінчення Кримської ві-
йни.

Народилися: 1883 – Дмитро Дон-
цов, публіцист, політичний діяч, літера-
турний критик, ідеолог українського на-
ціоналізму; 1894 – Олександр Довжен-
ко, український письменник і кінорежи-
сер.

11 вересня
1943 – створено державний укра-

їнський хор імені Г. Верьовки.
2001 – відбулася серія терористич-

них актів у США, найбільший з яких – 
знищення двох хмарочосів Всесвітньо-
го торгового центру в Нью-Йорку.

Народилися: 1862 – Вільям Сідні 
Портер, американський письменник, 
відомий як О.Генрі; 1864 – Павло Гра-
бовський, український поет.

Померли: 1530 – Костянтин Ост-
розький, волинський князь, Великий 
Гетьман Литовський з 1497 р.; 1971 – 
Микита Хрущов, перший секретар КПРС 
(1953 – 1964), Голова Ради Міністрів 
СРСР (1958 – 1964).

12 вересня
1683 – відбулася Віденська битва, 

в якій об’єднана армія Священної Рим-
ської імперії та Речі Посполитої на чолі 
з королем Яном III Собеським здобула 
перемогу над османським військом.

1990 – підписаний договір про 
об’єднання Німеччини.

Народилися: 1875 – Олександр Ко-
шиць, український композитор, дири-
гент, етнограф; 1921 – Станіслав Лем, 
польський письменник-фантаст.

13 вересня
1848 – у Львівському університе-

ті створена кафедра української мови.
Народилися: 1894 – Юліан Тувім, 

польський поет; 1922 – Марія Фішер-
Слиж, американська лікарка, українка, 
меценатка.

Помер: 1693 — Лазар Баранович, 
український церковний, політичний та 
літературний діяч.

14 вересня
1911 – під час заходів пам’яті Олек-

сандра ІІ в Києві був смертельно пора-
нений прем’єр-міністр Росії Петро Сто-
липін.

1939 – у США авіаконструктор 
українського походження Ігор Сікор-
ський підняв у повітря свій перший ге-
лікоптер VS-300.

15 вересня
1916 – уперше в історії під час бо-

йових дій були застосовані танки.
Народилися: 1613 – Франсуа де 

Ларошфуко, герцог, французький пись-
менник-мораліст; 1890 – Агата Крісті, 
англійська письменниця, королева де-
тективу; 1925 – Кирило Лавров, росій-
ський актор, виходець з України.

Померли: 1653 – Тиміш Хмель-
ницький, український військовий та 
політичний діяч, старший син Богдана 
Хмельницького; 1907 – Іван Карпен-
ко-Карий, український драматург, брат 
Миколи Садовського і Панаса Сакса-
ганського.

16 вересня
1658 – гетьман Іван Виговський 

уклав із Польщею Гадяцький трактат 
про входження української козацької 
держави до складу Речі Посполитої, як 
третьої складової цієї конфедерації, на-
рівні з Польським королівством і Вели-
ким князівством Литовським.

2000 – День пам’яті (загибелі) жур-
наліста Георгія Ґонґадзе.

Народився: 1947 – Валерій Мар-
ченко, правозахисник, літературозна-
вець i перекладач. Помер у тюремній 
лiкарні в Ленінградi 7 жовтня 1984.

Померли: 1967 – Павло Тичина, 
український поет; 2001 – Леонід Осика, 
український режисер, сценарист.

17 вересня
1787 – на Конституційній конвен-

ції у Філадельфії ухвалена Конституція 
США.

1922 – у Берліні відбувся перший у 
світі публічний показ звукового фільму.

Народився: 1864 – Михайло Коцю-
бинський, письменник, громадський 
діяч. 

Померли: 1940 – Панас Саксаган-
ський, український актор, режисер, 
драматург і педагог; 1984 – Юрій Ві-
збор, кіноактор, журналіст, бард, один 
із засновників авторської пісні.

За дело партии, во славу Отчизны
Клятва молодежи

Принята на Красной площади 11 сентября 1966 года
Здесь, на Красной площади, у священных стен 

Кремля, мы, внуки тех, кто штурмовал Зимний, дети 
сокрушивших роейхстаг, от имени нашого поколения 
сердцами своими присягаем на верность делу Ленина, 
делу партии, делу Октября!

Партия дала нам вечный огонь – ленинизм. С пар-
тией Ленина наш народ сорвал оковы рабства, с пар-
тией Ленина он построил новый мир – Союз Советских 
Социалистических Республик.

Сообщение ТАСС
На днях бывший католический священик, гражда-

нин США Кох Г. М. обратился к компетентным совет-
ским властям с просьбой о предоставлении политичес-
кого убежища.

Свою просьбу Кох Г. М. мотивировал желанием 
открыто выступить с протестом против преступной 
агрессии США во Вьетнаме и реакционной внутренней 
политики правительства Джонсона, а также стремле-
нием присоединить свои усилия к справедливой борь-
бе советского народа за построение нрового общества 
и за мир во всем мире.

Советские компетентные органы рассмотрели 
просьбу Коха Г. М. и приняли решение о предоставле-
нии ему политического убежища.

Тревожные симптомы
Инфляция в США продолжает усиливаться. К 

этому выыводу с тревогой приходять американские 
экономисты.

…Обострение инфляционных процессов, 
вызванных прежде всего эскалацией грязной войны 
во Вьетнаме, видимо, нанесет серъезный ущерб всей 
экономике.

 «Известия» Советов депутатов трудящихся СССР, 
орган Президиума Верховного Совета СССР, 13. 09. 
1966 г.

У братній сім`ї радянських народів
Велика Жовтнева соціалістична революція, здій-

снена під керівництвом більшовицької партії, під прово-
дом Леніна і Сталіна, навіки розбила і знищила кайдани 
соціального рабства і національного гноблення, відкри-
ла широкий шлях для розвитку державності, господар-
ського і культурного життя всіх радянських народів.

«Знищення національного гніту, – вказує това-
риш Сталін, – привело до національного відроджен-
ня раніше пригноблених націй нашої країни, до зрос-
тання їх національної культури, до зміцнення дружніх 
інтернаціональних зв’язків між народами нашої краї-
ни і налагодження співробітництва між ними у справі 
соціалістичного будівництва.»

П`ятий том Творів Й. В. Сталіна 
туркменською мовою

АШХАБАД. 24 (ТАРС). Державне видавництво Турк-
менської РСР випустило у світ у перекладі на туркмен-
ську мову п’ятий том Творів Й. В. Сталіна.

Переклад з російського видання здійснено Турк-
менським філіалом Інституту Маркса – Енгельса – Ле-
ніна при ЦК ВКП (б).

Демонстрація єдності 
радянського народу

Вибори народних суддів
В неділю, 23 грудня, в Узбецькій, Казахській, Гру-

зинській, Молдавській, Туркменській, Естонській і Ка-
рело-Фінській РСР пройшли вибори народних суддів. 
Вибори пройшли в обстановці величезного політично-
го піднесення трудящих, перетворившись на яскраву 
демонстрацію морально-політичної єдності радянсько-
го народу, його згуртованості навколо великої партії 
Леніна – Сталіна. 

«Радянська Україна», орган Центрального Комітету 
КП (б) України, Верховної Ради і Ради Міністрів 

Української РСР, 25. 12. 1951 р.

В домашній бібліотеці знай-
шов книжку відомого совєтско-
го журналіста-сатирика Іллі Шату-
новського «Закатившаяся звезда» 
1959 року видання. Читав її я дуже 
давно – аж у підлітковому віці.

Одразу скажу, що з мистець-
кої точки зору цей твір не має жод-
ної вартості. Але приваблюють три 
речі.

Насамперед – ілюстрації ху-
дожника Юрія Макарова. Вони 
простенькі, але надзвичайно ат-
мосферні. Якби Макаров жив десь 
в США, то він міг би стати непога-
ним художником коміксів. Проте 
і в СССР митець зміг реалізувати 
себе сповна.

Книги з ілюстраціями Юрія 
Макарова знайомі кільком поко-
лінням любителів фантастики. Він 
незмінний оформлювач книжок 
Олександра Казанцева. Зараз на-
віть важко уявити твори фантаста 
з чиїмись іншими малюнками.

Що ще імпонує мені у цьому де-
тективі – він написаний на осно-
ві реальних подій. Завжди цікаво 
співставити історичні події з літе-
ратурним баченням письменника. 
У вступному слові до повісті йдеть-
ся, що вона написана за реальни-
ми шпигунськими подіями, про які 
у 1958 році написала головна со-
вєтська газета «Правда».

Рупор КПСС оприлюднив пові-
домлення Комітету державної без-
пеки про затримання американ-
ських шпигунів, які проникли на 
територію Радянської Латвії, і про 
те, як були зірвані плани розвідки 
США…

Сьогодні допитливий читач 

без складнощів може розшукати 
в інтернеті більше подробиць тієї 
справи. Навіть не зважаючи, що 
архіви КДБ в Росії ще й досі не роз-
секречені…

І третя причина, що викликає у 
мене інтерес до книги.

Це особа самого письменника. 
Очевидно, без підтримки і контро-
лю з боку КДБ написати детектив 
Шатуновському було нереально. 
То ж я цілком можу припустити, що 
автор в тій чи іншій формі і сам був 
співробітником КДБ. І це не зважа-
ючи навіть на те, що письменник – 
син репресованого.

Ілля Шатуновський – зна-
ний в СССР фейлетоніст, сатирик і 
журналіст. Він на постійній основі 
співпрацював з газетами «Комсо-
мольская правда» та «Правда».

Треба розуміти, що бути журна-
лістом в часи СССР – означало по-
стійно жити і працювати під приці-
лом КДБ. Хтось з цією реальністю 
не погоджувався і опинявся в ГУ-

ЛАГу, чи пускав собі кулю в скроню, 
а комусь така співпраця приноси-
ла задоволення і добробут. Саме з 
останніх і був Шатуновський.

Він запам’ятався читачам чис-
ленними «викривальними» фейле-
тонами проти «стиляг» і американ-
ських шпигунів. А ще – сатирик не-
самовито боровся з антирадян-
ським способом життя.

Так фейлетон Іллі Шатунов-
ського «Знову про зіркові хворо-
би» став непрямою причиною три-
валого тюремного ув’язнення зір-
ки радянського футболу Едуарда 
Стрельцова.

Фейлетон «Зірка на «Волзі» (у 
співавторстві з Суконцевим) ледь 
не згубив кар’єру співака Марка 
Бернеса. Фейлетон «Чечітка налі-
во» (разом з Панкіним) призвів до 
того, що Людмила Гурченко на до-
вгі роки опинилася поза великим 
екраном.

А фейлетон «Бр-р-р!» пароді-
ює твір Льва Овалова «Секретна 
зброя», виставляючи письменни-
ка літературним рвачем, який в го-
нитві за великим гонораром скла-
дає всякі детективні банальності.

Сьогодні Шатуновський теж 
не сидів би без діла. За його без-
заперечний талант журналіста-
кіллера чи блогера-викривача він 
легко міг би заробити хороші гро-
ші під час виборчих кампаній. Або 
– створити партію і на її чолі піти 
на вибори.

Олександр СОЛОМАХА
Чернігів

Oleksandr Solomakha
Історія, як вона є...

Ілля Шатуновський і його сатира 
під наглядом КДБ
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Олександр 
Грушевський, 

історик, 
літературознавець, 

архівіст
Він був рід-

ним братом 
голови Укра-
їнської Цен-
тральної Ради 
Михайла Гру-
шевського, і 
цього було до-
статньо, щоб 
для радянської 
влади стати 
«ворогом наро-
ду».

12 серп-
ня 1877 року в 

Ставрополі, в родині інспектора народних 
шкіл Сергія Грушевського та Глафіри Оппо-
кової народився Олександр Грушевський 
- історик, літературознавець, архівіст, гро-
мадський діяч, автор понад 100 наукових 
праць з історії, історіографії, етнографії, 
історії літератури, яскрава і багатогранна 
постать в українській науці початку ХХ сто-
ліття.

У 1906 році як викладач історії Імпе-
раторського Новоросійського університе-
ту в Одесі першим в Російській імперії пер-
шим почав читати спеціальний курс з істо-
рії України рідною мовою. Ці лекції мали 
величезну популярність не лише серед сту-
дентів – доводилося навіть приносити при-
ставні стільці. Але така крамола не могла 
тривати довго - вибухнув скандал, Грушев-
ському вирішили заплатити лише за росій-
ськомовні лекції. На знак протесту він пе-
ревівся в Московський університет.

Олександр Грушевський дуже любив 
і шанував свого старшого брата. У 1917 
році він входить до складу Української Цен-
тральної ради, разом з усією родиною до-
лучившись до пробудження українського 
життя. Бере участь у заснуванні Україн-
ського народного університету, де працю-
вав професором, очолює Педагогічний му-
зей.

Протягом 1921-1923 років Олександр 
Грушевський співпрацював з Союзом «Го-
лодним України», заснованим Михайлом 
Сергійовичем у Відні. Був посередником у 
передачі гуманітарної допомоги для укра-
їнської інтелігенції, студентів і дітей-сиріт. 
При чому навіть посилки, адресовані йому 
особисто, часто віддавав дітям. 

У 20-х роках, коли Михайло Грушев-
ський повернувся в Україну, Олександр 
долучається до роботи Всеукраїнської 
академії наук. Це була родинна подвиж-
ницька праця - науковими розвідками, як 
етнограф, займалася і його племінниця Ка-
терина Грушевська. 

Але на початку 30-х Грушевських, як і 
всю українську наукову інтелігенцію, почи-
нають витісняти з науки. Михайла відправ-
ляють в «наукове заслання» в Москву, за 
ним їде Катерина. Олександра у 1933-му 
звільняють з усіх посад і остаточно пере-
стають друкувати. 

9 серпня 1938-го, за кілька днів до 61-
го дня народження, його заарештували 
(практично за місяць до того, в ніч з 10 на 
11 липня НКВД забрало і Катерину). Звину-
вачення Грушевському було стандартним: 
«керівних учасників антирадянської укра-
їнської націоналістичної терористичної 
організації...проводив підривну роботу на 
ідеологічному фронті». 

Своє життя Олександр Грушевський за-
кінчив у таборі в Казахстані. 29 січня 1944 
року його дружина, Ольга Грушевська отри-
мує звістку про те, що у квітні 1942 року чо-
ловік помер в селі Іртишськ від запалення 
легень. Однак місце поховання історика 
досі лишається невідомим. Як і доля Кате-
рини Грушевської...

Український інститут 
національної пам`яті

Юрій Вороний – видатний 
український хірург, професор, 
вчений, який працював над 
проблемою пригоєння тканин 
та органів і 3 квітня 1933 року 
в Харкові, в клініці Всеукраїн-
ського інституту невідкладної 
хірургії та переливання крові 
уперше в Світі пересадив хво-
рому нирку, взяту від трупа.

Науковець довів можли-
вість у клінічних умовах пере-
саджувати не тільки шматочки 
тканин, а цілі органи живій лю-
дині, спростувавши теорію про 
так звану трупну отруту. З Юрія 
Вороного почався новий етап 
у розвитку світової клінічної 
трансплантології.

Юрію Вороному належить 
подвійний пріоритет – першої 
клінічної пересадки нирки та 
першого використання в клініці 
трансплантації кадаверної нир-
ки. Цей пріоритет був уперше 
визнаний на Всесвітньому кон-
ґресі трансплантологів у 1966 
році, уже після того, як Крістіан 
Бернард пересадив серце.

Юрій Вороний маловідомий 
в Україні, бо довго зазнавав пе-
реслідувань, доносів, терору, 
заборон оперувати за участь у 
бою під Крутами та за перебу-
вання на окупованій території.

Юрій Юрійович Вороний (за 
метрикою Георгій Георгійович) 
народився 22 серпня 1895 р. 
в містечку Журавка Пирятин-
ського повіту Полтавської гу-
бернії (нині Варвинський р-н 
Чернігівської обл.) у родині про-
фесора математики Варшав-
ського університету Георгія Фе-
одосійовича Вороного. Георгій 
Вороний – всесвітньо відомий 
учений, що разом з німецьким 
математиком Германом Мін-
ковським заклав основи нової 
науки – геометрії чисел. По-
будовані вченим математичні 
об’єкти, названі «діаграмами 
Вороного», широко використо-
вуються в багатьох актуальних 
напрямках науки, зокрема, в 
комп’ютерній графіці, геоме-
тричному моделюванні, роз-
пізнаванні образів, створенні 
штучного інтелекту, конструю-
ванні роботів, побудові геогра-
фічних інформаційних систем, 
картографії, мікробіології, ра-
діаційній фізиці, фізичній хімії, 
астрономії, астрофізиці, кри-
сталографії, медицині, архео-
логії, антропології тощо. 

Династія Вороних походить 
з давнього й знатного козаць-
кого роду.

Подаємо запис розповідей 
онуки Юрія Вороного, лінгвіст-
ки Марини Вороної-Косенко та 
дослідника роду Вороних, куль-
турософа Олександра Шокала.

Юрій Вороний на скрижалях історії 
українського козацтва й медицини

125-ліття Юрія Георгійовича Вороного: 
«Чим більше зроблено, тим ширше треба розгортати працю»

Історія козацького 
роду Вороних

Клятва Гіппократа була для 
Юрія Вороного не завченими сло-
вами, а покликом душі й головним 
життєвим орієнтиром, основою 
якого була родова пам’ять. 

Саме цю пам’ять дбайливо бе-
регли в роду Вороних. Від батька 
до сина передавалась легенда про 
найдавнішого предка – козака Ва-
кулу, отамана Ніжинського полку – 
найбільшої державної військово-
адміністративної твердині золотої 
доби Гетьманщини.

Територія Ніжинського полку 
була більша за Францію й простя-
галася на теренах трьох сучасних 
держав – від Гомеля до Брянська 
й Смоленська, від Сум до Курська 
й Воронежа. Цілком справедли-
во український історик Володимир 
Кривошея назвав Ніжинський ко-
зацький полк «полком-гігантом».

З моменту створення Ніжин-
ський козацький полк мав ста-
тус прикордонної території. Ніжин-
ський замок був центральним обо-
ронним форпостом Північного Лі-
вобережжя, тож «той хто володіє 
Ніжином – має ключі до Сіверщини 
та Лівобережної України». 

Оборона кордону від польських, 
московських, литовських військ, 
Кримські походи та Північна війна 
вписали героїчні сторінки в історію 
українського козацтва. Продовжу-
ючи справу нашого державотво-
рення, було б доцільним встанови-
ти у м. Ніжині пам’ятник безіменно-
му Ніжинському Козакові. 

Саме в таких обставинах міцні-
ла й гартувалась династія козаків 
Вороних. Аж поки російська само-
держиця Катерина ІІ не виголосила 
ультиматум про скасування Січі, піс-
ля якого частина козаків перебра-
лася на Задунайську Січ, а саме на 
острів св. Георгія (сучасна Румунія).

За дивним містичним збігом, 
острів носив назву покровителя ко-
заків, який до того ж представле-
ний на прапорі й гербі Ніжинсько-
го полку. 

Заради збереження родової 
пам’яті в родині Вороних ім’я Ге-
оргій передавалося від батька до 
сина. Дотепер нащадки продовжу-
ють називати дітей цим іменем.

Після перебування на остро-
ві св. Георгія, під час російсько-ту-
рецької війни 1828–1829 років, 
козаки під проводом останнього 
отамана Задунайської Січі Йосипа 
Гладкого прийняли умови царсько-
го уряду та сформували Азовське 
козацьке військо з поселенням на 
узбережжі Азовського моря.

Опинився в тому війську також 

нащадок козаків Вороних, відомий 
уже з документальних джерел – 
Яків Тарасович Вороний, ротмістр 
(осавул) драгунського полку.

Заприязнившися з лікарем Бі-
ловодського кінного заводу Гри-
горієм Могилянським, Яків Воро-
ний закохався в його сестру Уляну 
й одружився з нею. Вже з дітьми 
родина повернулась на предків-
ську землю в Лубни, де Могилян-
ські жили ще від часу їхньої праро-
дительки Реґіни Могилянки – донь-
ки Молдавського господаря Єремії 
Могили, дядька митрополита Петра 
Могили.

Ще одна загадкова деталь – лі-
кар кінного заводу Григорій Кири-
лович Могилянський, отримуючи 
дворянство, зобразив на своєму 
гербі вороного коня, лікарську рос-
лину вербаскум та девіз «Шляхом 
науки». Ніби підкреслюючи дружбу 
двох славетних родів та заохочую-
чи нові покоління до знань, відваги 
й лікарських винаходів.

Сталося майже, як і гадалося. 
Син Якова Вороного Феодосій, на-
вчаючись у Полтавській гімназії, 
проводив літні канікули в родовому 
гнізді, в мальовничому козацькому 
хуторі Заріг, біля Оржиці, що його 
заснували козаки-запорожці. 

Звідси й розгадка, чому саме 
цей хутір так приваблював діячів 
української культури. Тут жив і пра-
цював український етнограф, фоль-
клорист, письменник і педагог Мат-
вій Терентійович Симонов, більше 
відомий за псевдонімом Матвій 
Номис – укладач і видавець одно-
го з найповніших і найавторитетні-
ших фольклорних зібрань «Україн-
ські приказки, прислів’я і таке інше» 
(1864). Матвій Симонов був стар-
ший за Феодосія Вороного, і коли 
вони зустрічалися влітку в Зарозі, 
Матвій уже навчався в Київсько-
му університеті св. Володимира на 
історико-філологічному факультеті 
(закінчив у 1848) та був знайомий з 
Тарасом Шевченком і Пантелеймо-
ном Кулішем, переймався україн-
ськими ідеалами. Певно, його захо-
плюючі розповіді й спонукали Фео-
досія піти тим же шляхом. Закінчив-
ши з золотою медаллю Полтавську 
гімназію, він вступив у 1857 до Ки-
ївського університету теж на істори-
ко-філологічний факультет.

Улітку 1853 значну частину зем-
лі Матвія Симонова в хуторі Заріг 
придбав великий український мис-
литель-енциклопедист, культурно-
освітній діяч Пантелеймон Куліш і 
збудував хату. Сюди П. Куліш при-
їздив щоліта з дружиною Олексан-
дрою Білозерською-Куліш (відома 
як письменниця Ганна Барвінок).

Натхненний ідеями відроджен-
ня всього українського, Феодосій 
Вороний організовує гуртки україн-
ської молоді (на противагу прополь-
ським та проросійським гурткам), а 
також стає одним з ініціаторів від-
криття недільних шкіл для робітни-
чої молоді, де викладання велося 
також і українською мовою. Зокре-
ма, він був активним організатором 
роботи Києво-Подільської неділь-
ної школи. 

Тарас Шевченко палко підтри-
мав ініціативу Феодосія Вороного з 
освіти народу під час їхньої зустрі-
чі в Києві 1859 року. В 1861 поет 
укладає й видає власним коштом 
«Букварь южнорусскій» для почат-
кового навчання грамоти дорослих 
українців рідною мовою в безплат-

них недільних школах та передає 
школам 50 примірників «Кобзаря». 

У заснуванні недільних шкіл 
вражає той факт, що першими на 
заклик безплатного викладання 
відгукнулися діти калузьких купців 
– брати й особливо сестри Личко-
ві: Марія, Софія, Єлизавета й Кле-
опатра. Вони були дітьми купця 2-ї 
гільдії, спадкового почесного гро-
мадянина Києва Михайла Никифо-
ровича Личкова, брата купця 1-ї 
гільдії, гласного Київської міської 
думи й Київського міського голови 
(1853–1854) Семена Никифорови-
ча Личкова. Клеопатра працювала 
викладачкою в Київській жіночій 
гімназії на Подолі й безплатно ви-
кладала в Подільській жіночій не-
дільній школі.

Зачарований просвітницьким 
ентузіазмом і вродою дівчат, Фе-
одосій звертає особливу увагу на 
Клеопатру, яка стала йому дружи-
ною, народила й виховала синів: 
Михайла – видатного агронома й 
помолога та Георгія – великого ма-
тематика, а також виховала його 
сина й свого онука Юрія – видатно-
го хірурга.

Історія калузьких 
Личкових – почесних 

громадян Києва
У зв’язку з Личковими напро-

шується історичний відступ про Ка-
лугу, яка в княжі часи була найвід-
даленішим містом Чернігівського 
князівства. Навіть якщо погляну-
ти на нинішнє фото Калуги, видно, 
як вона схожа на історичний Київ, 
наче його зменшена копія: зелені 
пагорби на березі річки й гарні бу-
динки на пагорбах. Переселенцям 
з Києва річка здавалася надто ма-
лою, у порівнянні з широким Дні-
пром, тому вони лагідно назвали 
її Калюжкою, а місто, яке збудува-
ли на берегах – Калуга. Археологи 
знайшли тут безліч залізних виро-
бів з клеймами київських майстрів 
того часу, а також величезні дворуч-
ні мечі, наче від воїнів-велетнів. 

Отож, відновивши сили й ресур-
си, протягом кількох сотень літ, на 
початку ХІХ століття три родини ка-
лузьких купців (Личкові, Дегтярьові 
та Єлисеєві) задумали повернутись 
на землю предків, до Києва. Доро-
га, якою вони повертались додому, 
називалася, як і раніше (до речі, як і 
тепер), Київським шляхом.

Семенів та Михайлів батько Ни-
кифор Іванович Личков, був купцем 
3-ї гільдії, переселився з Калуги до 
Києва разом зі старшим братом 
Олексієм та заснував тут власну 
торгівлю. У Київ калузькі купці при-
їхали, аби вкласти власні заробле-
ні кошти у розбудову міста, а не для 
того, щоб набити собі кишені його 
грабунком, як роблять нинішні олі-
гархи. 

Личкові, Дегтярьові та Єлисеєві 
стали відомими київськими меце-
натами, вкладали кошти у будівни-
цтво Університету св. Володимира й 
інших навчальних закладів. А також 
долучалися до розбудови Олексан-
дрівської лікарні, яка й досі є голов-
ною міською лікарнею Києва. Ка-
лузькі купці мали спадкове почесне 
громадянство Києва.

Марина ВОРОНА-КОСЕНКО, 
Олександер ШОКАЛО

Закінчення  — 
 в наступному номері
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Календар вересня
Чернігівська обласна універсаль-

на наукова бібліотека ім. В. Королен-
ка видала щорічний календар «Зна-
менні і пам’ятні дати Чернігівської 
області» — на 2020 рік. Друкуємо ве-
ресневу частину календаря.

1 – 80 років від дня народження Ста-
ніслава Олександровича Закусила (1940) 
– чернігівського журналіста, заслужено-
го журналіста України, лауреата республі-
канської журналістської премії імені Я. Га-
лана. Народився в Ічні. 

70 років від дня народження Василя 
Григоровича Нечепи (1950) – кобзаря-
лірника, народного артиста України, лау-
реата Національної премії України імені 
Тараса Шевченка. Народився у Носівці. 

2 – 70 років від дня народження Ана-
толія Григоровича Шкуліпи (1950) – поета 
і прозаїка, лауреата премії імені М. М. Ко-
цюбинського. Народився у с. Калюжинці 
Срібнянського р-ну. Живе у Ніжині.

7 – народився Олександр Олексан-
дрович Мурашко (1875–1919) – україн-
ський живописець, педагог. До семи років 
жив біля містечка Борзна, де його вихову-
вала бабуся. Після одруження матері, М. 
І. Крачковської, хлопець переїхав до Чер-
нігова, де його вітчим Олександр Мураш-
ко володів невеликою іконописною май-
стернею. 

11 – у с. Мощенка Городнянського 
р-ну народився Михайло Ілліч Євсієнко 
(1925–2008) – бібліотекар, краєзнавець, 
засновник народного музею у середній 
школі с. Мощенка. 

Народився Сергій Олегович Павлен-
ко (1955) – журналіст, історик-мазепоз-
навець, дослідник Гетьманщини, засно-
вник і шеф-редактор наукового журналу 
«Сіверянський літопис», заслужений жур-
наліст України, лауреат багатьох премій. 
Народився у Луцьку. Дитячі роки минули у 
с. Дягова Менського р-ну. Живе і працює 
у Чернігові.

13 – у с. Іваниця Ічнянського р-ну (ко-
лишнього Прилуцького повіту Полтавської 
губернії) народився Олександр Васильо-
вич Дабіжа (1860–1899) – дипломат, іс-
торик, художник. Після себе залишив нау-
кову спадщину, пов’язану з історією Укра-
їни. На хуторі Романівщина під Ічнею був 
маєток князя Дабіжі. 

14 – 80 років від дня народження Се-
мена Тихоновича Кантура (1940) – при-
луцького скульптора, лауреата премії іме-
ні Л. Забашти та літературно-мистецької 
премії «Квіт папороті-2015». Народився у 
с. Хороше Озеро Борзнянського р-ну.

17 – 200 років тому (1820) відкрито 
Ніжинську гімназію вищих наук на кошти 
канцлера Росії князя О. А. Безбородька 
і його брата І. А. Безбородька, народже-
них у Глухові Чернігівської губернії (тепер 
Сумської області).

20 – 75 років від дня народження Ві-
талія Васильовича Отрошенка (1945) – 
археолога, доктора історичних наук, про-
фесора, лауреата Державної премії Укра-
їни в галузі науки і техніки, завідувача 
відділу археології енеоліту та бронзового 
віку Інституту археології НАН України. На-
родився у Чернігові.

23 – у смт Седнів Чернігівського р-ну 
народився Аркадій Васильович Казка 
(1890–1929) – український поет. Аре-
штований за участь у так званій антира-
дянській організації «Спілка визволення 
України». Загинув у тюрмі.

24 – народився Іван Іванович Пен-
ський (1935) – графік і пейзажист, лауре-
ат премії імені М. М. Коцюбинського. На-
родився у с. Скрипчин Козелецького р-ну. 
Живе у Чернігові.

27 – 150 років тому (1870) у Черніго-
ві засновано земську учительську семіна-
рію.

Народився Всеволод Михайлович 
Зуммер (1885–1970) – український мис-
тецтвознавець, професор історії мис-
тецтв. У 1934 р. був репресований. Після 
повернення із заслання жив в Острі, де у 
1952–1956 рр. працював науковим спів-
робітником краєзнавчого музею. Помер і 
похований в Острі.

Перелюб заснований у XVІ сто-
літті. Патріоти села не пов’язують 
його назву із значенням слова і ма-
ють щодо цього свою красиву ле-
генду.

– Їхав колись козак і йому дуже 
захотілося пити, – розповідає сіль-
ський голова Перелюба Сергій Са-
лівон. – Аж бачить – тече річечка. 
Зачерпнув він із неї води і промо-
вив: «Ох, яка прелюба». З того часу 
річечку називають Перелюбкою. А 
як поселились на берегах її люди, 
то село назвали Перелюб...

Може, воно так і було. Хоча сло-
ва «прелюба» і «перелюб» не дуже 
пов’язані за змістом. Можливо, пра-
щури перелюбівців мали здатність 
любити не так, як у навколишніх се-
лах? У коханні вони були надмірні, 
воно в них, як то кажуть, «зашкалю-
вало», переливалося за край?

Свідченням того й нинішні ре-
алії – податківець, який переві-
ряв перелюбську бібліотеку, що за 
9 місяців цього року надала чита-
чам платних послуг на 850 гривень 
і вийшла на перше місце в області, 
зробив для себе «відкриття»:

– Та це ж у вас народ просто не 
може жити без романів про кохан-
ня! Ого який попит!

Завідувачка бібліотеки Ва-
лентина Сидоренко конкретизува-
ла згадане кількома промовисти-
ми деталями. Попереднього тижня 
у п’ятницю ввечері вона привез-
ла куплені за виручені кошти 33 
нові книги. А вже ввечері у суботу 
вони були на руках у її читачів (за 
кожну книговидачу «про кохання» 
– 50 копійок. – Авт.)! Найголовні-
ше, що основний контингент тако-
го чтива – не тільки молодь. Бабка 
Марія має 83 роки, але бере, крім 
романів, і журнал «Наталі». З од-
ним дідом узагалі в бібліотекарки, 
як розповідала мені одна перелю-
бівка, були проблеми. Після такого 
чтива він «здурів» і почав допікати 
свою бабу: «Он яка любов у книгах! 
А в нас з тобою що було? Та я 50 ро-
ків прожив не з тією жінкою!»

Налякана бабка, яка вже має 
правнуків, вирішила вчинити скан-
дал, щоб бібліотекарка не давала 
більше діду нічого «такого». Хай кра-
ще вип’є чарочку горілки в барі і не 
ляпає крамольного.

Чи в селі все-таки колись мали 
місце події, пов’язані з порушен-
ням місцевими жителями подруж-
ньої вірності? В. Сидоренко пере-
повіла ще одну сільську легенду, 
яку їй повідала її бабуся. Мовляв, 
колись поблизу села у лісі стояв 
монастир. У ньому жили якісь чен-
ці-розпусники. Вони запрошували 
на роботу перелюбівських жінок 
і по два-три дні не відпускали до-
дому. Грішили самі і у гріх уводили 
місцеве жіноцтво. Перелюбівські 
чоловіки з цього приводу поскар-
жилися цариці, і вона закрила мо-
настир. Але ж гаряча кров тих чен-
ців, схоже, нуртує у їхніх нащадках? 
Чи заспокоїлась? Як із цим делікат-
ним питанням нині?

Це запитання всерйоз бага-
тьох перелюбців спочатку спан-
теличило. Але розбалакувались, і 
скоро я вже сам дивувався почуто-
му: не може такого бути! Та в Пере-
любі, з’ясовується, може! Тільки на 
одній з вулиць народилося від ві-
йни до сьогодення 50 безбатчен-
ків! Звідки знаєте? «А хіба у селі, де 
все особисте життя на виду, щось 
від когось сховаєш?» – почув у від-
повідь.

У 34-річної листоноші Ліди Єв-
менової кохання було в 17 років, а 
тепер не знає, що це таке. Вийшла 
заміж після 8 класу. Але через два 
роки її Михайло зрадив і перейшов 

жити до іншої. А вона, начебто на 
зло, вийшла вдруге заміж за його 
друга. Тепер сама.

– А що ж трапилося?
– Другий чоловік запив, — по-

яснила.
Від першого чоловіка – доне-

чка, від другого – син. Михайло і з 
новою жінкою не вжився. Мешкає 
сам.

– Може, тепер зійшлися б? – 
запитую.

– Нащо він мені здався... – смі-
ється загадково.

Пізніше дізнаюся, що Ліда вже 
«зайнята» молодим чоловіком. 
Може, це і є доля? Без усіляких офі-
ційних оформлень?

Доля багатьох перелюбівських 
жінок – не побажаєш і ворогу сво-
єму. У Н. ревнивий чоловік – як по-
бачить, що з кимось поговорила 
десь, – напивається і б’є дружи-
ну. Але живуть! Сімдесятитрирічна 
Ганна Самійлівна теж свого часу не 
раз ночувала не в своєму домі. 

–Була якась допізна робота,– 
розповідає вона. – Це ще в 50-х ро-
ках трапилося. Мій Іван шофером 
робив. А він красень – на все село. 
На току мені кажуть: тільки що з В. 
пішов вулицею, доганяй. Я за ними. 
В. – красуня. Гарна одинока жінка. 
Трохи з чоловіком пожила, а тоді 
його вбили. В неї тільки дочка і ні-
кого нема. Я тоді в кінець городу, 
де Перелюбка тече. Бачу – стоять, 
обнімаються на березі! І такий гнів, 
образа мене охопили. Схопила я 
лозину та її по плечах, по плечах! А 
він мерщій тікати... Приходжу додо-
му, а Іван уже лежить на печі, наче 
нічого й не трапилося!

–Не кинули його?
 –Якби були живі батьки (бать-

ка розстріляли фашисти, а мати у 
війну померла.— Авт.), хіба я при-
нижувалася б? Втекла я, плачучи, 
до сестри. А в неї – своя сім’я. За-
спокоїла: «Тебе, сестричко, од стола 
не одганяють. Заспокойся! Йди до 
дітей». Я жила із свекрухою в їхній 
хаті. І обох він нас, коли постарів, 
п’яним ганяв.

– Після того, як «застукали», 
більше вас не зраджував?

– Де там! В. навіть під вікно 
наше приходила, виглядала. Люби-
ла чоловіка дуже! Її наші кутківські 
за це побили. Народила вона від 
мого Івана сина.

– Ви знали про це?
– Та він сам хвалився. Та й від 

кого? Вона ж його любила.
– Чого він вас не кинув і не пе-

рейшов до неї?
– Та ж він мене, дурний, ще 

більше любив!
– Як це?
– Та такий же ревнивий був, 

якби ви знали. Я тільки десь на сіні 
затримаюсь, чи що – то такі мені 
сцени влаштовував. А під старість 
узагалі здурів – з кулаками дово-
див свою правоту...

– І ви не зрадили його на зло 
жодного разу?

– Ні. От такого за мною не зна-
ють. А він і до сусідки ходив! Вона 
самотня – все просить: поможи, 
Іване, те, друге. Аж раз інша сусідка 
і каже: ти не знаєш, що твій чоловік 
поробляє? Смикнули ми двері оди-
нокої – а вони замкнені. Дивлюсь 
у вікно, а на стільчику штани мого 
Івана. То я з усієї сили каменюкою 
у вікно.

– А що чоловік?
— Він винуватим довго себе не 

почував. Ще й дорікав: для чого ві-
кно розбила...

– Давно він помер?
– У 1985 році.
– Не спробували вдруге вийти 

заміж?

– Сватався до мене один чо-
ловік. Однак я йому сказала: «Ви-
бач, але я вже раз була заміжньою. 
Більше не хочу».

Ганна Самійлівна нині співає 
у церковному хорі, вона також у 
церкві – псаломниця. Її непокоїть, 
що у відроджений храм ходить по-
стійно лише 5-6 прочан. Решта зга-
дують Бога лише на Паску та інші 
великі релігійні свята. Можливо, 
тому, на її думку, перелюбівці біль-
ше сидять у барах і лише примножу-
ють гріхи...

– Мораль у селі підупала, – 
каже вона. – Люди не оглядаються 
ні на що. Я взагалі за молодих бо-
юся – дівчата курять, випивають. 
Які в них будуть сім’ї? Страшно по-
думати!

У Перелюбі з 920 мешканців 
близько 80 самотніх жінок. Галина 
Григорівна Летута пізнала сімейне 
щастя лише у 50 років!

– Мої хлопці загинули на війні, 
– згадувала. – Я з мамою дівува-
ла. Пристав до мене у прийми чо-
ловік, але тільки два роки пожив... 
У нього й до мене сім’я була. Але й 
знову пішов. Уже двадцять років я 
сама. Важко, та вже так склалося, 
як склалося.

Познайомився і з жінкою, яка 
знає місцевих дон жуанів і не засу-
джує їх:

– Із гарної сім’ї чоловік не бі-

жить. Правда? А самотня жінка ви-
нна, що вона одна, що в селі путя-
щих чоловіків на пальцях можна 
порахувати? Той розпився, той со-
пливий, кривий, негодящий. Чого 
одинока повинна на собі ставити 
хрест? Вона теж має право на щас-
тя у цьому житті. Хоча б невеличке, 
хоча б таємне, але своє.

– Не всякій дружині ваша логі-
ка сподобається!

– У нас у Перелюбі деякі став-
ляться до своїх чоловіків, як до ро-
бочої скотини. А їм у цій грязюці, 
нескінченній роботі на тракторі чи 
на фермі з ранку до ночі треба ж, 
може, хоч одне ласкаве слово по-
чути. Я не кажу вже про любов...

Жінка розповіла про Я. Уже 
який вік має, а на нього у кількох 
дворах собаки не гавкають – свій! 
Хлопці «на стороні» всі у нього! 
П’ятеро дітей! Або старий Н. У ньо-
го «на стороні» такий чудовий син 
виріс. Працює лікарем у Чернігові. 
Має авторитет.

І все-таки в Перелюбі пере-
любників громадська думка не ви-
правдовує і засуджує. Навіть якщо 
і з безбатченків виростають непо-
гані люди. Одну жінку навіть жор-
стоко прозвали за п’ятеро дітей, 
народжених від різних чоловіків. 
Змушена була недавно забиратися 
із села світ за очі. Чергові «викрит-
тя» таємних взаємин – щотижнева 
інформаційна пожива для вуличних 
бабусиних посиденьок. Хоча мова 
про те, що «от часи настали», часто 
переростає у дискусію зі знавцями 

«справи»: «А пам’ятаєте, скількох ді-
тей тут у війну з лісу напартизани-
ли? А які шури-мури були після нім-
ців із заїжджими шоферами? А ми 
про сьогоднішніх говоримо».

...Ой, годі про це. А є у Перелю-
бі ідеальна сім’я, яка була б для всіх 
зразком?

Майстер лісу Василь Шматок, 
почувши запитання, почухав поти-
лицю:

– Так одразу, знаєте, і не ска-
жеш. У Перелюбі, мені здається, це 
все одно, що голку у стозі сіна шукати.

Дізнався, що років зо два тому 
у клубі проводили вечір «Краща 
сім’я». Організаторів його шокував 
ущерть заповнений зал – у клуб-
ному приміщенні вмістилося пів-
села! Усіх, як з’ясувалося, пекла 
цікавість, хто ж не зраджує одне 
одного, не свариться, живе в зла-
годі і любові. Яке ж було здивуван-
ня і розчарування багатьох, коли 
на сцену піднімалися деякі пари, в 
яких у житті теж усяке траплялося.

Усе-таки мені вдалося поба-
чити ідеальне подружжя (воно, до 
речі, знехтувало з якихось причин 
вищезгаданий захід. – Авт.). Ган-
на Самійлівна по-доброму йому за-
здрить:

– Та Олександра усе життя – як 
сир у маслі каталася...

Це – про Олександру Андріїв-
ну Борисенко, яка зі своїм чолові-

ком – теслярем Іваном Кузьмови-
чем виростила трьох дочок і трьох 
синів.

– Ви їхню хату відразу впізнає-
те, – сказали перелюбівці.

– Чому?
– Побачите!
Справді, будинок тесляра – це 

неповторний витвір дерев’яного 
різьблення. І віконниці, і вхідні 
двері, і піддашшя, і стіни вража-
ють різьбленими візерунками. З 
любов’ю зроблене житло!

Борисенко задоволено смієть-
ся, коли чує від мене, що його дру-
жина «катається, як сир у маслі».

– Невже ніколи не сварились? 
– запитую.

Подружжя думає.
– Наче ні, – каже чоловік.
– І дружина на вас не бурчить?
– А за віщо,– дивується вона. – 

Ну, буває, мені щось не подобаєть-
ся. Але змовчу, подумаю, що, може, 
він і правий, що так робить. Тому ми 
разом.

– Вам пощастило на чоловіка?
– Ой, як нікому...
Обом – за сімдесят. Ще трима-

ють корову, порося, кільканадцять 
вуликів. Усе в них у господарстві 
акуратно розміщене, розкладене. 
Одне слово, в усьому відчувається 
сімейна злагода.

...Ідеальне, безхмарне кохан-
ня – лише для обраних? Чи воно є 
там, де його оберігають, не дають 
зачерствіти, запліснявіти?

Корюківський район
29. 10. 2002 р.

Сергій ПАВЛЕНКО: «Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, жур-
наліст, історик, редактор історико-краєзнавчого журналу 
«Сіверянський літопис». Він готує до видання свою нову кни-
гу «Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини». 
Статті з неї він люб'язно надав для публікації нашій газеті.

Перелюб 
у Перелюбі
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Батурин — гетьманська столиця

Фотоархів

Слово «археологія» вперше 
вжито Платоном у значенні «істо-
рія минулих часів». 

Починаючи з 1995 р., архео-
логи кожного серпня з’являються 
у Батурині і відкривають сторінки 
його підземного літопису. Саме 
завдячуючи їхній праці із забут-
тя було повернуто історію міста, 
саму згадку про яке планомірно і 
завзято викорчовували з народ-
ної пам’яті майже три століття. 

Головною рушійною силою 
розкопок у Батурині є студен-
ти та викладачі Інституту істо-
рії Чернігівського національно-
го педуніверситету імені Т. Шев-
ченка та ряду інших вузів Украї-
ни і Росії, а також співробітники 
Інституту археології НАН України, 
канадські спеціалісти з археоло-
гії. 

Безпосереднім організато-
ром, керівником та ідейним на-
тхненником Батуринської ар-
хеологічної експедиції був Во-
лодимир Петрович Коваленко, 
який віддав справі вивчення ре-
шток матеріальної культури на-
ших предків більше 40 років сво-
го життя, обстежив близько 500 
археологічних пам’яток Чернігів-
щини. 

Дослідник від Бога, він звер-
нув свій погляд до Батурина ще 
в далекому 1976 р., коли, будучи 
молодим співробітником відділу 
охорони пам’яток Чернігівсько-
го історичного музею, дізнався 
про кар’єрну виробку Батурин-
ського цегельного заводу на те-
риторії садиби гетьмана І. Мазе-
пи в урочищі Гончарівка. Кова-
ленко приїхав до Батурина і, не-
зважаючи на колосальний тиск 
радянських партійних органів, 
зумів добитися припинення ви-
робки. Директор Батуринсько-
го цегельного заводу Ващенко 
І. Й. був змушений підписати Акт 
технічного огляду археологічно-
го пам’ятника від 23.11.1976 р., 
за яким підприємство не лише 
не мало права на будь-які земля-
ні роботи, але і зобов’язувалося 
охороняти пам’ятник від руйну-
вання. Фактично на більшій час-
тині кар’єру встигли зробити тіль-
ки розкривні роботи (зняли куль-
турний шар та передматерикові 
шари), а пласти материкової гли-
ни практично не розпочали роз-

роблятися. Однак, кар’єр завдав 
непоправної шкоди городищу: 
знищено близько чверті майдан-
чика, укріплення з південно-за-
хідного боку на ділянці біля 260 
м та один з бастіонів. 

Після створення у 1994 р. 
Державного історико-культур-
ного заповідника «Гетьманська 
столиця» постало питання про 
встановлення та затверджен-
ня його охоронних зон. Тому з 
1995 р. у Батурині розпочала 
свою роботу Міжнародна архе-
ологічна експедиція Інституту 
археології НАН України й Чер-
нігівського університету ім. Т. 
Шевченка (з 2001 р. – за учас-
ті науковців Понтифікального 
Інституту Середньовічних Сту-
дій і Славістичного відділен-
ня Торонтського університету). 
На основі здобутих результатів 
було складено перший загаль-
ний план охоронних зон запо-
відника, затверджений розпо-
рядженням Чернігівської облас-
ної держадміністрації № 161 від 
6 березня 1996 р.

У 1995-му свою дослідниць-
ку долю з Батурином пов’язав 
ще один археолог – старший на-
уковий співробітник кафедри ар-
хеології та історії України ЧНПУ 
Юрій Миколайович Ситий. Захо-
пившись романтикою розкопок 
ще в шкільному гуртку, він виру-
шив у свою першу експедицію 
в 15 років, загалом же відкрив 
біля 400 різноманітних архео-
логічних пам’ятників Чернігів-
щини. За безпосередньої участі 
Ю.Ситого було обстежено увесь 
регіон Батуринського Посейм’я, 
що тривалий час був суцільною 
«білою плямою» на археологічній 
карті України. 

З 2001 р. у розкопках на те-
риторії Батурина бере участь 
представник Українського Нау-
кового Товариства імені Т. Шев-
ченка в Америці, викладач Сла-
вістичного відділу Торонтського 
університету (Канада) професор 
Володимир Ігоревич Мезенцев. 
Він є виконавчим директором 
Батуринського проекту від ка-
надської сторони та співкерів-
ником розкопок колишньої геть-
манської столиці.

За 16 сезонів у межах охо-
ронних зон Батурина археолога-

ми досліджено близько 12000 
м2 культурного шару, у тому чис-
лі: на Цитаделі – понад 3000 м2, 
на Фортеці – понад 3000 м2, на 
відкритих посадах та Подолі – 
близько 1200 м2, на садибі В. Ко-
чубея – біля 300 м2, на Тепловці 
(палац К. Розумовського) – при-
близно 2500 м2, на Гончарівці – 
майже 1000 м2, у Батуринському 
Миколо-Крупицькому монастирі 
– більше, ніж 500 м2, в міських 
околицях – понад 100 м2. 

Завдяки інтенсивним роз-
копкам, Батурин є сьогодні най-
краще обстеженим археологіч-
но у порівнянні з іншими геть-
манськими резиденціями – Чи-
гирином, Гадячем та Глуховом. 
Однак планування й архітектура 
фортець, замків, гетьманських 
резиденцій та міська забудова 
Чигирина і, особливо, Глухова 
того часу повніше відтворені іс-
ториками архітектури за писем-
ними джерелами, малюнками та 
планами, що збереглися.

Роботи археологів у Бату-
рині, а також оприлюднення ре-
зультатів розкопок у вітчизняних 
та зарубіжних ЗМІ, привернули 
до міста увагу широкої громад-
ськості. У квітні 2004 р. на місці 
масової загибелі жителів Бату-
рина від московської навали у 
1708 р. встановлено пам’ятний 
Хрест жертвам Батуринської 
трагедії. Щороку зростає кіль-
кість гостей заповідника «Геть-
манська столиця».

 Засновані на матеріалах до-
сліджень, у 2003-2005 та 2008 
рр. відбулися грандіозні рес-
тавраційно-будівельні роботи: 
побудовано флігелі палацово-
паркового ансамблю К. Г. Розу-
мовського, відтворено архітек-
турно-меморіальний комплекс 
«Цитадель Батуринської форте-
ці» з об’єктами. 

Археологічні знахідки з Ба-
турина та його найближчої око-
лиці стали основою експози-
ції Музею археології Батурина, 
створення якого було однією 
з заповітних мрій дослідників. 
Урочисте відкриття музею відбу-
лося 22 січня 2009 р. за участі 
тодішнього Президента України 
Віктора Андрійовича Ющенка. 

Наталія САЄНКО

В історіографії Батурина історія церк-
ви Покрови Пресвятої Богородиці, в тому 
числі її священно- та церковнослужителі, 
спеціально дослідниками не розглядали-
ся. Важливу інформацію нам надають ар-
хівні джерела.

У фонді Чернігівської духовної консис-
торії Державного архіву Чернігівської об-
ласті зберігаються «Сведения о церквях 
Конотопского уезда за 1902 год» (кліро-
ві відомості), де міститься інформація про 
клір, приміщення церкви, а також про гос-
подарсько-економічний стан храмового 
комплексу. 

Більш докладніше зупинимося на слу-
жителях Покровської церкви, відомості 
про яких знаходимо в клірових відомостях 
по згаданій церкві за 1902 р. 

Зведення храму Покрови Богородиці 
відбулося у 1789 році з ініціативи свяще-
ника І. Джунковського на кошти прихожан. 
В архівах Національного історико-куль-
турного заповідника «Гетьманська столи-
ця» зберігаються фотографії Покровської 
церкви за 1909 р., на яких видно, що храм 
був збудований на одному з пагорбів Ба-
турина. Він був цегляний, зовні побілений, 
з високою триярусною дзвіницею над за-
хідним притвором, у довжину і ширину він 
мав 21 м. Престол був один – в ім’я По-
крови Пресвятої Богородиці. Церква була 
в достатньому обсязі забезпечена начин-
ням, необхідним для здійснення щоденно-
го і урочистого богослужіння. 

Церква Покрови Пресвятої Богороди-
ці відносилася до V штату, тобто парафі-
яльне духівництво складалося у 1902 р. 
із священика, псаломщика та церковного 
старости. 

З 14 жовтня 1885 р. по 1908 р. свя-
щеником при Покровській церкві служив 
Лаврентій Іванович Нєжинцев. Народив-
ся він 26 січня 1839 р. у с. Прохори Бор-
зенського повіту, в родині священика. Піс-
ля навчання в Чернігівській Духовній се-
мінарії, у 22 роки, був висвячений до Ми-
колаївської церкви с. Заньки Ніжинського 
повіту священиком. Через два роки пере-
ведений в с. Козляничі Сосницького по-
віту, а через 10 років був уже «штатнымъ 
Священником въ Гамалеевскій женскій 
монастырь Глуховского уезда». 

Службова діяльність священика в 
кліровій відомості характеризується на-
ступним чином: «поведения хорошаго; ни 
съ кем не состоит въ родстве; судимъ и 
штрафованъ не былъ…» За старанне ви-
конання своїх обов’язків був відзначений 
набедреником, фіолетовою скуфією, ка-
мілавкою та золотим наперсним хрестом. 

Проживав в дерев’яному будинку, який 
був збудований у 1885 р. на приписаній до 
храму землі. 

Лаврентій Іванович з дружиною Олек-
сандрою мав 5 дітей. Син Олександр був 
священиком в м. Борзна, доньки: Олімпі-
ада одружена з діаконом Самбурським, 
Клавдія – вдова священика Неговського, 
Анна – заміжня за Колезьким секретарем 
Косенком та найменша донька Лідія була 
вчителькою церковно-приходської школи 
Воскресенської церкви в м. Борзна. 

Псаломщиком (дяком) з 1892 р. при 
Покровській церкві був Максим Джун-
ковський, який походив з родини церков-
нослужителя Івана Джунковського. На-
родився він 21 січня 1868 р. в Батурині. 
Навчався у Борзнянському двокласно-
му міському училищі. У віці 23 роки Пре-
освященнішим Сергієм, єпископом Новго-
род-Сіверським, посвячений у дяки. Мак-
сим Іванович був одружений і мав 4 дітей 
«живущихъ при отце и въ училищахъ не 
обучаються». Оскільки при церкві будин-
ку для псаломщика не було, він винаймав 
квартиру та з дозволу Єпархіального ке-
рівництва отримував за це 24 руб. в рік 
«изъ посадов церкви». 

З 1887 р. церковним старостою був 
53-річний Леонтій Іванович Домашенко. 
За старанне виконання своїх обов’язків 
був нагороджений Святійшим Синодом по-
хвальним листом та срібною медаллю. 

У Клірових відомостях зазначається, 
що на утримання церковнослужителів з 
державної казни виділялося 142 руб., свя-
щеник – отримував 106 руб., решту – пса-
ломщик. Указом Священного Синоду від 4 
квітня 1799 р. у міських та соборних церк-
вах встановлювалися правила допомо-
ги представникам духовного стану, які не 
мали засобів до існування. До них відноси-
лися: заштатне духовенство, вдови та си-
роти. Так, при Покровській церкві прожи-
вала донька священика Нєжинцева – вдо-
ва Клавдія з дітьми, які навчалися в Черні-
гівському духовному училищі і отримували 
раз на рік 15 руб. від Єпархіального управ-
ління та 100 руб. з емеритальної каси. 

Отже, архівні документи повертають із 
забуття мало досліджену історію церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці. 

Наталія ПІЛЬТЯЙ

Автори публікацій – 
наукові співробітники 

Національного історико-культурного 
заповідника «Гетьманська столиця»

У пошуках древнього міста Священнослужителі 
Покровської церкви 

Варва десь на 
межі десятиліть 
1920-1930-тих. Не 
знаю, хто на пер-
шому плані, але, 
мабуть, не остан-
ні люди в ті часи у 
Варві.А от на дру-
гому плані люди 
відомі: ліворуч Че-
берда Кость Па-
насович, людина 
надзвичайно осві-
чена та справжній 
вчитель, Решта 
двоє – подружжя 
Матросів: Олек-
сій та Оксана. Всі 
п'ятеро учасники 
драмгуртка. Це 
залишки Україн-
ців, які, на жаль, 
не пережили со-
вєцького катка 
30-х. Надзвичай-
но атмосферна 
світлина - люди 
старої України.

ФБ, сторінка 
Дмитра Павленка.

В кабріолеті по Тростянецькому дендропарку. Початок 20 століття.

Учасники драматич-
ного гуртка Ічнянської 
школи № 1. Перший пра-
воруч — Микола Чумак. 
1926 рік 

Джерело до обох останніх 
фото: «Ічнянщина: 

першоджерела. Історія 
краю в документах». 
Автори-упорядники 
Микола Терещенко 

та Віталій Шевченко.
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини історії» – відомого чернігівського письменника, 

журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175,177–181.

У 1767 роцi iмператриця Кате-
рина II поселила на землях своєї ве-
личезної держави сотнi нiмецьких 
сiмей iз Прусiї та околиць Франкурта 
i Данцiга. Виникла нiмецька колонiя 
i на території теперiшнього Бахмаць-
кого району. Нинi про неї нагадують 
хiба що старi назви сіл — Беламеш 
(Бiловежi Першi), Вердер (Зеленiвка), 
Кляйн Вердер (Малозеленiвка)... 

На жаль, iсторичних описiв 
про життя нiмецьких колонiстiв на 
Чернiгiвщинi, передовсiм початку 
позаминулого столiття, дуже мало. 
Отож певним чином цю прогалину 
компенсують ці щоденниковi нотат-
ки Отто фон Гуна.

«Уже було пiзно, чорнi хмари за-
крили мiсяць i ми у пітьмі проїха-
ли троє сiл німецьких колонiстiв, 
яких так i не роздивилися. Наступ-
ним було село Бiла Вежа, також 
нiмецьке. У селi вже всi спали. Я 
постукав в одне вiкно. «Хто там?» – 
почув я жiночий голос iз верхньо-
саксонським акцентом. «Земляки, 
– вiдповiв також нiмецькою мовою 
я, – просимося на ночівлю». «Што-
фель, чоловiк мiй, у хворого сусіда», 
– почув вiдповiдь i запрошення за-
йти.

Вiдчинила молода жiнка iз ди-
тиною на руках, за нею, у другiй 
кiмнатi, я побачив також дiтей, що 
спали у лiжку. У квартирi було чи-
сто i затишно, та все ж ночувати ми 
пiшли до сільського пастора, який 
жив бiднiше i гiрше, нiж Штофель. 

Зустрiти нiмцю нiмця у цих краях 
дуже приємно...

...Кожен житловий будинок у селi 
– мурований, окрiм великих сiней, 
у яких знаходиться кухня, має двi 
великi кiмнати. Вже по вигляду кож-
ної садиби можна бачити, наскiльки 
старанний той чи iнший господар. Пе-
ред будинками – колодязi. Село до-
вге, заселене лише однiєю вулицею, 
обсадженою по обидва боки береза-
ми. Хлiборобство цих колонiстiв по-
лягає у вирощуваннi жита, вiвса i яч-
меню. А в садках i на городах вони 
саджають білу та червону капусту, 
але бiльше всього – картоплю. Тва-
ринництво у них у хорошому станi. Те-
лят залишають на цiлих 20 мiсяцiв 
під коровами, яких, як i свиней, го-
дують картоплею. Виготовляють 
нiмецькi сири. Масло в них хороше, 
як i хлiб. Кiнськi заводи зразковi, ко-
ней закуповують тут i для армiї, во-
дять їх i на ближнi ярмарки. Одер-
жують за коня по 100 150 рублiв. 
Щоправда, мають недостаток у сiнi, 
а тому наймають у сусiднiх дворян 
луки – з половини. Кожен господар-
колонiст платить казнi за тридцять 
десятин 20 рублiв у рiк.

Пастором у селi нинi добродiй 
Горн. Парафiяни самi обирають пас-
тора, утримання його становить 80 
рублiв, надається квартира i зем-
ля. Одне слово, живеться пасто-
ру нелегко, мусить сам працювати 
на землi. Кiлькiсть його парафiян у 
семи тутешнiх німецьких селах ста-

новить 700 лютеран i 300 католикiв. 
У всiх же семи селах проживає 150 
нiмецьких сiмей, а у Бiлiй Вежi – 30.

Пономар утримує сiльську шко-
лу. Лютерани одружуються тiльки 
мiж собою, а католики вже стали 
одружуватися i з людьми право-
славної вiри.

По недiлях чоловiки i жiнки одя-
гаються по святковому, у свiй харак-
терний нiмецький одяг. Лiкаря у селi 
немає, а повiтовий лiкар живе за 
30 верств, лiки ж привозять за 60 
верств – iз Нiжина. Вiд вiспи мину-
лого року в нiмецьких селах помер-
ло 30 дiтей, тому малоросiйський 
генерал губернатор, князь Куракiн 
видав розпорядження повiтовому 
лiкарю здiйснити колоністам ще-
плення коров’ячої вiспи. Вiн же, 
князь Куракiн, два роки тому засну-
вав у губернському мiстi Чернiговi 
школу з німецьких ремiсникiв, яка, 
розповiдають, вже успiшно дiє.

Загалом же колонiсти тутешнiм 
життям задоволенi, i з року у рік їхнi 
статки зростають. У найстараннiших 
iз них я бачив наповненi комори, ба-
гато коней, корiв, телят i свиней. Але 
є проте мiж ними i негiдники...

Село розташоване посеред сте-
пу i оточене болотами. Місцеве на-
селення допомагає німцям обро-
бляти поля – з половини, а смак 
до картоплi розповсюджується у 
цьому краю все бiльше. Продають 
свою продукцiю колонiсти у Бату-
рині».

Зранку 21 червня 1813 року де-
сятки знатних чернігівців і губерн-
ських чиновників поспішали до ка-
федрального Спаського собору, щоб 
зайняти у ньому більш зручне міс-
це. Адже мала відбутися не служба 
Божа, а подія незвичайна і небувала 
– позбавлення архієпископа Варлаа-
ма Шишацького єпископського і свя-
щенницького сану. За зраду батьків-
щині.

Рід Шишацьких походив із села 
Красилівки теперішнього Козелець-
кого району, не одне його покоління, 
вже й після Варлаама, обирало собі 
сімейну стезю священика. Священи-
ком, скажімо, був і батько Олексан-
дра Шишацького Ілліча – українсько-
го поета і фольклориста, одного із 
перших редакторів газети «Чернигов-
ские губернские ведомости».

Відомо, що у молоді роки отець 
Варлаам служив у Білорусії, де нема-
ло посприяв архієпископу Мінському 
Віктору Садковському у наверненні 
до православ’я уніатів, за що у квіт-
ні 1796 року отримав сан єпископа і 
очолив Житомирську єпархію. Тут теж 
відзначився, передовсім у відкритті 
семінарії. 1809 року його нагородже-
но орденом Святої Анни І ступеня і в 
сані архієпископа призначено керу-
вати Могильовською єпархією.

У липні 1812 року, коли фран-
цузькі війська маршала Дау зайняли 
Могильов, у кафедральному соборі 
міста, переповненому народом, ар-
хієпископ Варлаам здійснив нечува-
ний вчинок: присягнув на вірність На-
полеону і зобов’язав зробити це все 
духовенство своєї єпархії, а також 
згадувати ім’я французького імпера-
тора при богослужіннях. «На ком бо-
лее действует Всевишний Промысел, 
как не на великом Наполеоне? Пред-
приятия его чрезвичайны, подвиги 
велики, дела преславуты, события 
дальневидных его намерений приво-
дят в удивление всю Вселенную», — 
говорив Варлаам в одній зі своїх про-

повідей.
Після перемоги над Наполеоном 

рішенням Святійшого Синоду Варла-
ама було позбавлено сану єпископа 
і священика. Здійснити ж це рішення 
покладено на Михайла Десницького 
– архієпископа Чернігівського.

...Закалатали дзвони, заспіва-
ли півчі, коли до собору зайшли оби-
два архієпископи. Варлаама, підтри-
муваного іподіяконами, звели на ам-
вон. У переповненому храмі на якусь 
мить настала тривожна тиша. А потім 
залунав громовий голос секретаря 
консисторії Павловського, який зачи-
тав ухвалу Синоду про зняття із Вар-
лаама архієрейського сану і пере-
ведення його на вакансію простого 
монаха Новгород Сіверського Спасо-
Преображенського монастиря. При 
цьому з нього взято підписку про те, 
що він «ни под каким ведомом, ни 
письменно, ни словесно, не только 
именоваться єпископом, но и благо-
словення подавать рукою не будет».

Один із протодияконів зняв з Вар-
лаама митру та інший архієрейський 
одяг. Подали йому рясу та клобук, він 
швидко, зі сльозами на очах, зійшов 
з амвону у вівтар через бокові двері, 
попросив напитися води і через поно-
марню вибіг із храму, сів у карету, що 
вже на нього чекала.

Як свідчили очевидці, дійство 
було настільки гнітючим, що плакали 
із Варлаамом у соборі майже всі при-
сутні. Плакав і архієпископ Михайло, 
здійснюючи водночас літургію.

У монастирі Варлаам прожив ще 
майже десять літ і помер у 1823 році. 
При ньому була велика бібліотека, 
привезена із Могильова, яку після 
смерті власника передали Чернігів-
ській духовній семінарії, але згодом 
чимало рідкісних книг з неї було від-
везено до Петербурзької духовної 
академії.

Сучасники згадували, що в остан-
ні роки життя Варлаам осліп, і для 
того, щоб він міг пройти зі своєї келії 
до собору, між ними було натягнуто ві-
рьовку, за яку він, йдучи, тримався.

Що ж змусило нашого земляка 
зрадити батьківщині, якою для нього 
була Російська імперія? Важко дати 
однозначну відповідь. Але, мабуть, 
не останню роль відіграли наміри 
Наполеона звільнити селян від крі-
пацтва, що вже було зроблено у Єв-
ропі. А ще створити на теренах Укра-
їни окрему державу, не залежну від 
Росії. Певно, на кращу долю для сво-
їх співвітчизників українців і споді-
вався Варлаам Шишацький, прися-
гаючи на вірність французькому ім-
ператору.

Сергій Олександрович Єфре-
мов працював над четвертим то-
мом академічного видання творів 
Тараса Шевченка. Текст «Щоден-
ника» важливо було звірити з ори-
гіналом, який зберігався в Чер-
нігівському музеї Тарновського. 
Однак Валентин Андрійович Шу-
гаєвський (за словами Єфремова 
– інтриган), тодішній завідувач іс-
торичного відділу музею, «відмо-
вив комуніста, що завідує музеєм 
– «дать вежливый и уклончивый 
ответ». А слідом дехто Салогуб із 
Народного комісаріату освіти ви-
магав телеграмою прислати до 
Чернігова представника Акаде-
мії з коректурою, бо «Щоденник» 
цінний експонат, і музей не може 
його передати. 

Сергій Олександрович не міг 
зрозуміти, чому в Академії творін-
ню Шевченка загрожує безпека, а 
в музеї ні. Єфремова турбувало, що 
можна прогаяти час, який визначи-
ло державне видавництво. Агатан-
гел Кримський після розмови із Са-
логубом порадив Сергію Олексан-
дровичу краще поїхати самому до 
Чернігова. Бо закрутилися такі чва-
ри, що в них замішані й академіки. 

І от 25 травня 1925 року Сер-
гій Єфремов прибув до Черніго-
ва. «Два тижні просидів за каторж-
ною роботою, вивіряючи з оригі-
налу Шевченків Щоденник, – зга-
дував він, – працюючи по 7-10 
годин. <…> Працював у самому му-
зеї, майже завжди сам-один. Тихо. 
Проходять давні події перед очима. 
А за вікнами щебече, аж в ушах ля-
щить, соловейко, перегукуються 
зозуля й удод: ку-ку… вуд-вуд-вуд… 
І заради цього навіть варто було по-
їхати до Чернігова. Музей стоїть за 
містом, на краю величезного гаю, 
трохи поскубаного революцією, 
але все ж могутнього. Вікові дуби, 
липи шумлять, заглядаючи у вікна. 
Гарно, тихо і якось сумно мені було 
на душі. Багато елегійного почуття 
навіяла ця обстава». 

Сергій Олександрович шко-
дував, що за роботою мало ба-
чив Чернігів, так само і людей. В 
останні дні лив дощ, мов з відра, і 
це завадило зустрітися з грома-
дою. Дуже хотілося йому почути ко-
лективні настрої людей з провінції. 
Проте пощастило в іншому – від-
відати художника Михайла Жука, 
який змалював портрет академіка 
Єфремова.

А ще він почув такий факт. 
«Проїздили ми Десною повз стоя-
ни, на яких мав бути залізничний 
міст, і один із пасажирів розповів 
мені їх історію. Моста не буде, бо 
секрет, як перекинути його з одно-
го стояна на другий через усеньку 
річку, – розстріляно. Був у Чернігові 
інженер, що ставив того моста. Од-
ного дня його схопила ЧЕКА і роз-
стріляла. А на другий день з Москви 
прийшло якесь запитання до того 
інженера, і тільки тоді ЧЕКА дові-
далася, кого вона розстріляла. Без 
його не можна кінчити й моста, бо з 
ним пішли в могилу і всі обрахунки, 
складені на підставі його власної 
формули. Прізвище інженера, якщо 

не помиляюся, Решетніков».
Справа із «Щоденником» закін-

чилися несподівано. Його з Черні-
гова привезли Єфремову в Акаде-
мію. Бо роботи над рукописом було 
ще багато. Валентин Шугаєвський 
відчував свою провину «і запобігав 
усякого», але Сергій Олександрович 
не міг забути, що він «загальмував 
роботу й наклепав на Академію».

Наступного разу Єфремов від-
відав Чернігів 5 березня 1927 року 
на запрошення Ювілейної комісії 
у складі Бориса Шевелева, О. Зау-
шкевича і Марка Вайнштейна з на-
годи святкування століття від дня 
народження Леоніда Глібова. За 
півроку до святкування вони скла-
ли план і передали, як згадував Єф-
ремов, властям і «одразу напоро-
лися на офіціальне головотяпство. 
План Комісії Чернігівський викон-
ком віддав на апробату «ректорові» 
ІНО, а той (якийсь Шестаков – русо-
тяп і україножер) півроку держав 
його у себе і оце тільки останніми 
днями повернув, понівечивши. Це 
стало, як побачимо зараз, гаслом 
для чернігівських властей предер-
жащих. Постанова Комісії – збира-
ти жертви на пам’ятник Глібову в 
Чернігові зразу ж одпала: заборо-
нено. Мотив: «Мы не имеем еще па-
мятников своим деятелям – зачем 
же ставить чужим (!?)».

Виконком асигнував Комісії аж 
25 крб., але так їх і не дав. У Черні-
гові була одна пристойна зала Дво-
рянських зібрань, де можна було б 
провести урочисте засідання. Од-
нак із цього приміщення утворили 
комору для усілякого дрантя. Була 
ще одна пристойна зала на сімсот 
людей – колишнє релігійно-про-
світницьке товариство. Саме її 
просила Комісія. Відмовили, бо там 
мали виступати ліліпути. Довелося 
обмежитися невеличким помеш-
канням однієї із шкіл. 

Сергій Олександрович згаду-
вав: «Другого дня ходили на моги-
лу Глібова до Троїцького монасти-
ря. Поклали на неї вінок. Могила, 
як рівняти до інших, у доброму ста-
ні: принаймні пам’ятник цілий і ви-
довбано тільки портрета. По білому 
мармуру – сила написів олівцем: то 
«культурні» одвідувачі лишають на 
пам'ятку нащадкам свої автогра-
фи. Поміж ними два звернуло за-
гальну увагу: «Фома Михайлович 
Коцюбинський» та «Ю. Коцюбин-
ський». Хтось із присутніх сказав: 
«Мабуть, кістки Михайла Михайло-
вича в труні повернулися, як його 
йменням прикрашувано пам’ятник 
Глібова». До могили Коцюбинсько-
го через кучугури розмоклого снігу 
не можна було добратись».

Ввечері була вистава, яку орга-
нізувала місцева спілка робітників 
освіти. Офіційний промовець ска-
зав, що Леонід Глібов писав гар-
ні байки, але не наш, бо не доріс 
до більшовизму. Сергій Олексан-
дрович був розчавлений тим, що 
робили актори-аматори на сцені. 
Декламація ніяка, спотикання на 
кожному слові. Безголосі співці, за 
словами Єфремова, «доповнили це 
знущання над пам'яттю письменни-
ка. <…> З тяжким почуттям вийшов 
я з вистави, каючись, що лишився 
на це осудовисько». 

Людмила СТУДЬОНОВА
 
Довідково. Сергій Олексан-

дрович Єфремов (1876 – 1939) – 
український громадський, політич-
ний і державний діяч, літературний 
критик, історик літератури, акаде-
мік Української академії наук, пу-
бліцист, один із творців української 
журналістики. Автор монографії про 
творчість М. Коцюбинського. Репре-
сований 1930 року в справі так зва-
ної «Спілки визволення України». По-
смертно реабілітований 1989 року.

Присягнув на вірність Наполеону

Сучасний вигляд Спасо-Преображенського монастиря 
у Новгороді-Сіверському

Жили німці у Білій Вежі 

Чернігів очима літераторів 
Чому обурився Сергій Єфремов
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Українські сатира та гумор
Іван ГУДЗОВАТИЙ

А Вона не спонукається!

Коли випадає нагода згадати 
когось причетного до літератур-
ної творчості з колишніх вихован-
ців Ніжинського педінституту (нині 
вже університету) імені Миколи Го-
голя, майже кожен співрозмовник 
вважає мало не аксіоматичною 
тезу про ніжинську літературну 
школу. А ось авторові цих рядків, 
що з'явилися з нагоди поважного 
ювілею Анатолія Шкуліпи, відразу 
ж згадалося:

«Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак.»
Ні-ні, зовсім не збираюся по-

рівнювати одного з провідних май-
стрів художнього слова сьогоден-
ної Чернігівщини Анатолія Шку-
ліпу з Ніжина із «завзятійшим од 
всіх бурлак», котрому не з власної 
волі довелося накивати п'ятами зі 
спаленої греками Трої. То в чому ж 
річ? Почну трохи здалеку.

Один із чернігівських літерато-
рів і через півстоліття після про-
щання зі своєю альма-матер по-
стійно згадує вузівського (тоді ще 
абревіатури виш не вживали) на-
ставника, який підкреслював: 
будь-яке порівняння кульгає. Не-
зважаючи на це, без порівнянь 
важко уявити наше життя. Тож 
безсмертну «Енеїду» Івана Котля-
ревського я постійно згадував, 
коли читав роман у віршах Анато-
лія Шкуліпи «Берест». Дія обох тво-
рів частково відбувається в пеклі. 
А один з головних атрибутів потой-
біччя не може зоставити байду-
жим ні ревних вірян, ні найзатяті-
ших атеїстів. Перших – як місце не-
минучої покари за вчинені під час 
земного буття гріхи, а інших – як 
нагода пошкилювати над першими 
з приводу їхнього марновірства. А 
тепер по суті.

Роман «Берест» – то більше 
п'яти з половиною сотень сторінок 
стандартного книжкового форма-
ту про життя Героя України Олек-
сія Береста, лейтенанта Червоної 
Армії, який вів перемовини з ото-
ченими у рейхстазі гітлерівцями 
про безумовну їхню капітуляцію і 
який у супроводі Михайла Єгоро-
ва та Мелітона Кантарії дістався 
даху рейхстагу, де встановив пра-
пор Перемоги. 

То чому ж два останні стали Ге-
роями Радянського Союзу, а Олек-
сія Береста відзначено Президен-
том України Віктором Ющенком 
лише через шість десятиліть піс-
ля звершення подвигу? На це пи-
тання і досі немає вичерпної і зро-

зумілої відповіді. Швидше за все, 
зашкодила національність Олек-
сія Береста – українець. Хоча іс-
нує натяк і на нелюбов маршала 
Георгія Жукова до армійських по-
літпрацівників, одним з яких був 
Олексій Берест. 

У авторському вступі до рома-
ну «Історія проростання Берестом» 
сам Анатолій Шкуліпа зізнається: 
«Ще вчора я нічого не планував, а 
сьогодні... Ледве встигаю запису-
вати... До мене раптом заговорило 
безліч людей... Місяців через два я 
вхопився за голову: – Ти диви!.. Ці-
лий роман у віршах!..»

Після такого авторського зі-
знання я згадав іншого чернігів-
ського письменника Володимира 
Шкварчука, який випущене два де-
сятки років тому своє науково-по-
пулярне видання «Отруйне питан-
ня» подарував мені з таким авто-
графом-зверненням: «...Запитай: 
на дідька тобі це здалося?.. Сам 
дивуюся. Хіба людина своїми вчин-
ками керує?.. Одне, друге, третє – і 
повела крива!»

То, може, вклонімося геоме-
тричному термінові за те, що при-
водить творців до художнього чи 
й історичного коментування відо-
мих у викривленому вигляді вчин-
ків непересічних особистостей? А 
пересічним читачам, до яких зара-
ховує себе автор цих рядків, від-
криває очі на затуманену істину чи 
просто поповнює їхні знання. 

Про Олексія Береста, який 
пройшовши пекло війни, здолав-
ши тяжку хворобу, відбувши пока-
ру за несправедливим звинува-
ченням і закінчив життя, рятуючи 
від загибелі дитину, багатьом не-
байдужим до історії України чути 
доводилося. Але ж фрагментар-
но. Приміром, мало кому відомо, 
що він був учасником так званої 
Фінської війни, що його сестру На-
стю доля закинула аж у Торонто, 
що його батьки Прокіп та Христи-
на виховали ще одного сина Лав-
рика, що зі своєю майбутньою дру-
жиною Людмилою, з якою вихова-
ли сина і доньку, Олексій познайо-
мився, перебуваючи у шпиталі.

Одначе, згадавши про криву, 
яка часом може завести досить 
далеко від першопочаткової теми, 
розумію, що слід завершити мову 
про роман «Берест». Хоча створив-
ши тільки його, Анатолій Шкуліпа 
посів би чільне місце серед про-
відних не лише на Придесенні май-
стрів художнього слова. Він же ще 
й автор поетичних збірок «Звер-
нення до радості», «Право на вза-
ємність», «Зірки над хрестами», 
«Навскрізь», «Отава», роману «Бу-
демо живі», драматичної поеми-
легенди «І знов являється княжна». 

А за збірку віршів «Релігія ко-
хання», що побачила світ у столич-
ному видавництві «Дніпро» 2002 
року, був відзначений літературно-
мистецькою премією імені Михай-
ла Коцюбинського.

У авторській передмові до цієї 
збірки сказано: «Нині такий час, 
коли всі вдарилися в політику. Але 
хіба є вища політика за любов?! 
Тільки вона незмінна правителька 
наших сердець і мрій, тільки вона 
– найпотужніший рушій прогресу. 
Все, що відбувається довкола нас, 
– завдяки любові.»

Не можна не згадати активну 
участь Анатолія Шкуліпи у щомісяч-
ному літературному радіожурналу 
«Сонячні кларнети» на обласному 
радіо, де він вперше виступив зі 
своїми віршами у квітні 1979 року 
– буквально через місяць після за-
снування радіожурналу. А у берез-
ні 1985-го завершив черговий ви-
пуск «Сонячних кларнетів» однією 
зі своїх авторських пісень.

Далеко не кожен із авторів на-
віть довершених літературних тво-
рів береться аналізувати написа-
не іншими. А Шкуліпа і тут, як ка-
жуть, не пасе задніх. Міг би опри-
люднити його оціночні судження 
про дещо із написаного автором 
цих рядків. Не стану цього роби-
ти, аби не викликати зауваги на 
кшталт того, що рука руку миє.

Самокритично зізнаюся, що з 
численних збірок Анатолія Шкулі-
пи, які маю, до речі, з авторськи-
ми автографами, не все прочитане 
мною, як кажуть, від кірки до кірки. 
На своє виправдання скористаюся 
авторитетом відомого американ-
ського військового діяча Джорджа 
К. Маршалла з його передмови до 
книжки іншого американського ге-
нерала М. Ріджуея «Солдат»: «Я не 
читав рукопису його книги, але пе-
вен, що все написане ним – прав-
да». У даному разі йдеться про ху-
дожню правду.

Олександр ОЛІЙНИК
Чернігів

З поезій Анатолія ШКУЛІПИ

«Спасибі долі, що звела
Мене із Ніжином і вузом,
Де творчий злет мені дала,
Сказавши, що не зрадить, Муза.»

«І в гордості, що це – твоя земля!
Такої більш немає на планеті.
Куток для солов'їв і для поетів,
Той рай земний, що душу звеселя.»

«Любов-як сонце...
Воєдино
Вона сплітає нас промінням,
Щоб не вмирала в нас людина,
І осявала світ горінням.»

«Народе мій!
Хто може розібраться
В гармидері оцім, якщо не ти?»
 
«В Чорне море збігаються ріки
І гойдають на хвилях життя.
Поєднаймося, браття, навіки,
Якщо хочем дійти в майбуття.»

«Не поспішайте долі нарікати,
Що необачно осторонь пройшла.
Згадайте, що давно чекає мати
На всіх стежках до рідного села.»

«Поезії одвічний плин-
Немов ріки магічна тяга
До недозвіданих глибин,
Зате хмільних, як спіла брага.»
 
«Ніч полохлива засне.
Вкриється ковдрою поле.
Я – до письмового столу:
Вірші чекають мене.»

Завдяки любові
2 вересня виповнилося 70 років Анатолію Шкуліпі

У меншість я потрапив одра-
зу ж, щойно під загрозою чорно-
го піару з боку своєї благовірної 
Анцьки прийняв до хати тещу. І 
став у власній хижі не господа-
рем, а приймаком. Мало того, що 
й скотину обходив, і в хаті підмі-
тав, і куховарив, і прав усяку бі-
лизну – Анцька заставила мене 
ще й вікна мити... Та то ж ганьба 
на ціле село!

Така хатня ситуація змуси-
ла мене піти в опозицію. Але жі-
ноцтво в один голос єхидненько 
заявило:

– Яка ще опозиція? Для неї 
треба хоч якусь позицію, а ти її 
хіба маєш?

І тут мені чи не вперше піс-
ля двадцятилітнього супружесь-
кого життя поталанило. Якраз 
поруч з капличкою, на в’їзді до 
села, якісь заїжджі дебелі легіні 
буквально в кліп ока встанови-
ли велетенський щит. Із нержа-
війки! А потім наклеїли на нього 
плакат: «Хочеш жити, як в Євро-
пі? Спонукай до роботи парла-
ментську більшість!».

«Отут, голубоньки мої, ви не 
такої заспіваєте, – осяяла мене 
думка. – Спонукаю я вас хоча б 
обід варити, хату підмітати й ві-
кна мити!».

При виїзді з села такий са-
мий щит закликав до двопалат-
ного парламенту. Стосовно пар-
ламенту, то мені глибоко пара-
лельно, яким він буде. А от щодо 
Європи, то в ній я – з колиски. 
І не просто в Європі, а в самі-
сінькому її центрі. Географічно-
му. Бо, як запротоколовано вче-
ними людьми, той центр – у Ді-
ловому. А Ділове – в моєму, Ра-
хівському районі. Та жити, як в 
Європі, почав я недавно. Відто-
ді, як ціни на хліб, борошно, ма-
карони, крупу і цукор підскочи-
ли поверх Говерли, й пан Аза-
ров сказав, що вони вищі від 
європейських. Гарно так гово-
рив. Про все і ні про що. Одра-
зу видко, що в чоловіка язик, а 
не мова.

Мене ж наразі гризло інше 
– отой плакат! Про спонукання.

Мав я ще неприкосновенні 
фінансові заощадження – зани-
кав їх від сімейної більшості від-
разу, як лиш вернув домів з ку-
мом Ферієм із заробітків з Чехії. 
І запросив тих легінів до пивба-
ру. Після третьої вповів їм про-
сто з моста:

– Хлопці, поставте такий 
щит і на моєму обшар’ї. Лиш за-
мість парламентської впишіть 
мою хатню більшість.

– Уважаємий! Ето не щит, а 
білборд. І дєло ето політіческоє. 
А ти – ілі великий патріот, ілі ве-
ликий ідіот.

«Стали б і ви ідіотами, якби 
хоч місяць побували в моїй шку-
рі. І не шкодували б якогось там 
дебілборда», – подумав я. Але 
за гостину все одно розраху-
вався. Хто запрошує – той і пла-
тить. Такий звичай у Карпатах.

А плакат довелося нам ма-
лювати разом з кумом Ферієм. 
Підпільно. В кумовому сараї. Фе-
рій мав художницький хист ще з 
дитинства, а відточував його і на 
парканах, і в шкільній стінгазеті. 
То ж плакат про спонуку до ро-
боти жони і тещі вийшов у ньо-
го навіть ліпше, ніж ті, що на по-
чатку й у кінці села. Та й закли-
кав він до спонуки не якусь там 
невідому більшість. Назвав моїх 
обох поіменно. Щоправда, наш 

борд був набагато менший. І фа-
нерний. На нержавійку, та ще 
великого формату, на чехах тре-
ба було б щонайменше три тиж-
ні канави під кабель рити. Хотів 
Ферій ще й для своєї Марії такий 
плакат намалювати, але у них у 
сім’ї – паритет.

По закінченні роботи треба 
було могорич виставляти. Свою 
заначку до копійки залишив я в 
пивбарі із заїжджими і тому по-
просив у кума позику. До обіця-
ної стабілізації цін. А якщо такої 
стабілізації не буде, подам у суд 
на тих, хто її обіцяв. У суд євро-
пейський!

Уже добре розігріті, під по-
кривалом ночі ми встановили 
борд. І я, навіть не заходячи до 
хати, ліг спати на оборозі.

Ще далеко до схід сонця 
розбудив мене не півнячий, як 
завше, крик, а несамовитий ве-
реск моєї благовірної.

– Ти, лайдаку, кого хочеш 
спонукати? Мене? А ти мене 
обирав? Хіба забув, як я ледь 
не почморгом волокла тебе під 
шлюбний вінець? А раз не оби-
рав, то й спонукати не маєш 
права.

– Готуй сніданок! — рикнув 
з оборога і я. – А мамка твоя хай 
жене маржину до череди. Інак-
ше зберу на вас референдум. 
Кум до нього вже готовий. Ще 
від учора. А він загітує ще одно-
го кума!

Я був твердо переконаний, 
що загітуємо з Ферієм всю чо-
ловічу половину села. Хоч цу-
кор і зерно подорожчали і про-
пускати їх через нашу спільну 
гуральню – собі на шкоду, сли-
ви цього року вродили нівро-
ку і вже достигають. Така сли-
вовиця вийде, що під її чара-
ми не встоїть і слабка сільська 
половина. Наберу не менше як 
дев’яносто дев’ять відсотків го-
лосів. А не затвердить сільрада 
результати референдуму (голо-
виха з моєю – шкільні подруги, 
а коли ще було можна, то до Ні-
редьгази й навіть до Вроцлава 
через Високі Татри цигарки й 
горілку контрабандно возили), 
напущу на свою сімейну біль-
шість «Окна» з нестриженим і 
нечесаним Нагієвим. Після цьо-
го їй не те, що в селі, районі, об-
ласті, а й в близькому, а може, 
й далекому зарубіжжі із соро-
му й ганьби життя не буде. То ж 
все одно я їх таки спонукаю, хоч 
вони спонукатися не хочуть.

...А злі язики плещуть, що 
хліб, макарони, гречка й цу-
кор подорожчали тому, що тре-
ба було великі гроші на ті не то 
борди, не то дебілборди, які за-
кликають електорат, як казала 
наша сільська головиха (побий 
мене сила Божа, що таке елек-
троліт знаю, а електорат – ні), 
спонукати до праці парламент-
ську більшість. Але рацію мала 
моя Анцька, коли казала, що 
спонукати має той, хто обирав.

А кум Ферій радить продати 
ті щити аж за Уральський хре-
бет, туди, де закінчується Євро-
па. Хоча б ситим китайцям. А в 
них купити хліб. І ніколи не хва-
литися третиною світових чор-
ноземів, бо не те, що Європа, 
а й навіть Мумбу-Румбу не пус-
тить нас на свій поріг.

З привітом із географічно-
го центру Європи

Дмитро ГУЦУЛЯК.
Записав Іван ГУДЗОВАТИЙ
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У світі цікавого

Що може оцет ?
Видаляє сліди неприємного запаху з посуду, будь-якого 

інвентарю, холодильника і навіть продуктів.
Пом’якшує жорстку воду, робить її найбільш сприятливою 

для полоскання делікатних речей.
Закріплює яскравість фарб, не дозволяє линяти вишив-

кам, малюнкам, незамінний при пранні і полосканні кольоро-
вих речей.

Усуває антистатичні властивості тканин при їх пранні.
Легко видаляє вапняний наліт з поверхонь сантехніки: 

кранів і душового розсікача.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Сімейний стан: ля-
гла вдома на дивані, чекаю, 
коли з неба падатимуть 
справжні мужчини.

 До жінки його мрії 
вона трохи не домовчала.

 Поводься так, ніби ти 
вже щасливий, і ти дійсно 
станеш щасливішим. (Дейл 
Карнегі).

 Твої думки стають 
твоїм життям. (Марк Авре-
лій).

 Життя – це не те, що 
ви отримуєте, це те, що ви 
робите з отриманим. (Сте-
фані Перкінс).

Було колись...
Оноре де Бальзак 

вважав, що найкращий 
час для роботи – ніч. Він 
обов'язково запалював 
шість свічок і сидів за пись-
мовим столом всю ніч. Він 
міг працювати по 18 годин 
поспіль. Значить, писав не 
тільки вночі? Бальзак вмів 
«обманювати» час - щільно 
закривав віконниці на ві-
кнах, засмикував штори, 
перетворюючи день в ніч. 
Крім того, письменник пив 
дуже багато кави – до 50 
чашок в день.

Джек Лондон став 
першим американським 
письменником, що заро-
бив своєю працею мільйон 
доларів. Лондон прожив 
всього 41 рік, зате працю-
вати почав з 9 років – про-
давав газети. Ставши пись-
менником, Лондон працю-
вав по 15-17 годин на день 
і за своє недовге життя на-
писав близько 40 книг.

Куточок 
гумору

Одеські жарти
Як говорять у нас в Оде-

сі: щоб ви так жили, як при-
бідняєтеся!

☺ ☺ ☺
– Фіма, якщо ти не ку-

пиш мені шубу, я можу за-
студитися і померти. Похо-
рон тобі обійдеться дорож-
че за шубу.

– Циля, зате це раз і на-
завжди.

☺ ☺ ☺
– Ви не могли б позичи-

ти мені невелику сумку гро-
шей?

☺ ☺ ☺
Роза хотіла викинутися 

з вікна, але подумала,що 
пристойні жінки на вулиці 
не валяються. Обмежилася 
істерикою.

☺ ☺ ☺
– Циля, мабуть, ми не 

підходимо одне одному?
– Абрам, а що робити, 

коли іншим ми не підходи-
мо ще більше.

☺ ☺ ☺
– Ви дивіться,як гарно 

йдуть справи у Рабіновича.
– У котрого?
– Та у будь-якого.

Корисні порадиКорисні поради

 Найбільший річковий острів у світі – Бананаль на 
Арагуайї, притоці Токантінса, Бразилія (19,2 тис.км.кв).

 Найбільший у світі острів, оточений прісними водами, 
– Маражо в дельті Амазонки (47,6 тис.км.кв.).

 Найбільше болото на планеті — Пантанал, 200 тис. км. 
кв. Знаходиться в межах Бразилії, Болівії та Парагваю і на-
лежить до ареалів з найбільшим біорізноманіттям на Землі.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/при-

дбати букіністичну літературу: книги з історії, філосо-
фії, класику зарубіжну та українську (розстріляне від-
родження, діаспорних письменників), сучасну україн-
ську літературу, фентезі, фантастику. Російську класи-
ку та соцреалізм не пропонувати. 
Тел. 063 236 18 03 (Олександр), pivnich.info@gmail.com

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, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Чернігівський обласний 
академічний музично-драматичний 

театр ім. Т.Шевченка
4 – Приборкання норовливого. Прем`єра.
5 – Невчасно.
6 – Бука.
6 – Кумир душі моєї.
8 – Наймичка. 
11 – Вій. Докудрама. 
13 – Неймовірні пригоди Тузика. 
13 – За двома зайцями. 

Чернігівський молодіжний театр
3 – Трактирниця.
4 – Тартюф. 
5, 6 – Орніфль.
8 – Поліанна.
9 – Іуда Іскаріот.
10 – Зачарована Десна. 
11 – Агов, Джульєтто!
12 – Залишитися з носом.
13 – Мамаклава.
15 – Українське альфреско. 
16, 17 – Тільки ти і я.

Неправильно Правильно
Ну й діла! Оце так!

Обділені судьбою Обділені долею

Обезболюючі засоби Знеболюючі засоби

Обезжирене молоко Знежирене молоко

Об`єм продукції Обсяг продукції

Обжалувати наказ Оскаржити наказ

Усі хвороби в якійсь мірі мають психосо-
матичну природу. Тому для лікування потріб-
но хотіти зцілитися і дати своєму розуму пра-
вильний настрій. 

Випивайте по 0,5 л чистої води вранці, 
вдень і ввечері. 

Знайдіть час для самомасажу. Просто 
розтирайте сухе тіло долонями, особливу увагу 
приділяйте голові, шиї, грудям і стопам.

Привчіть себе лягати спати о 22:00, а 
вставати з першими променями. Якщо випаде 
можливість, в обідній час можете поспати, але 
не довше години.

Зверніть увагу на своє дихання. Воно по-
винно бути рівним, вільним, з почуттям вну-
трішньої радості.

Не кажіть і навіть не думайте про свої 
хвороби. 

Якомога частіше бувайте на природі, на-

солоджуйтеся єднанням з землею, дивіться 
в небо і милуйся хмарами. Якщо немає такої 
можливості, просто дивіться у вікно.

Увечері слухайте спокійну розслаблю-
вальну музику, днем – радісну і ритмічну. 
Підтанцьовувати й підспівувати не заборо-
няється.

 Їжте мало, але часто (5-6 разів на день). 
Найкраща домашня їжа, причому якомога про-
стіша: каші, кисле молоко, квашена капуста, 
домашній хліб, салати й т. п.

Почніть займатися спортом. Для цього не 
обов’язково ходити в спортзал, домашня за-
рядка – те, що потрібно! 

Думайте лише про хороше. Дивіться ко-
медії, читайте душевні книги, слухайте улюбле-
ні пісні. 

Медитуйте таким чином: влаштувавшись 
зручніше, занурюйтесь в стан спокою і 5-10 
хвилин подумки повторюйте: «Нехай всі будуть 
здорові, нехай у всіх все буде добре». 

Змінивши таким чином ставлення до себе 
і до свого здоров’я, ви відкриєте приховані 
можливості власного організму, а життя зро-
бите радісним. 

й і

Зцілюйте самі себе

У США виводять 
курей з підвищеним 

імунітетом
Фахівці Мінсільгоспу США тепер вмі-

ють визначати курей з вродженим іму-
нітетом до небезпечних бактерій. Скоро 
з’являться нові породи «суперкурей», яким 
будуть не страшні патогени. 

Виявити птахів з міцним імунітетом 
вдається завдяки деяким хімічним речо-
винам (цитокіни), які поводяться як охо-
ронці, потрапивши в кровоносну систему. 
Таким чином імунна система птахів мобі-
лізується.

За допомогою цих даних птахівники-
селекціонери перевіряють і сортують ку-
рей по силі імунітету, а потім виведуть 
стійкі до захворювань породи. Це пови-
нно благополучно позначитися на якості 
курячого м’яса.

Якщо взяти кампілобактеріоз (одну з 
харчових інфекцій, що вражає 1,3 мільйо-
на людей на рік тільки в США), він викли-
кає діарею, лихоманку та інші небезпечні 
для життя захворювання. Як правило, ін-
фекція розвивається в печінці та кишків-
нику корів і курей, після чого потрапляє в 
організм людини через м’ясо або зерно, 
яке виросло на удобреному ґрунті.

Через те, що фермери годують тварин 
антибіотиками, призначеними для ліку-
вання, а не для профілактики кампілобак-
теріозу, бактерії стали до них стійкими.

Якщо виведення курей з підвище-
ним імунітетом пройде успішно, кількість 
патогенів, які потрапляють разом з їх 
м’ясом на прилавки магазинів, значно 
зменшиться.

Цікаве по планетіЦікаве по планеті

Нова пам'ятка займе місце в списку світо-
вих рекордів Дубаю. Будівництво найбільшого 
в світі колеса огляду в Дубаї вступило у фіналь-
ну стадію - на конструкцію підвішують 48 паса-
жирських капсул. 

Колесо огляду, яке підноситися над остро-
вом Bluewaters на висоті 210 м, має бути вве-
дено в дію в цьому році. З колеса буде відкри-
ватися запаморочливий вид на берегову лі-
нію Дубаю, Острів The Palm Jumeirah і готель 
Burj Al Arab. Основа атракціону буде служити 
майданчиком для розважальних заходів, а на 
самому колесі буде встановлено величезний 
світлодіодний екран. Колесо огляду Ain Dubai 
буде сусідити на острові Bluewaters з торго-

вими комплексами, ресторанами, резиден-
ціями і ринком. Сам острів поділений на п'ять 
зон: житлову, торгову, розважальну, готельну 
і пляжну. 

У Дубаї закінчується будівництво 
найбільшого атракціону 

Так хто ж найстаріший 
чоловік світу?

У Південно-Африканській республіці у віці 116 
років помер Фредді Блом. Понад століття тому 
вся його сім'я померла через світову пандемію 
іспанського грипу 1918 року, коли він був підліт-
ком. Темношкірий Блом пережив дві світові війни 
і апартеїд.

Більшу частину життя рекордсмен працював 
різноробочим, фермером і будівельником. Він вий-
шов на пенсію, тільки коли йому виповнилося 80 
років.

Родичі Блома повідомили, що він помер при-
родною смертю, а не від коронавірусу. «Два тижні 
тому дідусь ще пиляв дрова. Він був сильною лю-
диною, з почуттям гордості», сказав один з онуків.

Дата народження Фреді Блома за документа-
ми – 8 травня 1904 року. Однак, з якихось причин 
ці дані не потрапили у знамениту світову Книгу ре-
кордів Гіннеса. Тому офіційно статус найстарішого 
світу за Книгою рекордів Гіннеса носив британець 
Боб Вейтон, який помер у віці 112 років у травні 
2020 року.

Рекордні алмази
У Південній Африці знайшли один з найбільших 

в світі алмазів. Його дістали з шахти «Летсенг» в Ле-
сото. Його вага 442 карати, а вартість може досяг-
ти 18 млн дол.

У Нью-Йорку торік показали один з найбільших 
алмазів вагою в 552 карата . За розміром і фор-
мою камінь схожий на куряче яйце. Він важить 
близько 110 грамів. 

П'ятий за величиною алмаз у світі, «Легенда 
Лесото», був проданий на аукціоні в Антверпені за 
$40 млн. Маса алмазу становить 910 карат, він во-
лодіє дуже високим ступенем прозорості і майже 
не містить домішок.


