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Триває передплата 
на нашу газету на 2020 рік
Передплатна ціна найнижча і незмінна:

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.
 Політика, соціальні проблеми, екологія.
 Публікації раніше невідомої нам історії 

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

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

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 

Революція, повстання, 
переворот?

50 депутатів Верховної Ради Украї-
ни, переважно з проросійської фракції 
ОПЗЖ, 29 травня оскаржили в Консти-
туційному Суді закон про недопущен-
ня переслідування і покарання осіб у 
зв'язку з подіями, які мали місце під час 
Революції Гідності.

Звичайно, це насамперед політич-
ний піар колишніх, представників режи-
му регіоналів, який було зметено другим 
Майданом. Цим і є фракція і партія «Опо-
зиційна платформа – За життя», перели-
цьована колишня правляча Партія регі-
онів. 

Але в даному разі гляньмо не лише 
на те, ХТО сказав, але й ЩО сказано. 
Отже, автори подання вказують, що під 
час масових акцій протесту в листопаді 
2013 року – лютому 2014 року загинули 
близько 100 протестувальників і близь-
ко тисячі зазнали поранень; було вбито 
23 співробітники правоохоронних орга-
нів, 932 було поранено, зокрема 257 – 
важко, а 158 – з вогнепальної зброї.

«Окремі учасники масових акцій 
протесту відкрито зізнаються в застосу-
ванні вогнепальної зброї до представ-
ників правоохоронних органів, їхньому 
вбивстві і в скоєнні тяжких злочинів ін-
шого характеру.

Але такі злочини внаслідок ухва-
леного закону не підлягають розсліду-
ванню, а осіб, які підозрюються в їхньо-
му вчиненні, звільнено від кримінальної 
відповідальності», сказано в документі, 
поданні в КС. 

На думку депутатів, таким чином у 
суспільстві було сформовано вражен-
ня про дозволеність безкарно скоювати 
злочини проти життя і здоров'я людини, 

а також потерпілі від злочинів були по-
збавлені гарантованих їм конституцій-
них прав і свобод. Загалом, за оцінками 
авторів подання, цей закон суперечить 
16 статтям Конституції України.

Отже, суть подання – не можна було 
відмовлятися від кримінального пере-
слідування ВСІХ, хто скоїв злочини під 
час Майдану. 

Досі згаданий закон, ухвалений пар-
ламентом одразу по перемозі Майдану, 
де-факто поширювався винятково на 
осіб одного боку гострого і трагічного 
протистояння – тих, хто захищав тодіш-
ню владу, насамперед, силовиків. 

Будь-яке кримінальне пересліду-
вання учасників Революції Гідності, 
повстанців, усі ці постмайданні роки 
сприймалося більшістю суспільства, на-
самперед патріотично налаштованою 
його частиною, як недопустиме, як спро-

би виправдати режим регіоналів, відтак 
як їхній повзучий реванш.

За суттю, спрацьовувала давня, як 
світ, теза: «Мета виправдовує засоби». 
Тобто, якщо блага мета – повалення 
ненависного, антинародного режиму, 
то годяться будь-які засоби, у тому чис-
лі насильницькі. Для мотивації часто 
наводилися приклади з історії, де йшло-
ся про «право народу на повстання», 
право силою поміняти владу, якщо вона 
«антинародна». 

Правда, хто ж має визначити, що 
влада антинародна? Визначають, як 
правило, переможці. Є ж іще одна давня 
сентенція: історію пишуть переможці. 

Але припустімо, що режим дійсно 
антинародний. Яким чином його за-
мінити? Демократично, на вибо-
рах, чи насиллям? Отже, про 
ЗАСОБИ. 

Кров Майдану і Донбасу

У понеділок ввечері (14 верес-
ня – Ред.) президент Зеленський 
ввів у дію нову Стратегію націо-
нальної безпеки, схвалену перед 
тим членами РНБО.

Такий комплексний документ, 
що визначає напрямок розвитку 
безпекового сектору та до пев-
ної міри, зовнішньополітичні прі-
оритети, в Україні затверджуєть-
ся утретє. Уперше він з’явився за 
Ющенка, у 2007 році (за Янукови-
ча його змінили, підчистивши і без 
того обережні згадки про НАТО). 
Другу стратегію ухвалили за По-
рошенка, у травні 2015 року. Ни-
нішня редакція – третя.

Та найбільшою несподіванкою – 
цього разу приємною – можна вважа-
ти зміст цього документа.

Документ рясніє згадками та жор-
сткими формулюваннями щодо держа-
ви-агресора, визначає амбітні завдан-
ня щодо НАТО.

А от у зовнішньополітичній сфері до 
пріоритетів України є питання.

Росія – агресор, 
Донбас – окупований

Документ відштовхується від норми 
Конституції про те, що «людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека є найвищою соціальною 
цінністю в Україні». Реалізація цієї норми 
визначена як головна ціль державної по-
літики нацбезпеки, а прагнення миру за-
деклароване як ключовий пріоритет.

Та попри це, документ не уникає на-
пряму називати Росію «державою-агре-
сором» та «окупантом». В цьому сенсі ки-
дається у вічі разюча відмінність між по-
літичною лексикою Зеленського та Єр-
мака, які усіляко намагаються уникати 
будь-яких образливих для РФ термінів, 
та Стратегією, під якою стоять підписи 
тих самих Єрмака за Зеленського!

Новий документ вживає навіть жор-
сткішу термінологію щодо російського 
контролю на Донбасі – його статус при-
рівняли до кримського

«Де-факто владу» на цих територіях 
Стратегія відтепер згадує як «російську 
окупаційну адміністрацію... на тимчасо-
во окупованих територіях АР Крим та Се-
вастополя і в окремих районах Донецької 
та Луганської областей». Для порівняння, 
5 років тому йшлося про «маріонеткові 

квазідержавні утворення на тимчасово 
окупованій території частини Донецької 
та Луганської областей», без окремого 
визначення окупаційної влади в Криму.

До слова, у оновленій Стратегії Криму 
взагалі приділено дещо більше уваги, ніж 
у попередній її редакції. І йдеться не лише 
про зростання числа згадок про нього.

Уперше одним з напрямів 
дій держави названий  
захист громадян 
на окупованих територіях, 
включно із Кримом.
«Україна захищатиме права, свобо-

ди і законні інтереси своїх громадян на 
тимчасово окупованих територіях Авто-
номної Республіки Крим та міста Севас-
тополя, реалізовуватиме ініціативи щодо 
реінтеграції цих територій, соціального 
захисту та підтримки населення, яке про-
живає на зазначених територіях, а також 
захисту прав і свобод осіб, що належать 
до кримськотатарського народу, караї-
мів і кримчаків, утримуватиме зазначені 
питання на міжнародному порядку ден-
ному» – йдеться у документі.

Це – перша згадка про кримськота-
тарське корінне населення півост-
рова у документі такого статусу.

Донбас як Крим: 
на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України

Євросоюз не визнав 
Лукашенка новообраним 

президентом Білорусі
Також не визнали його президентом США, 

Великобританія, Канада, Україна і ще багато 
країн.

17 вересня Європейський парламент ухвалив резолю-
цію щодо Білорусі. Європарламент відмовляється визнава-
ти результати виборів у країні, а Олександра Лукашенка – 
президентом, вимагає звільнення всіх політв'язнів. Також 
резолюція містить підтримку лідеру опозиції Світлані Тиха-
новській і Координаційній раді опозиції Білорусі. 

Європейські законодавці засудили «гібридне втручан-
ня» Росії в білоруську політику і висловили безумовну під-
тримку білоруському народу в його боротьбі за демократію.

«За» проголосували 574 євродепутати, «проти» – 37, 82 
утрималися.

Цю позицію Європейський Союз підтвердив ще раз 23 
вересня, після проведеної того дня в Мінську адміністраці-
єю президента так званої «інавгурації» Лукашенка, тобто 
вступу його 6-й раз на посаду президента. Основною мо-
тивацією є недемократичність виборів і терор, розв̀ язаний 
Лукашенком і очолюваною ним владою проти свого наро-
ду. В країні другий місяць йдуть масові акції протесту про-
ти фальсифікації президентських виборів, з невизнанням 
Лукашенка президентом і вимогою проведення нових ви-
борів. В акціях беруть участь сотні тисяч людей у Мінську і 
по всій країні. 

«ЄС ще раз наголошує, що президентські вибори в Біло-
русі 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими. Єв-
ропейський Союз не визнає їх сфальшований результат. На 
цій основі так звана «інавгурація» 23 вересня 2020 року та 
новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, не 
мають жодної демократичної легітимності», йдеться у заяві 
ЄС від 23 вересня.

Не визнали виборів, а відтак Лукашенка новообраним 
президентом такі країни, як США. Великобританія, Канада, 
Польша, Словаччина, Естонія, Чехія, Латвія, Литва, багато 
інших держав.

Україна також не визнала обрання Лукашенка. Мініс-
терство закордонних справ України від імені української 
влади зробило заяву, де зазначено, що «інавгурація» Лука-
шенка не означає його визнання легітимним главою Біло-
руської держави.
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Бліц-інформ
Літературно-мистецька 
панорама

У Молодіжному театрі 
прем’єра
Це вистава за п’єсою Катерини 

Пенькової «Назви не пам’ятаю». Істо-
рія трьох жінок, трьох поколінь. Для 
кожної Донецьк свій: одна його буду-
вала (у ролі Бабусі Юлія Матросова), 
друга в ньому виживала (в ролі мами 
Інна Атрощенко), третя з нього втекла 
(дочка та онука – Валерія Чокурашві-
лі). Всі троє втратили Донецьк у 2014 
році. У виставі грають й інші відомі ак-
тори театру. Постановку здійснив Во-
лодимир Сурай.

Виставка 
Леоніда Могучова 
«Духовна спадщина 
України»
Виставка відомого чернігівського 

художника Леоніда Могучова відкри-
лася в Національному архітектурно-іс-
торичному заповіднику «Чернігів старо-
давній». Близько 50 картин представ-
лені до 95-річчя з дня народження мит-
ця. Провідна тема творів – па̀ мятки 
історії, церкви України, у тому числі 
Чернігівщини.

Прилуки: 
літературний конкурс 
«Місто моє»
З нагоди 935-ї річниці Прилук відділ 

культури і туризму міської ради спільно 
з Прилуцькою центральною бібліотекою 
імені Любові Забашти провів літератур-
ний конкурс «Місто моє».

До участі приймалися поезії та мала 
проза, яка ніде не публікувалась . Три-
вав конкурс з 4 квітня по 31 серпня.

24 вересня, на майданчику біля при-
міщення бібліотеки відбулося урочисте 
відзначення переможців.

Директор бібліотеки Людмила Зубко 
відзначила, що дехто з прилучан вперше 
взявся за перо, а дехто писав у шухляду 
і вперше вирішив винести написане на 
розсуд журі.

У різних вікових категоріях перемож-
цями визнані: Аліна Заєць, студентка 
Прилуцького профліцею, Анастасія До-
рошенко, студентка КНДУ ім. Т. Шевчен-
ка, Катерина Скрипка, студентку ІІІ кур-
су Прилуцького медичного коледжу, до-
свідчені автори Ніна Горбань та Тетяна 
Шевченко. Відзначені грамотами при-
луцькі письменники, які також долучи-
лись до конкурсу, – Ніна Полив’яна, Ва-
лентина Грибенко, Світлана Коробова, 
Ніна Заболотна, Анатолій Риженко.

Бібліотека ім. Забашти публікує тво-
ри переможців конкурсу на своїй сторін-
ці у фейсбуці.

Обережно: вогонь
У Варві 25 вересня о 05.40 по вул. 

Богдана Хмельницького сталася поже-
жа житлового будинку. Оперативними ді-
ями пожежники о 05.57 локалізували та 
о 10.40 остаточно ліквідували пожежу. 
Під час пожежі загинув 51-річний госпо-
дар дому. Ймовірно, причиною трагедії 
послужило порушення правил безпеки 
при експлуатації печі.

25 вересня о 10. 39 в Ічні сталася 
пожежа по вул. Чернігівській. Рятуваль-
ники о 10. 52 пожежу локалізували, об 
11. 40 остаточно ліквідували. Пожежни-
ки виявили на горищі тіло 5-річного сина 
господарів без ознак життя. Очевидно, 
залишена без уваги дорослих дитина 
гралася на горищі з сірниками, внаслі-
док чого і виникла пожежа. Хлопчик за-
гинув у вогні.

17 вересня у Чернігівському музеї-
заповіднику М. Коцюбинського під час 
урочистостей з нагоди 156-річчя від дня 
народження письменника відбулося вру-
чення обласної літературно-мистецької 
премії ім. М. Коцюбинського лауреатам 
2020 року. 

Ось нові лауреати по номінаціях. 
«Поезія» – Ольга Батьковська (Бах-

мач), за книгу поезії «Домінанта» (2019 
р.). «Проза» – Віталій Божок (Корюків-
ка), за книгу «Афганська жара». «Музичне 
мистецтво» – Сергій Теребун, генераль-

ний директор – художній керівник облас-
ного філармонійного центру, за внесок 
у розвиток та популяризацію музичного 
мистецтва Чернігівщини. «Народознав-
ство» – Катерина Лісовенко (Київ), за 
книгу «Затоплена Придніпровська циві-
лізація. Історія. Людські долі». «Театраль-
не мистецтво» – Інна Сергієнко, актриса 
Чернігівського молодіжного театру, за 
ролі у виставі «Прощена неділя». «Деко-
ративне та образотворче мистецтво» – 
Оксана Корнієнко (Чернігів), за цикл ро-
біт «Мандри UA». 

Вручено премії 
імені Михайла Коцюбинського

23 вересня амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини урочисто від-
крилася у селі Бахмач Бахмацького райо-
ну. Тут обслуговуватимуть близько трьох 
тисяч пацієнтів.

На будівництво витратили 5 млн. 266 
тис. грн, з них 4 млн. 739 тис. з державно-
го бюджету, 527 тис. – фінансування з бю-
джету Бахмацької сільської громади. За-
мовником робіт виступало Управління ка-

пітального будівництва Чернігівської ОДА, 
підрядна організація - ТОВ «РЕМБУД КОМ». 

Сюди придбали сучасне медичне об-
ладнання, автомобіль «Renault Duster» 
вартістю 500 тис. грн.

Впродовж серпня-вересня 2020 року 
на Чернігівщині відкрили також амбулато-
рії у селах Салтикова Дівиця Куликівсько-
го району, Тур’я – Сновського і Плиски – 
Борзнянського.

Фонд державного майна України на-
решті зумів продати цей готель у Новго-
роді-Сіверському. Аж з четвертої спроби. 
На першу стартову ціну покупців не зна-
йшлося. На наступні торги ціну кілька ра-
зів знижували. Нарешті 15 вересня на 
аукціоні «Prozorro» готель було продано 
за 28,8 мільйона гривень. Єдиним учас-
ником торгів став Роман Кійовський, біз-
несмен з міста Чернівці. Крім іншого, він 
володіє фірмою «ВОРЛД СТАР (Н.С)». Вона 
створена півтора місяці тому у Новгороді-
Сіверському.

Новий власник планує використа-
ти готель для розвитку туризму в районі, 
якому теж обіцяє посприяти, враховуючи, 
що це край з багатою історією. 

Готель був споруджений за прези-
дентства Кучми у його рідному районі. За-

клад називали «президентським», бо тут 
свого часу була зустріч трьох президентів 
– крім Кучми, були Путін і Лукашенко. 

У готелі всього 30 номерів, він дав-
но вже не давав прибутків, бо бракувало 
клієнтів. Дотації заклад отримував з бю-
джету за програмами підтримки туризму. 

Співпраця 
з волонтерами

Залежність — це набута гостра потреба 
здійснювати якісь дії або вживати якісь речо-
вини. У повсякденній мові термін «залежність» 
використовується в основному стосовно лю-
дей, які зловживають наркотиками, алкоголем 
та цигарками. 

Деснянським РВ філії Државної установи 
«Центр пробації» в Чернігівській області з ме-
тою більш ефективного впливу на криміноген-
ні потреби, пов’язані із залежністю, а також 
для реалізації індивідуальних планів роботи із 
суб’єктами пробації залучив до роботи з клі-
єнтами пробації ГО «Реабілітаційний центр Сі-
вер». В груповому заході взяли участь засудже-
ні, які найбільше потребують професійної кон-
сультації та підтримки. Керівник і консультант 
центру Костянтин Карташов, який є волонте-
ром пробації, вже був знайомий з деякими за-
судженими, тому спілкування пройшло в дові-
рливій обстановці. 

Як розказав Костянтин Карташов, біда тор-
кнулась і його родини, тому рішення допомага-
ти залежним було для нього пріоритетом. Ідея 
створити центр зародилася в нього ще 10 ро-
ків тому. ГО «Реабілітаційний центр Сівер» за-
працював з травня 2019 року, до центру при-
йшли психологи, меценати, волонтери, люди, 
які вже мали досвід подолання залежності та 
хотіли допомогти іншим впоратись з цією про-
блемою. Зараз Центр займається реабілітаці-
єю і ресоціалізацією алко-нарко залежних та 
ігроманів. За рік в центрі успішно пройшли ре-
абілітацію 84 людини, з яких 30 зараз в стій-
кій ремісії.

Центр сподівається, що клієнти скорис-
таються можливістю змінити своє життя на 
краще.

Чемпіонат України з футболу. 
Прем`єр-ліга. 3 тур. 19 вересня. Кро-
пивницький. «Інгулець» – «Десна» – 
1:1.

Суперники не раз зустрічалися у першій 
лізі. І ось команда з села Петрове Кірово-
градської області нарешті вийшла в еліту. 
Матч виявився дуже напруженим. «Десна» 
відкрила рахунок: на початку другого тайму 
черговий м`яч забив центральний захис-
ник Андрій Гітченко. Але через 12 хвилин 
господарі відігралися: красивий гол уда-
ром здалеку забив грузинський легіонер 
Січінава. 

Господарі явно були задоволені, що за-
робили очко у матчі з фаворитом. А от дес-
нянці втратили два цінні очка.

4 тур. 27 вересня. Чернігів. «Десна» 
– «Рух» –3:1.

Нарешті, після півроку карантину, матч 
пройшов з глядачами, як це вже було на ряді 
матчів чемпіонату. Поки що на матч було до-
пущено 900 глядачів, а чернігівці явно ску-
чили за великим футболом. Очікуємо збіль-
шення ліміту глядачів бодай до половини 
місць діючої західної трибуни, тобто до 3-х 
тисяч. 

Суперником знову став дебютант чемпі-
онату, команда з передмістя Львова. В пер-
ших трьох турах вона здобула лише одну ні-
чию, два матчі програла. Але треба серйоз-
но ставитися до всіх суперників, і «Десні» не 
варто втрачати очок. 

На 13 хвилині Андрій Тотовицький з 
пенальті відкрив рахунок. На 30 хвили-
ні гості його зрівняли. Але на останній 
хвилині тайму Максим Дегтярьов вивів 

нашу команду вперед. А в середині друго-
го тайму Пилип Будківський забив третій 
м`яч. 

Турнірна таблиця чемпіонату після 
4 турів: забиті і пропущені м'ячі, 
набрано очок

«Динамо» 11 – 2 10

«Ворскла» 9 – 2 10 

«Шахтар» 8 – 4 8

«Десна» 7 – 3 8 

«Колос» 7 – 4 7 

«Маріуполь» 4 – 5 7 

«Олександрія» 8 – 5 6 

«Олімпік» 7 – 7 6 

«Зоря» 8 – 6 4 

«Інгулець» 2 – 4 3

«Минай» 1 – 7 3

«Рух» 5 –11 1

«Дніпро-1» 4 –10 1 

«Львів» 1 – 12 0 

«Минай» і «Львів» мають в запасі пропуще-
ний матч між собою

В наступному турі «Десна» в суботу 3 
жовтня, о 17.00 грає вдома. Суперник – 
«Шахтар», багаторазовий чемпіон України, 
учасник Ліги чемпіонів Європи. У двох попе-
редніх чемпіонатах всі 6 матчів між цими ко-
мандами виграв, вдома і в гостях, «Шахтар». 
Час уже «Десні» ламати цю традицію. Вболі-
ваймо за «Десну»! 

Ліга Європи: 
дебют не вдався

Третій кваліфікаційний раунд. «Воль-
фсбург» (Німеччина) – «Десна» – 2:0.

Жеребкування розпорядилося так, що 
нашій команді випав суперник з одного з най-
сильніших чемпіонатів Європи, команда, що 
постійно грає в єврокубках. До того ж матч 
нам випало грати на виїзді, і на цьому етапі 
протистояння було всього з одної гри. 

Для «Десни» це був перший в її історії по-
дібний матч. Досвід і вищий клас німецької 
команди допомогли їй перемогти – 2:0.

В цілому ж «Десна» виглядала доволі непо-
гано і отримала перший європейський досвід. 

Олександр Філіпов – 
у Бельгії

Після двох турів чемпіонату кращий бом-
бардир «Десни» Олександр Філіпов перейшов 
у клуб з Бельгії «Сент-Трюйден». За обопільної 
згодою обох клубів, тобто бельгійці викупили у 
«Десни» контракт Олександра. Сума трансфе-
ру називається в Інтернеті у 1,5 мільйона євро.

Олександр назвав свій перехід можливіс-
тю спробувати себе в доволі сильному євро-
пейському чемпіонаті. Можливо, тоді швидше 
буде викликаний і в збірну України. 

Філіпов тепло попрощався з «Десною», 
сказавши слова вдячності клубу і друзям-
футболістам. Клуб теж висловив велику вдяч-
ність футболістові. 

Олександр – один зі старожилів клубу, ві-
діграв тут 4 роки, провів 125 матчів, забив 48 
м`ячів. Став другим бомбардиром минулого 
чемпіонату України, забивши 16 м`ячів. 

В області відкрили вже четверту 
новозбудовану амбулаторію 

Готель «Слов’янський» нарешті продано

«Десна»: чемпіонат і дебют у Лізі Європи
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Бліц-інформ

Літературно-мистецька панорама

Безкоштовні курси української мови
Вісті з «Інтермеццо»
Чернігівський культурно-мистецький 

центр «Інтермеццо» – справжній осередок 
культури, духовності. Ось нові книги, які є тут 
у продажу.

Унікальний словник 
Ганни Арсенич-Баран
Перший і найбільший в Україні словник 

«Українсько-російських міжмовних омоні-
мів» авторства філолога і письменниці з 
Чернігова Ганни Арсенич-Баран. 

Омоніми – це 
слова, які одна-
ково звучать, але 
мають різне зна-
чення. Ось що роз-
повідає авторка. 

«Словник орі-
єнтований на всіх, 
хто цікавиться мо-
вою, але найпер-
ше на філологів, 
студентів філоло-
гічних факульте-

тів, на вчителів української мови і росій-
ської теж, адже словник міжмовний. 

Це російські й українські лексеми. До 
кожної лексеми – стаття. Ні в українській, 
ні в російській лексикографії таких книг ще 
не було. 

Можу навести цікаві приклади. Так, в 
українській мові є іменник «калитка» – це 
гаманець, торбинка для грошей. У росій-
ській мові іменник «калитка» – це хвіртка. 
Ще один приклад: іменник «криса». У росій-
ській мові це «щур, пацюк», а в українській 
це край посуду або ж капелюха. Також бік 
дзвона, в який б’є серце»

Словник зібрав унікальну кількість 
слів, деякі відомі лише в окремих районах 
України. Словник має 1160 сторінок, 3744 
слова. Тираж – 100 примірників. Ціна – 
1200 грн.

Книга відомого 
дослідника Віктора 
Моренця «Дві окупації»
Унікальне дослідження двох окупацій 

українських земель у Другу світову війну. 
Ці документи, більшість з яких знаходилися 
під грифом «цілком таємно», ви не знайдете 
у жодній іншій книзі.

На прикладі Чернігівщини можемо до-
кладно дізнатись про агентурно-оператив-
ну роботу, характеристики агентів спец-
служб, різні звіти МВС і МГБ, партизан-
ський рух, ставлення населення до заходів 
совєтської влади, діяльність української 
поліції та козацьких підрозділів, дезертир-
ство із совєтської армії, висадки німецьких 
парашутистів на Чернігівщині та їхні роз-
шуки, нальоти німецької авіації, правопо-
рушення совєтських військовослужбов-
ців та партизанів та багато інших цікавих 
сторінок нашої історії. Книга стала резуль-
татом 5 років наполегливої праці автора в 
архівах та є унікальним інструментом руй-
нування совєтських міфів, у яких ми живе-
мо досі.

Ціна: 350 грн
Придбати книги можна у КМЦ «Ін-

термеццо» (Чернігів, вул. Шевченка, 9), 
e-mail: kmc.intermezzo@gmail.com, тел. 
063 236 18 03 

Книги для українців 
Німеччини
Представник Української книжкової 

палати купив в «Інтиермеццо» для Бавар-
ської державної бібліотеки (Bayerische 
Staatsbibliothek) книги чернігівських кра-
єзнавців. Відтепер у Мюнхенській кни-
гозбірні будуть книги: Олександр Ляшев, 
«Московсько-радянські репресії на Черні-
гівщині: село Роїще»; Андрій Науменко, «Іс-
торія населених пунктів Корюківщини»; Ві-
ктор Моренець, «Армія за дротами»; Олек-
сандр Ясенчук, «600 біографій чернігівців: 
учасників української Революції 1917-
1921 рр.»

Курси 
запрошують

Безкоштовні курси укра-
їнської мови діють при Черні-
гівській міській бібліотеці ім. 
М. Коцюбинського (вул. Кир-
поноса, 22). Запис на курси 
триває. 

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.

19 вересня у селі Григорівка (Бахмаць-
кий район), що відзначало 320-річчя від часу 
заснування і храмове свято Чуда Архистра-
тига Михайла, у Шевченківському парку ча-
рував, надихав і дивував глядачів народний 
артист України Тарас Компаніченко та друзі 
з його гурту «Хорея козацька». Більш як дві 
години ми слухали їхній спів. 

З поміж виконаних творів багатьох вра-
зила пісня на слова видатного представни-
ка чернігівської літературної еліти, друга 
Михайла Коцюбинського Бориса Грінченка. 

Пісня «Стяг» у часи УНР виконувалася поряд 
з «Ще не вмерла Україна», аби підтримати 
лаву козаків запорозького корпусу Україн-
ської дієвої армії, що йшла в бій проти дені-
кінців на Поділлі: «Ось там високо над нами 
стяг, скривавлений в боях! Гей, хто з нами, 
не з рабами, хто стоптав ганебний страх! 
Станьмо вкупі – за Вкраїну, биймось, бий-
мось до загину! І написано на ньому: Воля 
сонцю, воля нам, воля людському сумлінню 
і робітничим рукам!»

Ігор Коцюбинський, Олександр Балабко

Виставка дитячих творів 
«Намалюй свого Бога» 

В музеї сучасного мистецтва Пласт-Арт, що на 
чернігівському Валу, відкрито надзвичайно кра-
сиву обласну виставку дитячих творів під назвою 
«Намалюй свого Бога.

В експозиції більше 150 творів дітей з усієї 
області. Приваблює своєрідне бачення дітьми цієї 
теми, всі це бачать по своєму, це і є чиста твор-
чість. Глядачі в захваті і діти щасливі.

Автори малюнків отримали високоякісний ка-
талог виставки.

Тарас Компаніченко: українські патріотичні пісні 

Говорить директорка бібліотеки і міської 
Центральної бібліотечної системи Людмила 
Зіневич:

«Шановні друзі, йде голосування за проєк-
ти, подані на конкурс Бюджету участі Черніго-
ва 2021 року. Безкоштовні курси української 
мови реклами не потребують: цей проєкт на-
був великої популярності в нашому місті і за 5 
років діяльності суттєво збагатив та урізнома-
нітнив культурне життя Чернігова, наповнив 
його українським змістом. 2 інші проєкти спря-
мовані на розбудову бібліотечного простору. 
Усі, хто причетний до інтелектуальної культу-
ри, літературного життя міста, знають, в якому 
убогому стані наші бібліотеки, тому прошу під-
тримати усі 3 проєкти. Щиро вдячна.»

Проєкт № 14 
«Безкоштовні курси української мови
Безкоштовні курси української мови – це 

відкриті лекції знаних фахівців з української 
мови, літератури, творчі зустрічі з письменни-
ками, журналістами, відкриті дискусії для усіх 
охочих розширити свій кругозір. Проект допомо-
же чернігівцям і вимушеним переселенцям, які 
щиро бажають, але дотепер не мали можливості 
та сприятливого мовного середовища, опанува-
ти державну мову та послуговуватися нею.

Проєкт № 38: 
«Бібліотечний простір «Бібліосад»

Пропонується створення на прилеглій до 
бібліотеки території сучасно облаштованого 
простору для проведення заходів культурного 

та просвітницького напрямку, організації до-
звілля та спілкування відвідувачів бібліотеки, 
мешканців міста та його гостей. 

Проєкт № 55: 
«Створення сучасного соціокультурного 
простору на базі бібліотеки-філіалу 
№ 3 «Бібліохаб на Подусівці»

Бібліотека у мікрорайоні Ст. Подусівка є 
майданчиком для проведення заходів про-
світницького та громадського спрямування. 
Це єдиний у мікрорайоні загальнодоступний 
заклад культури. Бібліотека вміщує до 25 від-
відувачів, але одночасно її стан не відповідає 
сучасним вимогам. Пропонується виконати 
косметичний ремонт приміщення та облашту-
вати його сучасним обладнанням.

Підтримаймо проекти Чернігівської Центральної 
міської бібліотеки ім. М. Коцюбинського

Цей обласний літератур-
ний конкурс ось уже понад 20 
років проводить Чернігівська 
центральна міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського. На ньо-
му визначаються кращі книги 
місцевих авторів, які вийшли в 
області протягом попередньо-
го року. Ось лауреати конкур-
су за 2019 рік. 

У «Біографічній прозі» 1 
місце розділили Віталій Корж 
– книжка «Еківоки» та Олексій 
Брик – «Дороги життя». 

У номінації «Наукові ви-
дання»: 1 місце – Олександр 
Ясенчук, «600 біографій. Ге-
нерали, старшини, козаки»; 
Володимир Руденок та Тетяна 
Новик, «Антонієві печери Чер-
нігівського Троїцько – Іллін-
ського монастиря». 

В номінації «Краєзнавчі 
видання» 1 місце – Олександр 
Ляшев з дослідженням «Мос-
ковсько-радянські репресії на 
Чернігівщині: Село Роїще». 

У номінації «Фотоальбом-
путівник» 1 місце – книга Ан-
дрія Майковського «Храми 
Чернігово–Сіверщини. Фото-
альбом для мандрівників» . 

У номінації «Поетичні збір-

ки»: 1 місце – Ліна Ланська, 
«Смарагдова скрижаль» та 
«Бурштиновий рай»; 2 місце 
– Ганна Демиденко, «Сповідь 
душі»; 3 місце – Микола Фурс, 
«Роки мої, мов журавлі» та 

Олександр Штань, «Хоч не ста-
лось – було»

У номінації «Збірки поезії 
та прози» перше місце вирі-
шили не присуджувати, друге 
розділили Наталія Коса з кни-
гою «Право на щастя, або роз-
думи сучасної жінки» та Любов 
Борисенко зі збіркою «Ранко-
ва кава в альтанці…» . 

В номінації «Дитяча літе-
ратура»: 1 місце – Євдокія Тю-

тюнник, «Іменини цибулини»; 
2 місце – Валентина Михай-
ленко, «Смілий»; 3 місце – Во-
лодимир Сенцовський, «П’ять 
пелюсток бузкового квіту».

22 вересня відбулося уро-

чисте нагородження лауре-
атів. Спершу церемонія про-
йшла в Центральній міській бі-
бліотеці ім. Коцюбинського, в 
її Бібліосаду (на фото). Дирек-
торка бібліотеки і голова журі 
Людмила Зіневич вручила ла-
уреатам дипломи переможців 
конкурсу. 

Потім урочистості продо-
вжилися в обласному худож-
ньому музеї ім. Г. Галагана.

«Нашого цвіту – 
по всьому світу»

В Чернігівській центральній 
міській бібліотеці ім. М. Коцюбин-
ського, на базі якої працюють Кур-
си, у форматі «Розмовник» канди-
дат філософських наук Тамара Ан-
дрійчук у попередньому навчально-
му році прочитала свій авторський 
курс «Історія українського меценат-
ства». 

Нині, у новому навчально-
му році, Тамара Андрійчук веде 
свій новий авторський курс «На-
шого цвіту – по всьому світу». Ви-
значні культурні діячі української 
діаспори. 

Вже відбулися лекції курсу: 
«Олександр Кошиць. З піснею через 
світ», «Бандурне мистецтво україн-
ського зарубіжжя. Василь Ємець – 
«бандурист у фраці», «Квітка Цісик. 
Американська співачка з україн-
ським серцем», «Видатні скульпто-
ри української діаспори. Олександр 
Архипенко».

«Калейдоскоп 
життя»

Так називалося Арттерапев-
тичне заняття, яке 24 вересня 
провела на Курсах Ольга Тимчен-
ко, кандидат психологічних наук, 
доцент. Керівник Чернігівсько-
го осередку ВГО «Арттерапев-
тична асоціація»,психолог, арт-
терапевт, науковець, викладач, 
тренер. 

Арттерапія – це оригінальний 
вид психотерапії, який допома-
гає людині в спільній творчості з 
іншими учасниками заходу кра-
ще пізнати себе, зняти емоційну 
напруженість, зайнятися оригі-
нальною творчістю.

Творчі перемоги Олени Терещенко 
Завідуюча Канадсько-українським бібліо-

течним центром Чернігівської міської бібліоте-
ки ім. Коцюбинського Олена Терещенко – тала-
новита поетеса і прозаїк. Нинішній рік позначе-
ний для неї цікавими творчими здобутками. 

Щойно Олена стала дипломантом пре-
стижного всеукраїнського літературного кон-
курсу «Коронація слова» у номінації «Кіносце-
нарії» – за сценарій «Мій коханий віконт». Це 
вже друга відзнака авторки у «Коронації сло-
ва», вона була відзначена і кілька років тому.

Також Олена Терещенко увійшла в число переможців щоріч-
ного обласного конкурсу на видання книг коштом обласного бю-
джету. Рекомендовано до видання її книгу оповідань «Симаргл на 
підвіконні».

Слухачі курсів – серед переможців 
конкурсу «Книга року-2019»
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Бліц-інформ Історія краю

Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або ко-

штами на підтримку діяльності Чернігівського 
благодійного фонду «Захистимо Україну!», який, 
у свою чергу, допомагає українській армії, роди-
нам воїнів АТО.

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

17 мільйонів гривень 
боргів по зарплаті 
повернуто жителям області
Наслідки розгорнутої фахівцями юстиції ро-

боти, спрямованої на погашення заборгова-
ності по заробітній платі, істотно відчувають-
ся впродовж 2020 року. Так, цьогоріч державні 
виконавці на користь мешканців Полтавщини, 
Сумщини та Чернігівщини вже стягнули близько 
30 мільйонів гривень боргів по зарплаті.

«Виявлення майна боржника, проведення 
опису, його оцінка та передача на реалізацію 
– це невичерпні етапи процедури примусово-
го виконання рішень суду щодо стягнення бор-
гів по зарплаті. Відтак, завдяки масштабній що-
денній роботі державних виконавців з початку 
2020 року на Полтавщині було погашено май-
же 7,5 мільйонів гривень заборгованості по за-
робітній платі, на Сумщині – близько 5 мільйо-
нів гривень, на Чернігівщині – 17 мільйонів гри-
вень», розповіла Ірина Свистун, начальник Пів-
нічно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Суми).

За самовільне зайняття 
земель історико-
культурного 
призначення – штраф
Рішенням Господарського суду Чернігівської 

області від 15 вересня задоволено позов проку-
рора про стягнення з особи 135 тисяч гривень 
шкоди, заподіяної самовільним зайняттям зе-
мельної ділянки.

Прокуратурою доведено факт самовільного 
зайняття суб’єктом господарювання земельної 
ділянки історико-культурного призначення на те-
риторії Чернігівського району площею понад 22 
га, яку він використовував для вирощування сіль-
госпкультур. Землі знаходяться в межах пам’яток 
археології: це три поселення – «Рогощі-2» ХІ-ХІІІ ст., 
«Рогощі-3» ІІ-І тис. до н.е., «Рогощі-5» ІІ тис. до н.е.

У Ніжині і Носівці 
відновлено посадку 
на поїзди
Хоч міста ще і на карантині, але на прохання 

місцевої влади 22 вересня «Укрзалізниця» від-
новила посадку пасажирів на станціях Ніжин і 
Носівка.Це було певний час заборонено. Тепер 
пасажири можуть тут купувати квитки і сідати 
як на приміські так і на дальні поїзди: №45/46 
Ужгород – Лисичанськ; №774/773 Київ – Шост-
ка; №779/780 Суми – Київ, Вінниця; №786/785 
Київ – Шостка;

Бібліотека 
імені Короленка 
відновила роботу
Півроку головна бібліотека області чомусь 

була закрита для читачів: від початку карантину в 
середині березня, аж до середини вересня. При-
чому, бібліотеки міської мережі відкрилися для об-
слуговування ще 1 червня, та й до цього видавали 
книжки. Посилання на те, що бібліотека ім. Коро-
ленка обласна, доволі дивне. Адже ще з початком 
серпня відновили роботу і обслуговували глядачів 
такі обласні заклади культури, як філармонія, Мо-
лодіжний театр, невдовзі – театр ім. Т. Шевченка. 

Нарешті з 14 вересня бібліотека ім. В. Г. Ко-
роленка частково відновила діяльність. Корис-
тувачів обслуговують (з усіма карантинними 
обмеженнями й умовами) відділи абонемента, 
краєзнавства, документів іноземними мова-
ми, мистецтв. Читальні зали і каталоги поки що 
недоступні. Та й книги треба замовляти, в осно-
вному, через Інтернет, онлайн (за допомогою 
електронного каталогу бібліотеки з її офіційного 
вебсайту). Або по телефону, за номерами відді-
лів: абонемента – 77-42-78; краєзнавства – 77-
51-57; мистецтв – 67-61-97; документів інозем-
ними мовами – 77-42-78.

Михайло Жирохов 
представив книги про 
радянських партизан 

на Чернігівщині
«Червоні» партизани Добрянщини: за ла-

штунками радянських міфів» та «Іван Бов-
кун: кривавий шлях «народного месника» – 
ці свої нові книги презентував 16 і 18 вересня 
в обласному центрі під час традиційних Музей-
них зустрічей у Військово-історичному відділі 
обласного історичного музею ім. В. Тарнов-
ського Михайло Жирохов, історик, військовий 
експерт, науковий співробітник цієї установи.

Михайло Жирохов під час представлен-
ня книги про загін Добрянського району, який 
був першим на Чернігівщині, звернув увагу на 
те, що за останні 77 років про нього не було 
жодної об’єктивної інформації. Аналіз фак-
тів, у тому числі із знайдених ним в архіві СБУ 
штабних документів загону, спростовує радян-
ські міфи.

Автор зазначив «На виконання наказу ко-
муністичної держави було створено цей типо-
вий партизанський загін першого періоду ні-
мецько-радянської війни. Достатньо зброї та 
набоїв їм не дали, воювати фактично не було 
чим. Був відсутній зв’язок із командуванням, 
радіостанції тоді їм давати не передбачалося. 
Завдань, а що робити, теж не було поставлено. 
Отже, перед ними встала дилема: відсиджува-
тися до отримання відповідних наказів із мос-
ковського центру чи діяти з власного уявлення 
про це. Влада зібрала для боротьби проти на-
цистського окупаційного режиму партійно-ра-
дянських чиновників та актив, який не був на-
вчений воювати в тилу ворога».

Дослідник вказав, що не випадково на-
звав наступну книгу «Іван Бовкун: кривавий 
шлях «народного месника». Серед дій цього 
партизанського ватажка були навмисні вбив-
ства партизан із метою об’єднання загонів, 
боротьби за владу. Сергій Бутко, представник 
Українського інституту національної пам’яті, 
зазначив: «Автор підтвердив висновки націо-
нальної та зарубіжної історіографії, її провід-
них представників, таких як Анатолій Кентій, 
Олександр Гогун та інших. Він документально 
спростував радянські міфи про нерегулярні 
збройні формування та диверсантів силових 
структур Збройних сил СРСР, яких називали 
партизанським рухом, кого О. Гогун називав 
«сталінськими командос» у нашій області». 

«Всі документи, з якими я знайомився в 
архівах щодо, тільки підтверджують висновки 
цих досліджень. Партизанам, які насправді 
були творіння та інструментом комуністичного 
тоталітарного режиму, була байдужа доля ци-
вільного населення під нацистською окупаці-
єю», додав Сергій Горобець, теж представник 
УІНП.

Олександр МАЙШЕВ,
член Національної спілки 

журналістів України

В області вже чимало років діє програ-
ма підтримки місцевого книгодрукування. 
Щороку десять чи й більше книжок вида-
ються коштом обласного бюджету і поши-
рюються на бібліотеки, навчальні заклади.

Щойно комісія з питань підтримки міс-
цевого книговидання при облдержадміні-
страції підбила підсумки обласного кон-
курсу рукописів місцевих авторів 2020 
року. Комісія визначила 11 рукописів до 
видавничого плану на поточний рік. 

Окремим рейтинговим голосуванням 
комісія визначила черговість випуску ру-
кописів на той випадок, якщо передбаче-
них коштів виявиться недостатньо для пу-
блікації усіх видань.

До видавничого плану увійшли наступ-
ні рукописи.

«Каталог ікон з колекції музею. ХVII 
– початок ХХ ст. Чернігівський обласний 

художній музей імені Григорія Галага-
на», редакційна колегія – Світлана Курач, 
Олександра Острякова, Юрій Ткач.

«Мить життя», збірка поезій Лариси 
Ткач.

«Дивосвіт природи Чернігівщини», 
краєзнавчий довідник, автори – Валенти-
на Горностай, Інеса Марисова, Юрій Кар-
пенко, Наталія Сидоренко, Клавдія Се-
меніхіна, Володимир Сердюк, Валентина 
Шевченко, Петро Шешурак.

 «Цеглинка для рідного храму. Історія 
відродження Чернігівської єпархії 1989-
2002 р.р.», автори Юрій Соболь, Василь 
Чепурний.

«Долі репресованих земляків. Чер-
нігівський район (книга друга)», упоряд-
ники Валентин Митькевич, Наталія Бори-
сенко.

«Падіння яблука», збірка прозових та 

поетичних творів, автор Віктор Татарин.
«Щоденник професора Михайла Бе-

режкова. Інститутський період (1882–
1904)», монографія, укладач Олександр 
Кривобок.

«Симаргл на підвіконні», збірка опові-
дань, авторка Олена Терещенко.

«Сузір’я талантів», збірка біографіч-
них нарисів, автор Станіслав Маринчик.

«Прокидайтесь, діти, сонечку раді-
ти», збірка віршованих творів для діте, ав-
тор Олександр Штань.

«Шкурко А. Н.», альбом творів худож-
ника, упорядники Віктор Величко, Петро 
Грищенко.

Електронні варіанти виданих книг та-
кож будуть розміщені в окремому розді-
лі вебсайту облдержадміністрації, де вже 
оприлюднені тексти видань, випущених у 
попередні роки.

Книги, що видадуть коштом бюджету області

Вийшов друком № 4 цього-
річний номер історико-
краєзнавчого журналу 
«Сіверянський літопис», 
що вже 25 років виходить 
у Чернігові. Беззмінний 
редактор журналу – ві-
домий чернігівський іс-
торик, журналіст Сергій 
Павленко. Номер можна 
читати на на сайті жур-
налу: www.siver-litopis.
cn.ua

Ось зміст цього номе-
ра по рубриках. 

У глиб віків
Дядечко О. Дзвони 

давньої Русі та їх знахід-
ки на території Черніго-
во-Сіверщини.

Iсторія міст і сіл
Гаркуша А. Книга буття у на-

стінному розписі Спасо-Преображен-
ського собору (ХІ ст.) м. Чернігова.

Церковна старовина
Нижник Л. До питання про володіння 

П’ятницького жіночого монастиря м. Чер-
нігова за часів Гетьманщини (за докумен-
тами Центрального державного історич-
ного архіву України та іншими джерела-
ми).

Воробей Н. Прославлення чудотвор-
ної ікони Іллінської Богоматері у ХІХ – на 
початку ХХ ст. (за матеріалами «Чернигов-
ских епархиальных известий»).

Шуміло В. Невідоме раніше Велико-
пісне послання архієпископа Чернігів-
ського Пахомія (Кедрова) як джерело до 
його біографії.

Глухенький А. Закриття Борисогліб-
ського собору м. Чернігова на початку 
1930-х років.

Мовою документів
о. Мицик Ю. Маловідомий чернігів-

ський полковник Стефан Краснобашта.
Дозвіл на прожиття на руїнах Батури-

на (публікація о. Ю. Мицика).
Ситий І. Реєстр сотням та козакам Ки-

ївського полку.
Блакитний М. Автобіографія археоло-

га і нумізмата Валентина Шуга-
євського.

Розвідки
Броварець Т. Вплив під-

приємців-текстильників на 
епіграфічну вишивку (кі-
нець ХІХ – перша половина 
ХХ ст.).

Белько О. Популяриза-
ція вогнетривкого будівни-
цтва Полтавським губерн-
ським земством наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. шля-
хом безкоштовного поста-
чання цегли й черепиці на-
селенню губернії.

Ванжула О. Амбітні пла-
ни та сумні реалії Чернігів-
ського державного істори-
ко-культурного заповідника 

наприкінці 1920-х – на почат-
ку 1930-х рр.

Лук’янець К. Радянська районна 
преса Чернігівщини

у 1932–1933 роках: джерелознавчий 
аспект.

Сергєєв С. Деякі аспекти діяльності 
Чернігівського архіву у 20–30-х рр. ХХ ст.

Всесвітня історія
Дятлов В. Христоф Шерль і Лейпцизь-

кий диспут 1519 року:
гуманістична дружба в лабіринтах те-

ології.
Філологічні студії
Борщ С. Агіографічний образ покрови-

теля Київської Русі папи Климента І Рим-
ського.

Мушар Ф. Агіографічний цикл св. Геор-
гія у «Великих Мінеях Четьїх» св. Димитрія 
Ростовського.

Рецензії. Огляди. Анотації
Гордієнко Д. Газін В. В. Між Москвою 

та Варшавою. «Українське питання» у 
1654–1667 рр., наук. ред. проф. В. С. Сте-
панков. Кам’янець-Подільський, 2019.

Федоренко О. Аніщенко В. О. Ступене-
ва професійна підготовка офіцерів Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби 
України: теорія та практика. Монографія. 
Чернігів, 2020. 

21 вересня 1943 року, під час про-
ведення Чернігівсько-Прип’ятської на-
ступальної операції, війська Централь-
ного фронту під командуванням генерал-
полковника Костянтина Рокоссовського 
звільнив від нацистської окупації Черні-
гів.

В Державному архіві області зберіга-
ються тисячі документів про той час. Се-
ред них є і спогади бійців.

Якщо ви подивитесь на фотографії 
Чернігова у вересні 1943 року, то побачи-
те знищене місто, де з центру видно око-
лиці. До прикладу, сучасне планування 
центральної частини ми отримали саме в 

післявоєнну відбудову.
Чернігівщина однією з перших в Украї-

ні відчула на собі тотальну мобілізацію чо-
ловіків після звільнення від окупації. Ко-
мандування наступаючих з’єднань Чер-
воної армії і польові військкомати мо-
білізовували чоловіків практично без 
медичного огляду, військової підготовки, 
без військової форми та майже без зброї, 
їх відразу кидали в бій, де бійці масово ги-
нули.

Окремою темою нацистської політи-
ки терору було знищення радянських вій-
ськовополонених у мережі таборів, де 
було вбито понад 26 тисяч людей.

Новий номер журналу 
«Сіверянський літопис»

Державний архів області: 
документи, спогади про війну
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Кров Майдану і Донбасу
Строго кажучи, 

обидва Майдани, за сут-
тю, були поза межами зако-

ну. Правда, перший Майдан, По-
маранчева революція кінця 2004 
року, «тягне» на невелике пору-
шення закону. І тривав цей Май-
дан всього три тижні, а не три мі-
сяці. Та й сам Майдан, у прямому 
сенсі, тобто блокування, силове 
захоплення центру столиці країни, 
можна було кваліфікувати, макси-
мум, як дійсно блокування тери-
торій, що є не таким великим пра-
вопорушенням. До того ж, не було 
більш серйозних речей: вбивств, 
захоплення державних установи 
чи спроби цього. 

А ось – Майдан-2, Революція 
Гідності. Три місяці протистояння. 
Існування «території свободи», як її 
образно називали, того таки Май-
дану Незалежності, заблоковано-
го, непідконтрольного державній 
владі центру столиці. Понад 100 
вбитих лише тут, на цій території, 
до яких треба додати і загиблих у 
регіонах. Захоплення органів вла-
ди (Київрада, міністерства), спро-
би захоплення вищих органів дер-
жави – парламенту, уряду, адміні-
страції президента, що перетво-
рювалися в жорсткі протистояння, 
теж із загибеллю людей. «Спроби» 
законом кваліфікуються, за сут-
тю, як і самі злочини, як наміри, що 
не вдалися тим, хто так намірявся. 
Але найстрашніше – вбивства.

Психологічно постмайданне 
суспільство давно вже погодило-
ся з думкою, що задля благої мети, 
тобто зметення антинародного ре-
жиму, насильство з боку протесту-
ючих, повстанців було цілком до-
пустимим і виправданим. Тобто, 
була виправданою силова зміна 
влади, або, назвімо нарешті речі 
прямо, – переворот.

Отже, дійшли до тези: це було 
потрібним, а значить, виправда-
ним. Але чи не є ця теза вкрай не-
безпечною? Це не раз засвідчува-
ла історія. Погоджуючись на неї, ми 
завідомо відкидаємо не лише іншу 
можливість – ненасильницьку, де-
мократичну зміну влади, а й ховає-
мося від запитання – чому ж у нас 
не складається з цією можливіс-
тю, демократичною зміною вла-
ди? Відповідь тут шукати недовго: 
тому, що за три десятиліття і нас 
так і не сформувалося нормальне 
громадянське суспільство, з нор-
мальним партіями і громадськими 
організаціями. 

Історія давно знає й ще одну 
тезу: «Революції задумують ідеа-
лісти, здійснюють фанатики, а їх 
плодами користуються негідни-
ки». Чи підходить ця жорстка теза 
до Революції Гідності, другого Май-
дану – думаймо самі. 

Принаймні, є одна дивна об-
ставина. Якщо вже кримінальне 
переслідування учасників трагіч-
них подій на Майдані всі постмай-
данні роки стосувалося лише «тієї 
сторони», тобто захисників режиму 
регіоналів, то чому це пересліду-
вання за наступні 5 років, при по-
стмайданній владі, завершилося, 
за суттю, нічим? Так і не було на-
лежно розслідувано злочини і про-
ти учасників Майдану, протесту-
вальників, повстанців. І головний 
– вбивство тих, кого згодом назва-
ли Небесною Сотнею. Якщо вже 
оминалося розслідування вбивств 
«тої сторони», силовиків. Чому так? 
Чому злочини не розслідувані і не 
покарані? Що це – змова старої і 
нової, постмайданної влади? Спо-
сіб сховати певну правду про Май-
дан, дуже незручну постмайданній 
владі?

Пост-Майдан: 
втрата Криму, 

війна на Донбасі 
Можна як завгодно пов̀ язувати 

ці речі: Майдан і перші в нашій но-
вітній історії найбільші дві трагедії 
– війну на нашій землі і втрату тери-
торій. Діапазон думок тут великий: 
від того, що це було «внаслідок» Май-

дану, до того, що це сталося просто 
«після Майдану».

Так чи інакше, те, що наста-
ло одразу після кінця лютого 2014-
го року, тобто перемоги революції, 
оповите не меншим туманом, ніж 
розслідування насилля під час Май-
дану. Так, пряма агресія Росії. Так, 
нахабний сепаратизм, і сепаратисти 
отримали пряму підтримку тої ж Ро-
сії. Але чи це все? 

Щойно одна з нововилуплених, 
але вже гучно розпіарених парті-
йок, вихопилася із заявою – належ-
но розслідувати оті названі траге-
дії. Конкретніше – добитися прав-
ди, як було здано Крим, як почала-
ся війна на Донбасі і його окупація? 
Чому сталися тяжкі поразки біля Іло-
вайська і Дебальцево? Звичайні-
сінький виборчий піар? Так. Але за 
суттю, цілком резонні запитання та 
й нічого нового тут нема. Ще 6 ро-
ків тому тодішня постмайданна вла-
да порушила кримінальні справи по 
всіх цих моментах. Інша річ, що вони, 
як і справи по злочинах на Майдані, 
всі 5 років пролежали «під сукном» і 
перейшли у спадок новій, нинішній 
владі. 

Але коли на День Незалежності 
президент Володимир Зеленський 
заявив, що винні у здачі наших тери-
торій будуть за це відповідати, дехто 
сприйняв це надто нервово. Напри-
клад, Олександр Турчинов. Це один 
з трьох головних посадовців влади, 
що прийшла з Майдану: Порошенко, 
Турчинов, Парубій. Так от Турчинов 
порадив президентові переслідува-
ти не учасників Майдану, а дійсних 
ворогів країни. А ще заявив, що вже 
можна і треба йти штурмом відбива-
ти, повертати Крим. 

Брехня про 
«вогонь у відповідь»

Туман, обман, неправда супро-
воджують все, що пов̀ язане з Май-
даном і постмайданними трагічними 
подіями. У нас чомусь злюбили іно-
земний термін «фейки», замість про-
стого українського – «брехня». Це 
коли відверто говорять неправду, 
знаючи це. Ось свіжий приклад. 

Вже вкотре в інформаційному 
просторі, насамперед у Інтернеті, з 
його повною свободою слова і сло-
воблуддя, замиготіло таке. Мовляв, 

наша влада заборонила на Донба-
сі нашим військовим вести вогонь 
у відповідь на ворожі обстріли. В 
заголовках таких «новин» фігурує, 
що «міністр оборони заборонив», 
а то й президент, адже все треба 
пов̀ язувати з президентом. 

Насамперед, звернімо увагу, що 
мусолиться наказ піврічної давнини, 
ще весняний. Його витягли що – під 
вибори? Напевно. Але головне пас-

кудство ось у чому. Як же треба зне-
важати своїх же громадян, щоб по-
давати щось їм, вважаючи їх дебіла-
ми. Бо самий текст спростовує самі 
ж гучні заголовки: у тексті «новини» 
дається посилання на отой самий 
наказ міністра. 

Дехто робить ще простіше. Той 
таки Андрій Парубій днями теж гнів-
но висловився в Інтернеті про за-
борону. Ось заголовок його тексту: 
«Міністр оборони заборонив вогонь 
у відповідь». Але досить прочитати 
уже перший абзац, щоб побачити 
всю абсурдність самого заголовка. 
Бо Парубій цитує той наказ і спрос-
товує сам себе. 

В наказі міністра йдеться про 
зміцнення дисципліни на фронті, 
про те, що такі-то дії наших військо-
вих є порушенням воєнної дисциплі-
ни і будуть покарані. Читаємо пер-
ший абзац тексту Парубія: «Вико-
нуючи політичну волю Зеленського, 
міністр оборони України Андрій Та-
ран видав наказ №330. Таким чи-
ном Верховний Головнокомандувач 
погрожує позбавляти премій укра-
їнських військових за «відкриття вог-
ню (у тому числі у відповідь) без на-
казу відповідного командира (на-
чальника), крім випадків військової 
необхідності».

Вдумаймося, про що йдеться? 
Про заборону якихось дій, зокрема, 
відкриття вогню, «без наказу відпо-
відного командира». Але що тут но-
вого, нелогічного. незрозумілого? 
Давня норма для армії. Інакше, «без 
наказу» – це хаос, особливо недо-
пустимий на війні.

І звернімо увагу: враховуючи 
стан фактичної війни, навіть тут на-
каз обумовлює виняткові ситуації: 
дозволяє у випадках «військової 
необхідності» все ж відкривати во-
гонь у відповідь, навіть без наказу 
командира. Коли по тобі стріляють з 
міномета он з того окопу в полі, коли 
на тебе йдуть з вогнем автоматів. 

Нащо ж плодити брехню уже за-
головками новин? 

Брехня 
довкола амністії

Ще один подібний приклад, з тої 
ж царини. 

Перший прем`єр-міністр Украї-
ни часів Незалежності Вітольд Фо-
кін призначений заступником го-

лови нашої делегації у Тристорон-
ній контактній групі на перегово-
рах у Мінську – Леоніда Кравчука. 
Цей орган діє вже 6 років, створе-
на на початках війни на Донбасі і 
працює в рамках виконання Мін-
ських угод. 

Фокін зробив ряд заяв, які, за 
реакцією Офісу президента і зая-
вою його голови Єрмака, не зовсім 
відповідають позиції української 

влади. Бо, зазначив Єрмак, і це ці-
кавий момент, – вони зроблені в 
руслі Мінських угод, які, на жаль, 
підписала Україна ще на початку 
війни. Ну, про Мінські угоди вже 
нема жодного слова у новій Без-
пековій стратегії держави (читайте 
публікацію в цьому номері, на сто-
рінках 1–6). Але ж всі 5 років влади 
Порошенко, котрий підписав ці уго-
ди в лютому 2015-го, і його коман-
да запевняли нас, що альтернати-
ви Мінським угодам нема. 

Так от свіжа заява Фокіна сто-
сується амністії на Донбасі. 

Це одразу ж викликало гвалт 
у тої частини суспільства, яка вва-
жає себе істинними патріотами.

Але що ж такого сказав Фокін? 
Читаємо Мінські угоди, про які що-
день балакають і які мало хто про-
читав. Ось пункт 6 Угод:

«Ухвалити закон про недопу-
щення переслідування і покарання 
осіб у зв'язку з подіями, які відбули-
ся в окремих районах Донецької та 
Луганської областей України.»

Що це, як не амністія. Фокін на-
гадав, що такий закон Верховна 
Рада давно ухвалила. 16 вересня 
2014 року президент Петро Поро-
шенко вніс до Ради проєкти зако-
нів про недопущення переслідуван-
ня і покарання осіб-учасників по-
дій на території Донецької та Луган-
ської областей №5082, а також про 
особливий порядок місцевого са-
моврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей 
№5081. У цей же день 16 вересня 
2014 ці закони були прийняті на за-
критому засіданні парламенту.

До речі, ось ще два пункти Мін-
ських угод. Напевно ж, вони теж ви-
кликають гнівний осуд навіть у ве-
ликих прихильників попередньої 
влади, Порошенка. 

«3. Здійснити децентралізацію 
влади, зокрема через ухвалення 
Закону України «Про тимчасовий 
порядок місцевого самоврядуван-
ня в окремих районах Донецької 
та Луганської областей» (Закон про 
особливий статус).

9. Забезпечити проведення до-
строкових місцевих виборів відпо-
відно до Закону України «Про тим-
часовий порядок місцевого само-
врядування в окремих районах До-
нецької та Луганської областей» 
(Закон про особливий статус).»

Як страшно – «особливий ста-
тус», а між тим, закони були ухвале-
ні нашою Радою. Інша річ, що вони, 
за суттю, мертві. 

Але повернімося до теми амніс-
тії. Так званий «закон про амністію» 
гарантує недопущення притягнен-
ня до кримінальної, адміністратив-
ної відповідальності та покарання 
осіб – учасників подій на території 
Донецької та Луганської областей.

Постає питання: кого амністу-
вати, хто є «учасники подій на те-
риторії Донецької та Луганської об-
ластей»? І бойовики теж? Так, теж. 
Ми термін «бойовики» вживаємо 
зневажливо, гнівно, оскільки ніхто 
ж не визнає ні так звані Донецьку 
та Луганську «народні республіки», 
ні відповідно їх структури, значить, 
і військові формування. Але якщо 
не де-юре, то де-факто вини існу-
ють всі ці 6 років. Як, до речі, іс-
нує і якесь, багато в чому таємни-
че, дуже мало висвітлюване у нас 
життя 4 мільйонів людей на окупо-
ваних, непідконтрольних нам тери-
торіях Донбасу. Що ми про це зна-
ємо? Як там працюють школи, дит-
садки, театри, бібліотеки? Чи це 
все вимерло, знищене? Як діють 
структури тамтешньої влади, звіс-
но ж, незаконної, але вони є: соці-
альні, комунальні та інші служби. Як 
працюють посадовці в цих структу-
рах? Вони ж теж «учасники подій». 
Вони теж несуть відповідальність 
за «події», серед них і ті «учасники», 
хто організовував так звані «рефе-
рендуми», «голосування» за відо-
кремлення від України, створення 
ДНР і ЛНР. 

А тепер ще одне, дуже суттєве. 
Згаданий закон не передбачає 
амністію тим, хто вчинив злочини 
проти людяності: вбивства, пора-
нення людей, їх катування, викра-
дення, згвалтування, пограбуван-
ня. Це міжнародна норма, яка діє й 
під час війни. 

І тепер подивімося на згада-
ну заяву Фокіна щодо амністії. Він 
точно повторив тези Мінських угод, 
норми згаданого закону – про не-
допущення амністії злочинцям. Тоді 
ж чому заява Фокіна не просто ви-
кликала такий гнів у декого, а умис-
не перекручуються? Знову – нахаб-
на брехня. 

І взагалі якщо говорити про 
обидва наведені приклади, і щодо 
вогню у відповідь, і щодо амністії, 
то просте запитання до опонентів 
влади: чому ви вдаєтеся до відвер-
тої брехні? Чи у вас нема інших ар-
гументів для критики влади?

Партійний 
цирк триває

Вже не раз я писав, що вели-
чезною бідою нашої країни є від-
сутність належного громадянсько-
го суспільства. Це ще раз підтвер-
джується в нинішню виборчу кам-
панію по виборах місцевої влади. 
А по кількох районах Чернігівщини, 
по 20-8-му округу, плюс і позачер-
гові вибори депутата парламенту. 

Ми знову бачимо політичний 
цирк, шабаш так званих партій, точ-
ніше партійок. Знову бачимо хви-
лю брехні, демагогії, пустопорож-
ній обіцянок. Замість впорядкуван-
ня нашого політикуму з його більш 
як 350-ма партійками, плодяться на 
кошти олігархату нові, з убогими на-
звами «по іменах» їх вождиків. 

Ось звідси – цілком по-людськи 
зрозуміла мотивація потреби Май-
данів, революцій, що уже своїм 
терміном передбачає силове захо-
плення влади. І чергова констата-
ція нашої немічності у формуванні 
справжнього громадянського сус-
пільства. 

Петро АНТОНЕНКО
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1 Як перемогти 
Росію?

Тези, які визначають шлях до 
повернення Донбасу та Криму, який 
бачить нинішнє керівництво держа-
ви, заслуговують на окрему увагу.

Звісно, жодних дат та термінів 
там немає, але конкретика наявна.

Зокрема, з документу випли-
ває, що військовий шлях повернен-
ня Донбасу не розглядається або 
принаймні не є пріоритетним. Голо-
вний пріоритет – міжнародний тиск 
на РФ.

«Україна вживатиме заходів для 
запобігання ескалації конфлікту з 
Російською Федерацією, насампе-
ред шляхом збільшення її потенцій-
ної ціни до неприйнятного для Ро-
сійської Федерації рівня. Пріори-
тетними напрямами є посилення 
оборонних і безпекових спромож-
ностей, зміцнення міжнародної під-
тримки України та ефективне вико-
ристання міжнародної допомоги, а 
також збереження консолідовано-
го міжнародного політичного, еко-
номічного та правового тиску на 
агресора», – йдеться у документі.

Привертає увагу те, що жодної 
згадки про «Мінськ» у Стратегії не-
має. Ба більше, президент лишив 
шанс для зміни переговорного фор-
мату з Кремлем та залучення інших 
посередників, у тому числі в тран-
сатлантичному форматі.

«Україна вестиме переговори 
з Російською Федерацією за посе-
редництва партнерів з числа дер-
жав – членів ЄС та НАТО, а також 
ОБСЄ», – йдеться у Стратегії. Без 
жодної згадки саме про Німеччину 
та Францію у цьому контексті.

Окремо Стратегія обіцяє, що 
Україна «продовжить позовну робо-
ту у міжнародних судових інстанці-
ях із притягнення Російської Феде-
рації до міжнародно-правової від-
повідальності». 

Йдемо до НАТО – 
але не так, як досі
А от абревіатура НАТО зустріча-

ється удвічі рідше, ніж 5 років тому 
– 11 згадок проти 24. Втім, це не 
означає зменшення уваги до бло-
ку. Навпаки – як не дивно – за мен-
шої кількості згадок, їхня амбітність 
зросла. Це є природним, зважаючи 
на розвиток відносин із Альянсом 
за минулі роки.

Одним з ключових напрямів га-
рантування національної безпеки є 
«розвиток особливого партнерства 
з Організацією Північноатлантично-
го договору з метою набуття повно-
правного членства України в НАТО», 
при цьому набуття повноправно-
го членства у блоці визначене як 
«стратегічний курс держави».

Для порівняння, у Стратегії, 
ухваленій у 2015 році, йшлося лише 
про «формування умов для вступу в 
НАТО». Та й загалом, до 2020 року 
включно у ній розраховували лише 
на «розвиток особливого партнер-
ства з НАТО».

Та реальність перевищила 
амбіції, визначені 
за президентства Порошенка.
 Україна суттєво перевиконала 

плани щодо зближення з Альянсом.
Як відомо, у 2018 році блок 

визнав за нами статус держави, 
що прагне вступу до Альянсу, (чи, 
спрощено, «держави-аспіранта»). 
У 2019 році прагнення до вступу 
закріпили в Конституції, а у 2020 
Альянс офіційно надав нам статус 
«партнера з розширеними можли-
востями».

Що конкретно має робити Укра-
їна, щоби досягти нових цілей? 
Стратегія визначає такі завдання-
вектори:

– досягти у максимально стислі 
строки достатньої взаємосуміснос-
ті Збройних Сил України та інших 
складових сектору безпеки і оборо-
ни з відповідними структурами дер-
жав Альянсу;

– суттєво активізувати рефор-
ми, які необхідно впровадити з ме-
тою досягнення відповідності кри-
теріям членства в НАТО у рамках 
імплементації річних національних 
програм під егідою Комісії Україна 
– НАТО;

– отримати запрошення та при-

єднатися до Плану дій щодо член-
ства в НАТО.

Від редакції додамо, що напря-
ми визначені вірно, і тепер головне, 
щоби так само коректною була їхня 
реалізація.

Втім, маємо і ложку дьогтю.
Амбітність завдань могла би 

бути вищою, але чомусь в РНБО ви-
пустили з уваги важливий пріори-
тет: у документ взагалі не увійшло 
прагнення України до участі у фор-
муванні стратегії оновлення НАТО, 
відомою також як #NATO2030 або 
NATO reflection process.

 А це має бути пріоритетом 
України, якщо ми бачимо для  себе 
місце у майбутньому Альянсі!

Виникає питання: а чи радили-
ся автори стратегії з урядом на фі-
нальному етапі?

Адже щонайменше в офісі про-
фільного віцепрем’єра, в Урядово-
му офісі з євроінтеграції та у МЗС 
цим питанням опікуються вельми 
предметно. Лишається сподівати-
ся, що і без фіксації цього напрям-
ку в стратегії робота у цій сфері не 
припиниться.

І, насамкінець, згадаємо кіль-
ка пріоритетних реформ, критично 
важливих для зближення з НАТО.

Позитивна новина: стратегія 
зазначає, що реформа СБУ має 
відбутися за стандартами НАТО – 
Служба має перетворитися на «упо-
вноважений держорган у сферах 
контррозвідувальної діяльності та 
охорони державної таємниці, го-
ловний орган у загальнодержавній 
системі боротьби з терористичною 
діяльністю». Це може стати вагомим 

аргументом на користь повноцінної 
реформи СБУ (відповідний законо-
проєкт зараз перебуває на розгля-
ді у парламенті).

Також Стратегія доручає «при-
скорити оборонну та безпекову ре-
форми за нормами, принципами і 
стандартами НАТО» та зміцнити бо-
йовий потенціал ЗСУ, зокрема, че-
рез «трансформації професійної 
культури на основі доктринальних 
підходів і принципів командуван-
ня й контролю, підготовки, освіти 
НАТО».

Підсумовуючи: попри дивну від-
сутність #NATO2030, блоки щодо 
НАТО та щодо протидії російській 
агресії вийшли доволі непоганими.

Цього не скажеш про наступний 
блок – зовнішньополітичні пріори-
тети нашої держави.

Несподівані 
міжнародні пріоритети

«Порошенківська» редакція 
Стратегії визначала лише одну 
державу, відносини з якою мають 
стратегічне значення – це Спо-
лучені штати Америки. Крім США, 
пріоритетними були також відно-
сини з міжнародними організаці-
ями (НАТО, ЄС, Рада Європи, ООН, 
ОБСЄ); жодну іншу державу доку-
мент виділяти не став.

Нинішня стратегія змінила цей 
підхід, що загалом можна вітати. 
Але градація ключових партнерів 
викликає низку запитань. 

На першому місці у розділі за 
назвою «Основні напрями зовніш-
ньополітичної діяльності» – ЄС та 
НАТО із визначеною метою про на-
буття повноправного членства. Тут 
питань немає.

Наступний рівень – 5 основних 
партнерів, з якими ми плануємо 
розвивати «всебічне співробітни-
цтво». Це США, Британія, Канада, 
Німеччина, Франція (саме у тако-
му не алфавітному порядку). Співп-
раця із ними «має для України прі-
оритетний стратегічний характер 
та спрямовується на зміцнення га-
рантій незалежності й сувереніте-
ту, сприяння демократичному по-
ступу та розвитку України», каже 
стратегія.

Звісно, про окремі держави з 

цього списку можна дискутувати; 
так само хтось може ставити питан-
ня, чому до переліку до додали, при-
міром, Польщу – та загалом ці прі-
оритети не заперечити. Ця п’ятірка 
точно входить до числа тих держав 
Заходу, які є для нас найвагоміши-
ми партнерами.

А от далі у списку починається 
якась дивина.

На другому рівні за пріоритет-
ністю ще 5 держав: Азербайджан, 
Грузія, Литва, Польща, Туреччина 
(наведені у документі за алфавіт-
ним порядком, а, очевидно, не за 
пріоритетністю). Із цими держава-
ми Україна розвиватиме «страте-
гічне партнерство».

Присутність Азербайджану в 
цьому переліку, м’яко кажучи, ди-
вує.

Ця держава точно не є для нас 
партнером у просуванні демокра-
тії. Вона не допомагає боротися з 
російською агресією. Економічних 
підстав для цього також немає: за 
перше півріччя 2020 року ми екс-
портували до Азербайджану то-
варів на $179 млн, це лише 0,78% 
українського експорту.

Так, ми імпортуємо звідти певні 
обсяги нафти; ба більше, формаль-
но Азербайджан є ключовим поста-
чальником (63% імпорту сирої на-
фти у 1 половині 2020 року), але не 
йдеться про обсяги аж такої стра-
тегічної ваги! По-перше, власний 
український видобуток є вищим за 
імпорт з Баку та має великий потен-
ціал зростання; по-друге, Україна 
імпортує кількаразово більші обся-
ги перероблених нафтопродуктів.

Словом, поява Азербайджану 
у переліку стратегічних партнерів 
змушує замислитися – чи йдеться 
про прорахунок, чи про банальний 
лобізм (а про те, що Азербайджан 
вміє «зацікавити» іноземних поса-
довців, здавна ходять легенди).

А от для Румунії – чорномор-
ської держави-члена НАТО, яка має 
доволі сильні антиросійські настрої 
і в суспільстві, і серед політиків, міс-
ця серед стратегічних пріоритетів 
України знову не знайшлося.

І це – ще сумніше. Бо ця держа-
ва має вагомий потенціал підтрим-
ки України, у тому числі безпекової, 
який Київ чомусь системно ігнорує.

Та й загалом, на жаль, ми досі 
недооцінюємо вагу відносин із су-
сідами. У пріоритетних напрямках 
у новій стратегії взагалі немає та-
кож Словаччини, яка має для нашої 
енергетичної незалежності ще біль-
шу вагу, ніж Азербайджан – майже 
весь обсяг газу іде через словаць-
кий кордон. Але для неї подібного 
місця у Стратегії не знайшлося. Всіх 
їх об’єднали у єдину групу «держав 
Центральної та Південно-Східної 
Європи», з якими ми будемо розви-
вати «тісні добросусідські відноси-
ни», незалежно від наявності спіль-
ного кордону.

 Втім, інші зовнішньополітичні 
пріоритети можна лише підтримати.

Трохи нижчий рівень важливос-
ті, ніж з 10 стратегічними партнера-
ми, Стратегія присвоїла «іншим дер-
жавам Балтії (крім Литви) та дер-
жавам Північної Європи». Це блок 
держав із «партнерськими відно-
синами». Ще дві держави-сусід-
ки, Молдова та Білорусь, де рівень 
проросійських сентиментів є дово-
лі високим, проходять у блоці «праг-
матичні відносини». А із держава-
ми Азії, Близького Сходу, Африки та 
Південної Америки (без виділення 
жодної з них) Україна розвиватиме 
«взаємовигідне економічне спів-
робітництво».

Стратегічному партнерству з 

Китаєм, таким чином, покладено 
край. І це, певно, правильний вибір 
у нинішній ситуації, адже дружба з 
Пекіном була би здатна зруйнува-
ти партнерство із нашим найваж-
ливішим стратегічним партнером 
– США. Історія з «Мотор Січчю» це 
дуже яскраво проілюструвала.

Між реформами 
і реалізмом

Попри критику окремих дета-
лей зовнішньополітичного блоку, 
треба визнати: це лише невелика 
частина Стратегії. А загалом доку-
мент справляє дуже непогане вра-
ження.

Треба зауважити, що безпеко-
ва стратегія зачіпає не лише пи-
тання «жорсткої безпеки», як-то вій-
ськову співпрацю чи реформу си-
лового блоку. Її предметом є також 
економічна,енергетична, інформа-
ційна, кібербезпека тощо. Окремий 
наголос на проведенні реформ, 
включаючи «повну імплементацію 
та подальшу адаптацію Угоди про 
асоціацію» як необхідний крок на 
шляху до членства в ЄС.

При цьому звертає на себе ува-
гу реалістичність у оцінці стану дер-
жави. Ось лише кілька цитат, які це 
ілюструють:
«Джерелом загроз незалежності 
України, її суверенітету і демократії 
залишається недостатня 
ефективність державних органів, 
що ускладнює вироблення 
і реалізацію ефективної політики...
Непослідовність та незавершеність 
реформ і корупція 
перешкоджають виведенню 
української економіки з 
депресивного стану, 
унеможливлюють її стале і 
динамічне зростання, підвищують 
уразливість до загроз, підживлю-
ють кримінальне середовище».

Необхідні реформи, які згадує 
документ як шлях до виходу з цього 
глухого кута, також не викликають 
заперечень – від боротьби з коруп-
цією до підвищення рівня цифрової 
грамотності населення. 

Втім, очевидно, що це – лише 
рамковий перелік реформ. Страте-
гія це напряму визнає та зазначає: 
окремі напрямки мають бути де-
талізовані. І тут – чи не найбільша 
несподіванка. Вже ближчим часом 
РНБО має підготувати (а президент 
– затвердити) також Стратегію зо-
внішньополітичної діяльності. Та-
кий документ з’явиться вперше; 
хоча неясно, чи буде це документ 
публічним, чи матиме обмежений 
рівень доступу.

Є шанс, що у цьому документі 
будуть уточнені чи виправлені речі, 
які викликали подив у загальній 
Стратегії.

Також в Україні мають з’явитися 
ще 14 секторальних стратегій, що 
стосуються нацбезпеки, як-то стра-
тегія енергетичної безпеки, воєнної 
безпеки, кібербезпеки, продоволь-
чої безпеки тощо. Звісно, багато за-
лежить від змісту цих майбутніх до-
кументів, тому рано говорити про 
«перемогу», однак фактом є те, що 
подібного комплексного підходу 
до стратегування в історії України 
ще не було.

Крім того, якість та сміливість 
нинішнього документу дає підстави 
для принаймні обережних позитив-
них сподівань.

Сергій СИДОРЕНКО,
редактор «Європейської правди»
«Українська правда», 15.09.2020

Pravda.com.ua

Донбас як Крим: 
на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України
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Закордонне українство ООН: 75-річчя
На Генеральній асамблеї Зеленський 

застеріг Москву від спроб поділу 
сфер впливу у світі

Організація Об’єднаних Націй відзна-
чає свою 75-у річницю віртуальною Гене-
ральною асамблеєю, в якій смертельна 
пандемія коронавірусу та напруженість 
між США та Китаєм підкреслюють труднощі 
досягнення міжнародної співпраці в умо-
вах глобальних викликів. Тема «Ми хоче-
мо майбутнього, нам потрібна Організація 
Об’єднаних Націй: підтвердження нашого 
колективного зобов’язання щодо багато-
сторонності – протистояння COVID-19 шля-
хом ефективних багатосторонніх дій» була 
запропонована для загальних дебатів на 
75-й сесії, які почалися 22 вересня. 

Генеральні дебати, що проходять на по-
чатку кожної сесії Генеральної асамблеї, 
надають можливість світовим лідерам ви-
ступити із заявою з глобальних питань. 
Цього року, на тлі пандемії COVID-19, кра-
їни-члени ООН та держави-спостерігачі 
подали попередньо записану відео-заяву 
своїх керівників держав або урядів. 

У залі Генасамблеї перебувають тільки 
генеральний секретар ООН Антоніу Гутер-
ріш, голова 75-ї сесії Волкан Бозкир і по-
стійні представники держав при міжнарод-
ній організації, які презентують виступи лі-
дерів.

«Сьогодні перед нами багато спільних 
викликів і дефіцит спільних рішень», – за-
значив генеральний секретар ООН. Серед 
іншого, Гутерріш говорив про загрозу зміни 
клімату, зниження біорізноманіття, збіль-
шення рівня бідності, зростання геополі-
тичної напруженості, нетерпимість і нена-
висть, ризики застосування ядерної зброї, 
які все ще зберігаються. Він також високо 
оцінив досягнення ООН, яка народилася 
внаслідок Другої світової війни, щоб запо-
бігти конфлікту. 

Президент США Дональд Трамп значну 
частину свого виступу, як і всі інші, присвя-
тив пандемії COVID–19. За своєю звичкою, 
він виступив із звинуваченнями на адре-
су Китаю у приховуванні від міжнародної 
спільноти інформації про спалах нової ко-
ронавірусної інфекції наприкінці минулого 
року. 

 Зі свого боку китайський лідер Сі 
Цзіньпін, який виступав невдовзі після 
Трампа, звинувачення на адресу своєї дер-
жави назвав «абсолютно безпідставними» 
і заявив, що всіляко допомагає подолати 
пандемію, а свою вакцину, коли вона буде 
утворена, передасть іншим – передусім  
третім – країнам.

 Коментуючи роботу ООН загалом, 
Трамп сказав:

«Щоб ООН була ефективною організаці-
єю, вона повинна зосередити увагу на ре-
альних проблемах світу. Це тероризм, при-
гнічення жінок, примусова праця, торгівля 
наркотиками, торгівля людьми та сексуаль-
на торгівля, переслідування на релігійному 
ґрунті й етнічні чистки релігійних меншин».

Президент Росії Путін поскаржився на 
«дефіцит доброти і гуманізму» на «міждер-
жавному, офіційному рівні», який, за його 
словами, нерідко існує зараз. 

Президент України Володимир Зелен-
ський, який виступав одним із перших, го-
ворив про уроки Другої світової війни і зви-
нуватив Москву в окупації Криму, яка пору-
шує світовий порядок. 

«Створення ООН стало символом того, 
що людство повинно було засвоїти трагіч-
ний урок Другої світової війни. Однак оку-
пація Криму та озброєна російська агресія 
на Донбасі свідчать про те, що цей урок не 
засвоєний, – заявив Зеленський. – Я хотів 
би нагадати, що це не тільки війна в Укра-
їні. Це війна в Європі. І це не просто зазі-
хання на суверенітет незалежної держави, 
це схоже на спробу повернутися до поділу 
сфер впливу у світі».

Запис виступу президента Зеленсько-
го англійською мовою розміщений на його 
офіційному каналі в ютубі.

Тарас Багрій відзначив 
65-річчя

Тарасу Багрію, голові Конґресу україн-
ців Канади (КУК), відділ Торонто, 11 верес-
ня виповнилося 65 літ. Іменинник подяку-
вав за теплі слова та привітання.

Тарас Багрій родом із Дрогобиччини. Май-
же 20 років присвятив розвитку української 
громади в Канаді на провінційному та феде-
ральному рівнях, а також поглибленню співп-
раці діаспори з Україною. Член Ради директо-
рів Міжнародного фонду Івана Франка, актив-
но займається волонтерською діяльністю. 

2019 року діяча нагородили «Медаллю 

волонтера» генерал-губернатора Канади 
за значний і багатолітній внесок у розбудо-
ву громади у Канаді та за її межами на до-
бровільних засадах. Високу нагороду нашо-
му земляку вручила особисто Джулі Пайєт, 
генерал-губернаторка Канади (на фото).

Флорида, знана, як «соняч-
ний штат» США, надзвичайно ці-
кава своєю екзотичною фло-
рою. І чи не найбільше слав-
ні рослини в південно-західній 
Флориді – це орхідеї та бромелі-
яди. Величезну кількість їх (5500 
орхідей та 3500 бромеліяд) мож-

на побачити і любуватися ними у 
Selby Botanical Gardens в Сара-
соті, Флорида.

Колись це була посілість (15 
акрів над затокою Сарасота) 
Марі і Вілліям Селбі, які посмерт-
но залишили її для мешканців 
Флориди.

Недавно до Ботаніч-
них городів Селбі було до-
лучено другу цікаву посі-
лість – Historic Spanish 
Point, яка лежить на пів-
день від Селбі Городів у 
містечку Osprey. Оригі-
нально це була ферма ро-
дини Джона Веб; вони пе-
реїхали до Флориди з Нью 
Йорку в 1867 р. і посели-
лися в місцевості «Spanish 
Point», тому що тут була до-
бра питна вода, родюча 
земля для овочів і городини, та-
кож це було на висоті, що хоро-
нило від бурі та негоди.

В 1871 році, працюючи на 
полі, Веб викопав людський че-
реп, який він переслав до Сміт-
соніян Інституту у Вашингтоні. 
Це зацікавило археологів, які 
приїхали аналізувати знайде-
ні кістки і мушлі та вивчати фло-
ридських звірів та рослин. Вони 
викопали 400 скелетонів: 200 
послано до Смітсоніян Інститу-
ту, а 200 скелетонів передано 
до University of Florida, Gainsville. 
Археологи дійшли до висновку, 
що тут були людські поселення 
в доісторичних періодах ( 5900 і 
3200 років тому).

В 1910 р. Берта Палмер пе-
реїхала сюди із Чікаго і закупи-
ла цю посілість. Опісля один із її 
внуків передав цю посілість для 
мешканців Флориди. В 1982 р. 
ця місцевість стала музеєм під 
назвою Historic Spanish Point 

(35 акрів). Крім туристів, сюди 
привозять місцевих школярів, 
щоб вони ознайомилися із істо-
рією свого поселення.

В минулому для членів укра-
їнської громади в Норт Порту і 
околицях були організовані тури 
до «Selby Gardens» для любителів 
природи, а особливо орхідей, та 
до «Historic Spanish Point» для за-
цікавлених археологією Флори-
ди. Доцентом в «Historic Spanish 
Point» працює добровільно довгі 
роки др. Богдан Боднарук, який 
може дати тур в англійській або 
українській мові.

В цей час коронавірусу мож-
на відвідати і городи і музей, але 
туру в цей час пандемії немає.

Віра БОДНАРУК,
професор, Голова Товариства 

Української Мови (США), 
Громадський Комітет 

Південно-Західної Флориди

Світлини із архіву Боднаруків

Цікаві туристичні місцевості 
Південно-Західної Флориди 

Світлина з виставки. Випускний клас 
української гімназії в Німеччині, 1949 р.

Для студентів Маркіяна Максим’юка та 
Тетяни Дячишин робота цього літа як помічни-
ків кураторів в Українському музеї Канади у 
Вінніпезі (провінція Манітоба) стала шансом 
пов’язати їхню історію з Україною. «Ми роз-
мовляли про це вдома», – розповіла 24-річна 
Тетяна, котра приїхала до Канади з України ві-
сім років тому. «Було фантастично мати мож-
ливість підтримувати зв’язок зі своєю спад-
щиною», додав 21-річний Маркіян.

Студенти Манітобського університету 
останні два місяці розповідали відвідувачам 
про експозицію Закарпаття в музеї, зокрема, 
про його унікальні церкви. Храми у багатьох 
селах були не кам’яними, а збудованими з де-
рева без жодного цвяха. 

«У них було вдосталь деревини, тому було 
простіше будувати їх із наявних ресурсів, – 
зазначила п. Дячишин. – Багато таких церков 
досі використовують в Україні».

На виставці також представлені предмети 
ручної роботи – вишивка, вироби з металу та 
дерева, а також картини. Рукоділля відіграва-
ло важливу роль у житті Закарпаття, оскільки 
люди були змушені створювати всі предмети 
домашнього вжитку вручну. Жінки традиційно 
займалися текстильними ремеслами, створю-
ючи хитромудру вишивку та ткацтво, чоловіки 
були фахівцями в різьбі по дереву та метале-
вій роботі.

Кожне село мало свої унікальні стилі ви-
шивки. Позаяк музика також була частиною 

життя «Срібної землі», на виставці предста-
вили такі музичній інструменти, як дудний ріг, 
дуда та цимбали.

Музей розташований на першому поверсі 
Українського православного митрополичого 
собору Святої Трійці за адресою: Мейн-стрит, 
1175. Виставка працювала до кінця вересня. 

Джон Лонґгерст

Виставка про українське 
шкільництво в діаспорі

Про становлення українського шкільництва в діаспо-
рі розповідає віртуальна документальна виставка, яку 
презентував Центральний державний архів зарубіжної 
україніки (Київ).

«Уже понад століття закордонне українство, попри 
потужні асиміляційні тенденції, зберігає свою етнічну 
ідентичність (у т. ч. мовну), розвиваючи українську шко-
лу в країнах мешкання як найважливішу гарантію само-
збереження. Саме цій важливій тематиці у житті закор-
донного українства Центральний державний архів зару-
біжної україніки і присвятив виставку «Учітеся, брати мої! 
Думайте, читайте», документи якої репрезентують окре-
мі напрями становлення українського шкільництва в діа-
спорі XX-го — початку XXI ст.», повідомив архів.

Сайт meest-online.com

Студенти пропаґують українську спадщину

Згадали українців, 
котрі загинули 

11 вересня 2001 року
Під час тероростичних актів 11 ве-

ресня 2001-го в США загинули біль-
ше 2,6 тис. людей, серед них 12 осіб 
українського походження. Цього року 
під час пам’ятних церемоній на місці, 
де стояв Всесвітній торговий центр у 
Нью-Йорку, прозвучали імена двох 
українців – поліціянта Івана Скали та 
дизайнера Олега Венгерчука, котрі 
загинули там.

Івана Скалу всі згадують як до-
брозичливу людину та відданого то-
вариша, готового завжди прийти на 
допомогу. Того ранку він добровіль-
но увійшов у будівлю, що палала після 
вибуху літака, щоб вивести звідти по-
ранених. За кілька хвилин будівля, з 
якої Іван рятував людей, завалилася.

Олег Венгерчук – син вояка УПА, 
народився шестимісячним в Австрії, 
коли родина втікала від совєтської 
армії. Після німецьких таборів DP, не-
простої еміґрації та пристосування до 
життя в США виріс дужим і розумним 
чоловіком, обрав фах художника-ди-
зайнера.

Вхід до Selby Gardens з орхідеями

Прогулянка до Selby Gardens, членкині 56 Відділу Союзу Українок 
Америки, провідниця Віра Боднарук

Historic Spanish Point, доцент др. Богдан Боднарук
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У Швеції вперше 
з 1944 року 

скасували церемонію 
вручення 

Нобелівських премій: 
їх вручать онлайн

Традиційна церемонія вру-
чення Нобелівських премій у 
Стокгольмі з особистою участю 
лауреатів скасована через пан-
демію коронавірусу. 

Зазвичай лауреатів запро-
шують до Стокгольму для отри-
мання медалей і дипломів від 
короля Швеції особисто на офі-
ційній церемонії в грудні.

Нині медалі і дипломи пе-
редаватимуться лауреатам в їх 
країнах через посольства і уні-
верситети лауреатів.

Церемонія нагородження 
транслюватиметься по телеба-
ченню з мерії Стокгольма.

Під час Другої світової війни 
кілька премій не були присудже-
ні, а деякі були відкладені, хоча 
Швеція не брала участь в бойо-
вих діях.

Оголошення лауреатів (номі-
нації – медицина, фізика, хімія, 
література, мир та економіка) 
відбудеться, як і заплановано, 
між 5 та 12 жовтня.

У Єгипті археологи 
виявили 

27 стародавніх 
саркофагів

Поблизу селища Саккара, 
неподалік від Каїра, вчені зна-
йшли 27 стародавніх саркофа-
гів, які імовірно датуються I-II 
століттями до Р.Х. Артефакти 
відмінно збереглися, а ще вони 
яскраво і барвисто прикрашені.

Саркофаги знайшли в одно-
му з покинутих колодязів на гли-
бині близько 11 метрів. На по-
чатку вересня дослідники зна-
йшли 13 саркофагів, а через 
кілька тижнів – ще 14.

За словами місцевих екс-
пертів, ця знахідка стала одні-
єю з найбільших і найцінніших у 
своєму роді.

У міністерстві старожитнос-
тей Єгипту заявили, що, все вка-
зує на те, що гробниці жодного 
разу не відкривали з моменту їх 
захоронення.

Суд зобов’язав 
родину колишнього 

диктатора Франко 
повернути Іспанії маєток

Суд першої інстанції провін-
ції Ла-Корунья ухвалив, що сім’я 
іспанського диктатора Франсіс-
ко Франко (1892-1975) пови-
нна повернути державі маєток 
Пасо-де-Мейрас в автономному 
співтоваристві Галісія. 

Зазначається, що суд ви-
знав недійсним «пожертвуван-
ня» маєтку колишньому диктато-
ру в 1938 році, бо тоді «не були 
дотримані необхідні юридичні 
вимоги». І зазначив, що нерухо-
мість була передана в дар главі 
держави, а не особисто Франко.

Суд також визнав фіктив-
ною угоду 1941 року про пере-
дачу резиденції у власність екс-
правителя Іспанії.

У Румунії знайшли вкрадені з Британії 
перші видання Галілея та Ньютона

Близько 200 цінних старовинних книг вартістю в 3,2 мільйона 
доларів, які були вкрадені зі складу в Лондоні, виявили під підлогою 
будинку в одному з румунських сіл.

Партію викрадених раритетів було знайдено поліцейськими під 
час обшуку в одному з сільських будинків у повіті Нямц на північному 
сході Румунії 16 вересня.

Серед виявлених стародруків є зокрема перші видання Галілея 
та Ньютона.

Колекція книг були викрадена злодіями в січні 2017 року: зло-
чинці прорізали отвори в даху сховища неподалік лондонського ае-
ропорту Хітроу та проникли всередину. Скандальна крадіжка стала-
ся перед тим, як книги мали були перевезені на спеціальний аукці-
он до США.

Крадії були ідентифіковані як члени румунського кримінального 
угруповання. Ця банда відповідальна за серію високовартісних кра-
діжок на території Об'єднаного Королівства.

Виявити викрадені книги допомогли 45 попередніх обшуків у 
Великій Британії, Румунії та Італії влітку 2019 року.

Наразі 13 осіб обвинувачено у цій справі, 12 із яких уже визна-
ли вину.

До фіналу премії «Ангелус» потрапили:
Таня Малярчук (Zapomnienie, Wydawnictwo Warstwy);
Сергій Жадан (Internat, видавництво Czarne). Зараз у 

списку 7 авторів.
Літературна нагорода Центральної Європи Angelus — лі-

тературна відзнака, яку із 2006-го вручають щороку за най-
кращу прозову книжку, опубліковану польською мовою.

Лауреатом може стати письменник, що походить із Цен-
тральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія 
і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, 
Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Сло-
венія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які 
у своїх текстах звертаються до важливіших та актуальних тем 
сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого піз-
нання інших культур.

Переможця оголосять 17-го жовтня. Він отримає 150 тис 
злотих (понад 40 тис доларів). і статуетку авторства вроцлав-
ської різьбярки. 

Лауреатами премії ставали українські письменники: 
Юрій Андрухович (2006, Dwanascie kregow, перекл. Катажи-
на Котинська), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych 
sekretоw, перекл. Катажина Котинська) та Сергій Жа-
дан (2015, Mezopotamia, перекл. Міхаель Петрик і Адам 
Поморський).

Польща хоче спростити 
законне проживання 

для нащадків 
Речі Посполитої

Польський уряд планує спрости-
ти правила отримання можливості 
законного проживання для нащадків 
першої та другої Речі Посполитої, які 
заявляють про зв'язок з Польщею» - 
повідомив Дворчик.

Перша Річ Посполита існувала на 
частині територій сучасних Польщі, 
Литви, Білорусі, України, Росії та Лат-
вії у 1569-1795 роках. Друга Річ По-
сполита існувала в 1918-1939 роках 
на частині територій сучасних Польщі, 
Литви, Білорусі та України.

Важко уявити документування ге-
неалогічного дерева, що доводить по-
ходження від жителя першої Речі По-
сполитої. Однак, з іншого боку, така 
широка категорія потенційних мігран-
тів може стати способом порятунку 
польського ринку праці.

Згідно з урядовими прогноза-
ми, якщо не буде вжито ніяких дій, 
до 2030 року Польщі бракуватиме 
близько 4 мільйонів співробітників.

В Аргентині туристам повер-
татимуть половину вартості пу-
тівки по країні.

Таким способом влада країни 
вирішила підтримати внутрішній ту-
ризм. Через пандемії коронавирусу 
сфера туризму в Аргентині зазнала 
великих фінансових втрат, адже біль-
шість організацій призупинили робо-
ту ще в березні. 

Держава збирається ввести їм-
податкову відстрочку, зменшити вне-
ски і частково проспонсорувати ком-
панії в питанні виплат зарплат спів-
робітникам. Крім того, місцеві турис-
ти, які планують подорожувати по 
країні, отримають половину вартості 
путівки. Витратити гроші, які поверне 
держава, можна буде тільки на нові 
поїздки.

В країні діє заборона на в'їзд іно-
земців-нерезидентів, тому дана про-

позиція направлено на внутрішніх ту-
ристів.

У столиці Канади туристам 
роздають по $100.

Місцева влада Оттави сплачує по 

100 доларів кожному туристу, який 
приїхав з іншого регіону Канади. У 
місті сподіваються, що це зацікавить 
людей і дозволить їм витрачати біль-
ше грошей в Оттаві після місяців за-

стою місцевого бізнесу через коро-
накризу.

Правда, ці 100 доларів є знижкою 
на бронювання номера в готелі, але й 
це подарунок для приїжджих. Пропо-
зиція діє для для проживання з 1 ве-
ресня до 31 грудня 2020 року. 

Влада канадської столиці раніше 
проводила подібні кампанії для під-
тримки місцевого туризму та бізне-
су. Зокрема, під час карантинних об-
межень у березні була запущена кам-
панія «Це на нас». Її суть полягала в 
тому, що турист замовляє номер в од-
ному зі столичних готелів, а після цьо-
го отримує карту Visa на 100 доларів 
для витрат на будь-які цілі під час пе-
ребування в Оттаві.

Загалом провінція Онтаріо, в якій 
розташована Оттава, через корона-
вірус втратила 17,5 мільярдів доларів 
у туристичному секторі.

У місті Лейк-Ворт, штат Флорида про-
дається квартира площею 76 м. Кв. Вона 
має дві ванні кімнати і дві спальні. Роз-
ташовується на другому поверсі кондо-
мініуму. Головною особливістю житла є 
те, що стіни і стеля кімнат повністю вкри-
ті банками чеського пива Budweiser. 
Виявилося, це надбання попереднього 
мешканця, який 16 років не зраджував 
улюбленому напою.

Райський куточок коштує 100 ти-
сяч доларів.Але купивши квартиру, но-
вий власник отримає солідний «бонус»: 
пивоварна компанія Anheuser-Busch 
зобов'язується регулярно поповнюва-
ти господареві запаси світлого пива за 
умови, що новий господар квартири не 
буде робити в ній ремонт. 

Фермер посадив 
2 мільйони соняшників, 
щоб порадувати людей 

Родина фермерів із Чикаго вирішила подарувати людям 
трохи щастя у важкий час епідемії та висадила 2 млн соняш-
ників, щоб усі охочі могли прийти на пікнік. Родина Скотта 
Томпсона 70 років поспіль висаджує на своїх полях полуни-
цю на літо та гарбузи на осінь, але цього року зробили виня-
ток. Соняшники, трохи польових квітів та цинії висадили на 
15 полях на 22 га.

«З часом епідемія нікуди не зникала… Ми подумали, що 
люди шукатимуть, чим зайнятися і це (прогулянка між соняш-
ників) чудова можливість усміхатися та дотримуватися соці-
альної дистанції», сказав фермер.

Відвідувачі можуть влаштовувати пікніки на полі та на-
віть взяти з собою на пам’ять декілька соняшників.

У Афганістані тепер можна буде вписувати 
у свідоцтво про народження ім’я мами

У фіналі літературної премії 
Центральної Європи 

двоє українських письменників

Доплати, щоб підтримати туризм

Читальний зал 
Португальської 

королівської бібліотеки. 
Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Президент Афганістану підписав по-
правку до закону, яка дозволяє впису-
вати у свідоцтво про народження ди-
тини ім’я матері. За цю поправку три-
валий час боролися правозахисники, 
адже у країні діяло табу на жіночі іме-
на і у свідостві про народження дити-
ни вписувалось лише ім’я батька, пере-
дає Бабель. В Афганістані публічне ви-
користання жіночого імені до цих пір 
традиційно не схвалюється і може роз-
глядатися як образа. Правозахисники 
повідомляють, що афганські жінки ви-
мушені від самого народження відчу-
вати дискримінацію. Коли народжуєть-
ся дівчинка, потрібно багато часу, щоб 
їй дали ім’я. Тоді, коли жінка виходить 
заміж, її ім’я не відображається в за-
прошеннях на весілля. Коли вона хво-

ра, її ім’я не відображається в рецепті, 
а коли вона помирає, її ім’я не відобра-
жається ні в свідоцтві про смерть, ні на-
віть на надгробку.

Тому, три роки тому в Афганістані за-
пустили кампанію за право розголошу-
вати свої імена. Комітет з правових пи-
тань афганського уряду заявив, що «рі-
шення включити ім’я матері у свідоцтво 
про народження є великим кроком до 
ґендерної рівності та реалізації прав 
жінок». 

Очікується, підписана президентом 
поправка зіткнеться з жорстоким про-
тистоянням консервативних діячів та лі-
дерів. Багато консервативних і традицій-
них людей в Афганістані вважають цей 
крок «західним планом та експортова-
ною ідеєю».

У мУ іісті ЛЛ йейк ВВорт штат ФлоФ рида про

У США продається розкішна квартира, 
повністю оздоблена пивними банками

Оттава
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«Що? Де? Коли?» 
– 45 років

Виповнилося 45 років культо-
вій інтелектуальній грі «Що? Де? 
Коли?». 4 вересня 1975 року на 
Центральному телебаченні відбу-
лася трансляція першої гри. Вона 
нагадувала вікторину, в якій зма-
галися дві сім’ї, відповідаючи на 
різні питання.

Автором і ведучим гри став Володимир Ворошилов. 
Народився майбутній засновник гри в Україні, в Сімфе-
рополі, 1930 року. В 1943 році родина з евакуації пере-
їхала до Москви. Володимир навчався в Московській ху-
дожній школі для обдарованих дітей, згодом в Школі-сту-
дії МХАТ та на Вищих режисерських курсах.

У 1955 – 1965 роках Ворошилов був художником-
постановником МХАТ, Малого театру, Театру оперети. 
Працював режисером у театрі «Современник» і в Театрі 
на Таганці. 

У 1966 році Володимира Ворошилова запросили на 
телебачення, де він знімав документальні та науково-
популярні фільми.

1968 року з'явився великий проект «Аукціон» – за 
суттю перша рекламна програма Центрального телеба-
чення в прямому ефірі. Всього вийшло шість випусків. 
Програму зняли з ефіру радянською цензурою, а Воро-
шилова перевели до розряду позаштатних працівників і 
він надовго став персоною «нон ґрата». У перші роки іс-
нування гри «Що? Де? Коли?» у титрах навіть не вказува-
лося його прізвище.

З роками інтелектуальна гра вдосконалювалася. 
Від 1990 року ігри почали проводитися в мальовничому 
Мисливському будиночку, який розташований в Нескуч-
ному саду. Володимир Ворошилов згадував: «У павіль-
йоні, де знімається наша передача, колись був мислив-
ський будиночок. Там пили коньяк, чай, грали в карти. 
Сама Пікова дама, прообраз пушкінської графині, туди 
заходила. Поруч був висячий місток, де Тургенєв напи-
сав свою «Першу любов». Пушкін з Наталією тут часто бу-
вали. Про все це ми дізналися дещо пізніше. Не знаю, що 
раптом стукнуло, але я закохався в це місце.» 

Починаючи з 1984 року, кращий гравець сезону 
отримує приз – «Кришталеву сову», символ мудрості. 
Першим її володарем став Нуралі Латипов. Серед відо-
мих гравців цю почесну нагороду в різні роки отримува-
ли Олександр Бялко, Федір Двінятін, Олександр Друзь, 
Максим Поташов, Андрій Козлов, Борис Бурда, Віктор 
Сіднєв, Олесь Мухін, Ілля Новіков, Ровшан Аскеров, Бо-
рис Левін.

30 грудня 2000 року Володимир Ворошилов про-
вів свою останню гру. 10 березня 2001 року він пішов 
із життя. 

І в наш час гра має велику популярність, в неї гра-
ють у багатьох країнах світу. Не став винятком і Чернігів-
ський район. В 2017 та 2018 роках проведено два чем-
піонати району з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» 
серед учнівської молоді, ведучим яких був автор цих 
рядків. Переможцями обох чемпіонатів стали учні Коли-
чівської школи, а репортажі про ігри було розміщено на 
сторінках нашої газети. 

Олександр МОЛИБОГА
с. Анисів Чернігівського району

Питання гри «Що? Де? Коли ?»
1. В американському штаті Міссісіппі є пам'ятник 

двом уродженцям Санкт-Петербурга. Хто вони?
2. Вперше до цієї ідеї прийшли жителі стародавньої 

Лідії. У Мілеті це було із зображенням лева, в Ефесі – 
бджоли, в Хіосі – сфінкса, в Теосі – грифона. А виготов-
лялося це з бурштину. Про що йде мова?

3. Над гробницею завойовника Тамерлана написа-
но: «Невірний, не заходь сюди, не тривож її мешканця. 
Тут спить війна!» І все ж, не злякавшись, радянський уче-
ний-антрополог Михайло Герасимов розпочав у гробни-
ці розкопки. В якому році це було?

4. На чемпіонаті світу з важкої атлетики у Відні в 
1961 році в роздягальню до знаменитого радянського 
штангіста Юрія Власова проник місцевий підліток. Він 
пояснив Власову, що зробив це, тільки щоб подивити-
ся на свого кумира і почути від нього пару слів. Власов 
сказав: «Хочеш бути сильним - треба багато працювати». 
Підліток прийняв цей заповіт близько до серця. А як його 
звали?

5. Європейці дізналися про них від арабів, і тому ста-
ли називати «арабськими», хоча насправді вони індій-
ські. Про що йде мова?

6. Ми впевнені, що ніхто з присутніх не знає мови ав-
стралійських аборигенів. Проте все ж спробуйте за хви-
лину перекласти з української мови на мову аборигенів 
фразу: «Нічого не розумію». Як вона звучатиме?

Відповіді: 
1. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн, герої книг Марка Тве-

на. Але так називалося їхнє містечко в США. 
2. Про монети. 
3. 1941, рік початку війни СРСР і Німеччини.  
4. Арнольд Шварценеггер. 
5. Про цифри. 
6. Кенгуру. 

Світовий конгрес 
українців: «Визнати 

це депортацією»
СКУ закликав Верховну Раду Украї-

ни підтримати законопроєкт щодо визна-
ння депортованими громадян України, які 
були примусово переселені з території 
Польської Народної Республіки в 1944-
1951 роках

Про це йдеться на сайті СКУ з нагоди 
відзначення 13 вересня 76-ї річниці від 
початку депортації українців з Лемківщи-
ни, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, 
Південного Підляшшя, Західної Бойків-
щини у 1944 – 1951 рр.

«Примусове виселення українців у 
1944 – 1951 роках – це та сторінка істо-
рії, про яку має знати світ і Україна. На-
лежне визнання цих трагічних подій укра-
їнської історії – наш обов'язок перед те-
перішніми та майбутніми поколіннями», 
заявив президент СКУ Павло Ґрод.

На Житомирщині 
відкрили пам’ятник 
засновнику нової білоруської 

літератури Яну Барщевському
У місті 

Чуднів Жито-
мирської об-
ласті вста-
новили пер-
ший у сві-
ті пам’ятник 
письменнику 
Яну Барщев-
ському, який 
є основопо-

ложником нової білоруської літератури. 
Пам'ятник встановили в Чуднові, бо саме 
тут у квітні 2019 року знайшли нагробну 
плиту Барщевського.

Пам'ятник, який установили біля кос-
телу парафії Знайдення Хреста Господ-
нього, з'явився за фінансової підтримки 
фонду Марії Магдалени Радзивіл. Його 
елементом є нагробна плита, яку рестав-
рувала Житомирська обласна спілка по-
ляків.

Ян Барщевський народився в Білору-
сі у 1781 році (така дата викарбувана на 
плиті). Писав білоруською, українською 
та польською мовами. Його за значиміс-
тю для Білорусі прирівнюють до Тараса 
Шевченка та Івана Франка. Він багато по-
дорожував Європою, а в 1847 році осе-
лився у маєтку графа Генріха Ржевусь-
кого у Чуднові. Про це місто він написав 
оповідання «Душа не в своєму тілі». Бар-
щевський помер у Чуднові 1851 році, там 
і був похований.

Завдяки кам'яним табличкам, папіру-
сам і багатьом іншим збереженим докумен-
там – історики можуть відтворити події та 
життєвий устрій, які були багато років тому. 

Про найстаріші документи, які збере-
глись до наших днів, розповіли в матеріалі 
сайфту «ВСВІТІ».

Міжнародний договір
У 1269 до на-

шої ери був під-
писаний найстарі-
ший міжнародний 
договір між єгип-
тянами та хеттами. 
Ці великі цивілі-
зації мали непро-

сті стосунки. Адже воювали вони за міс-
то Кадеш, яке було важливим торговим 
центром.

Медичний документ
У формі єгипетського папірусу до наших 

днів дійшов перший збережений медичний 
запис. Документ відомий як «Гінекологіч-
ний папірус Кахуна», йому вже 4 тисячі ро-
ків. Сам документ знайшли в 1889 році.

У ньому є інструкція про діагностику та 
лікування багатьох захворювань.

Любовна поема
В епоху, коли лі-

тература тільки за-
роджувалась, а всі 
твори та казки пе-
редавались з вуст 
у вуста,  «Епос про 
Гільгамеша»  є пре-
тендентом на роль 
першої епічної по-

еми. Найстаріші версії епосу датовані 
2000 роком до нашої ери. А ось «Казка 
про корабель, який зазнав аварії» – це 
найстаріший древньошумерський корот-
кий вірш.

Еротичний трактат
Усі знають 

про Камасу-
тру, але вона не 
єдиний древ-
ній трактат про 
секс. Ще з ча-
сів стародавніх 

єгиптян до нас дійшов «Туринський еротич-
ний папірус». Йому, між іншим, уже більше 3 
тисяч років. У ньому є зображення 12 різ-
них сексуальних поз, а деякі з них – досить 
екзотичні.

Друкована книга
Тексти у 

деяких схід-
них релігіях 
н аз ив аю т ь -
ся «сутрами». 
Одна з най-
відоміших – 

Кама Сутра. Але найстарішими  друковани-
ми  книгами є «Алмазна сутра» (метод кси-
лографії) – 868 рік та «Уніша Віджая дхара-
ні» – 714 – 750 роки.

Кулінарний рецепт
Л ю б и т е л і 

пива можуть при-
готувати його за 
давнім рецеп-
том, який зали-
шили стародав-
ні шумери. Вони 
проживали в Пів-
денному Межи-
річчі. Цей давній 
рецепт датується 

3000 роком до нашої ери.
За інструкцією виготовлення напою він 

має вийти міцним і зі шматочками хліба.

Автор: Анна Запотоцька

У Росії пансіонат 
стилізували 

під концтабір ГУЛАГу
 У Вознесенському районі Нижньогородської 

області відкрився «ГУЛАГ» для відпочинку. 
«Побудували такі маленькі бараки, розбили те-

риторію пансіонату на вулиці – названі на честь 
Берії, Сталіна та інших. Висять портрети керівни-
цтва НКВД – Ягоди, Єжова ... І повсюди табірна сти-
лістика – жах», розповіла одна з очевидців.

У соцмережах до появи такого будинку відпо-
чинку поставилися негативно, нагадавши, що сис-
тема концтаборів ГУЛАГ стала однією великою ка-
тівнею для всього СРСР, де в тяжких умовах працю-
вали 4 мільйонів осіб.

«Ви тільки подивіться на статистику, – закли-
кав нижньогородец Олег Крутов. – Тільки в одно-
му 1938 році там загинуло 108 тисяч осіб! Такі тур-
бази – плювок на пам'ять тих, хто загинув у сталін-
ських таборах».

«Ех, не читає нинішнє покоління ні Солженіци-
на, ні Гінзбурга, ні Шаламова. Романтика для них 
– це сталінський табір. Нехай тоді їдуть відпочива-
ти на справжню зону. Поруч Мордовія зі своїми «ку-
рортами» за колючим дротом. Ласкаво просимо», 
не без сарказму написала Ірина Трушина.

«Екзотики тут мало, нехай урізноманітнюють 
тюремною баландою, показовими тортурами, лісо-
повалом. Нудить від тих, що наживаються на поді-
бному», зазначив Юрій Петров.

Величезна роль 
ленд-лізу в перемозі 

над фашизмом
Росія знову, особливо у рік 75-річчя перемоги 

над фашизмом у Другій світовій війні, возвеличує 
свою роль і принижує роль союзників і перемозі. 
Хоч насправді перемогу над фашистською Німеч-
чиною і її союзниками здобула потужна коаліція 
десятків держав на чолі зі Сполученими Штатами 
Америки, Великобританією і СРСР. 

Радянському Союзу в цій війні колосальну до-
помогу озброєнням, боєприпасами, технікою, спо-
рядженням, іншими матеріалами надали саме 
США, за системою постачання – ленд-ліз. Карава-
ни суден такої допомоги постійно йшли через оке-
ан до СРСР. 

На фото – гігантський автопарк переданих 
по ленд-лізу американських потужних вантажних 
машин «Студебеккер» у підмосковному місті Мо-
жайськ. 

Конкурс на краще 
використання 

Мавзолею Леніна
Союз архітекторів Росії оголосив 

Всеросійський конкурс на кращу кон-
цепцію ре-використання Мавзолею 
Володимира Леніна на Червоній пло-
щі Москви.

Роботи приймаються до 19 жов-
тня. Конкурс організований в рамках 
фестивалю «Зодчество», який пройде 
в Москві з 11 по 13 листопада.

У заключний день фестивалю ор-
ганізатори оголосять переможців. До 
участі в конкурсі запрошені дипломо-
вані архітектори і авторські колекти-
ви, студенти, художники, дизайнери, 
а також всі громадяни Росії і країн 
СНД.

«Учасникам конкурсу пропонуєть-
ся розробити фор-ескіз проекту ре-
використання Мавзолею В. І. Леніна 
на Червоній площі в Москві в якос-
ті музею, присвяченого його проек-
тування та будівництва», йдеться на 
сайті організатора.

Також в заяві уточнюється, що 
інші ідеї ре-використання Мавзолею 
«не тільки допускаються, але і віта-
ються».

У положенні конкурсу стверджу-
ється, що знаходження Леніна в мав-
золеї, «в самому серці країни, що усві-
домила історичні помилки минулого», 
суперечить сучасним уявленням про 
фіксацію «вічної пам'яті» і є порушен-
ням російської православної тради-
ції, а також волі вождя.

Організатори ставлять під питан-
ня функціональне призначення Мав-
золею зберігати у вічності тіло вож-
дя Жовтневої революції, і вважають, 
що Леніна потрібно все-таки похова-
ти. Як аргумент російські архітектори 
наводять свідчення волевиявлення 
Леніна бути кремованим. Також є до-
кази, описані в спогадах Н. К. Круп-
ської, що вождь соцреволюції хотів 
бути похованим на Волковському 
кладовищі Петербурга.

На думку більшості істориків, рі-
шення муміфікувати тіло Леніна для 
його збереження у вічності в Мавзо-
леї на Червоній площі належить Йо-
сипу Сталіну, культ особистості якого 
був розвінчаний відразу після його 
смерті ще в середині минулого сто-
ліття.

«Цілком очевидно, що в майбут-
ньому тіло В.І. Леніна буде віддане 
землі, відповідно до його побажання 
і російської православної традиції», 
зазначають члени Спілки архітекто-
рів Росії.

Від еротичних інструкцій до дипломатичного 
листування: як виглядали найдревніші документи
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Щоб не було, як в Польщі. Чому радянська 
влада боялася страйків і «Солідарності»

Як зазначено в документі, на-
чальник управління будівництва 
АЕС вказував, що поляків ніде сели-
ти, та й роботи для них особливо не 
залишилося. Однак політичний під-
текст у цій ситуації явно вгадується. 
До того ж, як зазначено в докумен-
ті, недалеко від АЕС перебували вій-
ськові об'єкти.

Потік польських туристів радян-
ська влада в листопаді 1980-го ви-
рішила обмежити - постанову про 
це затвердив Секретаріат ЦК пар-
тії.

Ще одним каналом «ідеологіч-
но шкідливої інформації» була поль-
ська преса - навіть державна. Газе-
ти і журнали з соціалістичних країн 
легально ввозилися в СРСР і про-
давалися в кіосках «Союздруку». 
За даними КДБ, в деяких виданнях 
ПНР страйки висвітлювалися «тен-
денційно» - тобто з симпатією до 
протестуючих.

У жовтні 1980 року Секретаріат 
ЦК КПРС видав постанову «Про де-
які заходи щодо впорядкування по-
ширення польській пресі в СРСР». 
Тепер видання звідти ретельно пе-
ревірялися на предмет крамоли. 
Крім того, Комітету поставили за-
вдання придивитися до передплат-
ників цих газет, відвідувачів кур-
сів польської, студентів і туристів з 
ПНР.

Нелегально, маленькими парті-
ями, потрапляла в Україну і опози-
ційна друкована продукція.

Бюлетені та тижневики «Солі-

дарності» прийшли разом з верста-
тами з Вроцлава на херсонський 
завод.

Протестуючі готували і поширю-
вали матеріали і російською. Лис-
тівки «Що таке «Солідарність» акти-
вісти-залізничники передали чи то 
машиністу тепловоза, то чи торго-
вому агенту з СРСР. Про це в КДБ 
повідомили «польські друзі» - тобто 
працівники Служби безпеки ПНР.

Перевіряючи лист, який йшов 
з Польщі на адресу мешканки Гор-
ностаївки Херсонської області на 
прізвище Квартирко, співробітни-
ки КДБ знайшли поштову картку з 
«образливими малюнками щодо ке-
рівників КПРС і Радянського уряду», 
зображенням серпа і молота на ши-
бениці і текстом про розстріл у Ка-
тині. Текст був підписаний від імені 
КОР - Комітету захисту робітників, 
польської опозиційної організації.

«Я готовий 
пожертвувати всім, 
аби був переворот 

в ПНР»
– Коли виникла «Солідарність», 

в неї за півроку записався мільйон 
поляків. І ми [українські дисиден-
ти] цьому заздрили тоді. Тому що 
нам здавалося, що в Україні це не-
можливо, – настільки все придуше-

не, затиснуте, що мільйон людей не 
може бути разом з нами, – згадує 
колишній політв'язень, а нині гро-
мадський діяч Йосиф Зісельс. – І 
тільки тепер ми можемо оцінити це, 
тому що в 2004 році на Майдані був 
мільйон чоловік. Тобто ми відстає-
мо по соціально-політичної мобілі-
зації від поляків на десятки років.

Зісельс згаданий в датованій у 
вересні 1981 року довідці про ре-
агування на діяльність «Солідар-
ності». Він тоді відбував свій пер-
ший термін – три роки колонії по-
силеного режиму за «наклепницькі 
вигадки, що порочать радянський 
державний і суспільний лад». У КДБ 
дізналися – очевидно, з допомо-
гою внутрішньокамерного аген-
та – що дисидент в розмові з інши-
ми ув'язненими проводив паралелі 
між двома країнами. В СРСР він ба-
чив «схожі з ПНР риси економічного 
розвалу» – зростання цін, інфляцію, 
безгосподарність. Все це, як вва-
жав Зісельс, також може виклика-
ти «обурення народних мас».

За словами дисидента, про 
страйки ув̀ язнені дізнавалися з 
листів і під час побачень з рідними. 
У таборі у нього було невелике коло 
спілкування, в якому обговорюва-
лися в тому числі новини з Польщі.

У грудні 1981 року Зісельс вий-
шов на свободу, в 1984-му його 
знову заарештували. Тепер звину-
вачення проти нього грунтувалися 
на антирадянських заявах під час 
першої відсидки. Чи були серед них 

ті, які стосувалися Польщі, співроз-
мовник «Медіазони» вже не прига-
дує. Суд знову засудив його до трьох 
років посиленого режиму.

Судячи з доповідних записок, 
польські акції та заклики насампе-
ред знайшли відгук в серцях тих, за 
ким КДБ давно стежив: дисидентів, 
українських націоналістів, «сіоніс-
тів», а також «активістів церковно-
сектантських формувань» - римо-
католиків і греко-католиків.

«Так, розробляється україн-
ський націоналіст Андрушко В.В., 
1930 року народження, викла-
дач СПТУ, житель с. Буданів Тер-
нопільській області, в довірчій бе-
сіді з нашим джерелом сказав: «Я 
дуже сподіваюся на антисоціаліс-
тичний переворот в Польщі. Ці по-
дії обов'язково підсилять дисидент-
ський рух в СРСР. Я готовий пожерт-
вувати всім, аби був переворот в 
ПНР», говорилося в повідомленні 
спецслужби.

Двічі судимий за політичними 
статтями Клим Семенюк сказав у 
розмові, який підслухав агент КДБ: 
«Правильно робить польський на-
род, який виступає проти комуніс-
тичного диктату, не те, що українці, 
терплять будь-які приниження вла-
ди».

А ось «відмовник» з Харкова 
Олександр Парицький міркував, 
як геополітик: на його думку, США 

«в обмін на Польщу» (тобто в обмін 
на збереження соціалістичного ре-
жиму в країні) доб'ються від СРСР 
дозволу на масову репатріацію єв-
реїв.

Польський досвід надихав і 
структури українських націоналіс-
тів в еміграції.

«Отримано дані про прагнення 
зарубіжних ОУН знайти в республіці 
впливового в робочому середови-
щі «дисидента»на роль «українсько-
го Валенси», - наголошується в до-
повідній записці «Про особливості 
оперативної обстановки на Україні» 
від 24 серпня 1981 року.

Не останню роль в успіху поль-
ських протестів зіграла підтримка 
з боку католицького духовенства. 
Тому саме з подіями в сусідній кра-
їні Комітет пов'язував такі, що по-
частішали, спроби місцевих римо-
католиків та вірних Української гре-
ко-католицької церкви домогтися 
від влади відкриття нових парафій.

«Сюди потрібно 
Валенсу»

Симпатії неблагонадійних з точ-
ки зору влади груп населення до 
«Солідарності» були явищем зако-
номірним і очікуваним. Таких лю-
дей в СРСР було відносно небагато, 
і найбільш активних з них посадили 
перед московською Олімпіадою.

Куди більш небезпечним для 
влади сценарієм було проникнення 
ідей польських протестів – принай-
мні у тій частині, що стосувалася со-
ціальних питань – в маси. Виключа-
ти таку можливість не можна було - 
тим більше, в економіці теж виста-
чало проблем.

Починаючи з вересня 1980-
го, слова «Польща», «Солідарність», 
«профспілки», «страйк», «Валенса» в 
Україні лунають на заводських збо-
рах і в робочих курилках, пишуться 
в листівках і анонімних листах. При 
цьому мова йде не тільки про про 
поліпшення умов праці або знижен-
ня цін – польський досвід згадують 
в різних ситуаціях, що супроводжу-
ються невдоволенням владою. Тоб-
то події в сусідній країні стали для 
певного числа людей універсаль-
ним символом справедливості і на-
родного гніву.

«Звертає на себе увагу, що 
за вказаний період мали місце 7 
фактів розповсюдження листівок 
і анонімних листів із закликами до 
страйків за прикладом тих, що про-
водяться в Польщі (за весь 1979 рік 
відзначено 5 закликів до страйків 
у зв'язку з перебоями в постачанні 
продуктами харчування)», йдеться в 
одній із записок КДБ.

В одеському сквері 1 листопа-
да 1980 року знайшли саморобну 
листівку. Автор скаржився на со-
ціальну нерівність у країні і відзна-

чав: «Наш уряд боїться, щоб у нас, в 
СРСР, не трапився такий переворот 
як був у Польщі, а він повинен бути».

Серед листів, відправлених 
з Києва в лютому 1981-го, зна-
йшли три однакових, відправлених 
президенту США Рональду Рейга-
ну, польському лідерові Станісла-
ву Кані і Леху Валенсі. Невідомий 
автор – листи були анонімними – 
«зводив наклеп на радянську дій-
сність», і серед іншого стверджував, 
що польські процеси повторяться в 
СРСР.

Запорізький робітник Костен-
ко, незадоволений своїм звільнен-
ням, теж писав Валенсі. Чоловік хо-
тів розповісти лідеру «Солідарності» 
про те, що став прихильником проф-
спілки і просив відповісти на деякі 
питання. До Польщі лист не дійшов 
– його, як годиться, вилучили.

Влаштувати «те, що в Польщі» 
обіцяли в листі на адресу першого 
секретаря криворізького міськко-
му партії жителі селища імені Арте-
ма, не задоволені роботою місько-
го транспорту.

Налякати чиновників Польщею 
намагалися навіть через погану ро-
боти з прийому склотари в одному з 
київських районів.

«Поляки страйкують через це, 
так що і нам треба страйкувати», так 
у вересні 1980 року дніпропетров-
ський слюсар на прізвище Норка 
прокоментував зниження премій 
на заводі.

У ті ж дні начальник відділу За-
порізького заводу нестандартного 
обладнання пожартував з приво-
ду невиконання плану і можливої 
втрати премій: «Обстановка на за-
воді, як в Польщі».

Після того, як на Полтавському 
електромеханічному заводі анон-
сували підвищення норм виробітку, 
робітники стали висловлювати не-
вдоволення. Один з них на зборах 
закликав усіх не виконувати норми, 
а інший, розмовляючи з колегами 
вдома, сказав: «Якщо не залишать 
розцінки на старому рівні, не пра-
цюватимемо ми і нас підтримають 
люди на складальних машинах, а 
потім і всі робітники Полтави ... Не-
хай наші керівника врахують уроки, 
які відбулися в Польщі. На робітни-
ках у нас більше не поїдеш ».

В Івано-Франківську в травні 
1981 року міліціонер побив водія 
автобуса. Обурені працівники авто-
парку влаштували збори, вимагаю-
чи покарати правоохоронця. «Сюди 
потрібно Валенсу», вигукував один 
з них.

У серпні 1981 року в КДБ кон-
статували: за останні три роки в 
республіці сталося 45 відмов від 
роботи, з них 30 припало на рік 
початку польських страйків - тоб-
то частота відмов зросла в чотири 
рази.

Опозиційну хвилю підхоплюва-
ли навіть діти. У Донецьку в груд-
ні 1981 року батьки шестиклас-
ника віднесли в КДБ знайдену у 
нього листівку з твердженням, що 
«виною тяжкого становища поль-
ського народу є політика Радян-
ського уряду». Виявилося, що шко-
ляр підслухав в автобусі розмову 
про Польщу, після чого зробив лис-
тівку разом з двома однокласни-
ками. З дітьми і батьками провели 
профілактичні бесіди.

Серед людей поширювалися і 
різні небилиці про Польщу – так за-
звичай буває, коли інтерес до чо-
гось супроводжується обмеженим 
доступом до інформації. Мешканка 
Чернігівській області розповіла на 
роботі, що жителі Західної України 
масово заразилися венеричними 
хворобами від польських продук-
тів та інших товарів. Деякі її колеги 
в результаті відмовилися купувати 
в робітничій їдальні овочеві паке-
ти з ПНР.

Не вийшло, 
як у Польщі

Полтавське управління КДБ в 
жовтні 1981-го отримало лист від 
невідомого, який обурювався па-
сивністю спецслужби. «Ви вже про-
спали Польщу, так не проспіть хоч 
рад. владу в нашій країні », волав 
анонім.

Багато лояльно налаштованих 
до влади жителів Союзу на той час 
дотримувалися тієї ж позиції: Поль-
щу «проспали», і в соцтаборі утри-
мати її не вийде. Інші були впевнені: 
остання надія - це введення в краї-
ну радянських військ.

Вийшло по-іншому. 13 грудня 
1981 року Войцех Ярузельський, 
що керував Польщею, оголосив у 
країні військовий стан. Лідерів і ти-
сячі активістів «Солідарності» заа-
рештували і інтернували. Акції про-
тесту жорстоко придушувалися. 
«Солідарність», яка ще недавно зда-
валася всесильною, тепер вигляда-
ла переможеною.

Лояльні радянські громадяни 
вітали новини з Польщі, зазначаю-
чи при цьому, що «навести порядок» 
потрібно було набагато раніше. Ті 
ж, хто сподівався на зміни спочат-
ку в самій ПНР, а потім і в СРСР, були 
розчаровані.

Бажання «зробити як в Польщі» 
не набуло всенародного масшта-
бу, а після введення воєнного ста-
ну стало сходити нанівець. У повідо-
мленнях КДБ за 1982 рік відсилан-
ня на польські події трапляються 
вже вкрай рідко.

Переживши військовий стан, 
скасований у 1983-му, «Солідар-
ність» продовжила боротьбу, і в кін-
ці десятиліття стала силою, яка по-
клала край комуністичному режиму 
в Польщі. Учасники протестів 1980-
1981-го тепер стали владою – лідер 
профспілки Лех Валенса став пре-
зидентом країни.

Лідери національно-демокра-
тичних рухів, що виникли в радян-
ських республіках в роки перебу-
дови, – від українського Руху до ли-
товського Саюдісу - багато в чому 
намагалися спиратися саме на 
польський досвід. На відміну від за-
стійних часів, тепер це здавалося 
можливим. Повторити успіх поляків 
вдалося частково тільки в балтій-
ських країнах.

Едуард АНДРЮЩЕНКО
«Медіазона», 14. 08. 2020

Закінчення. Поч. в № 183.

Архів Служби безпеки України

Воєнний стан у Польщі. Фото: wikimedia.org
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Календар 
всесвітньої історії
2 жовтня
1552 – взяття військами Івана 

Грозного Казані, приєднання Казан-
ського ханства до Московського цар-
ства.

Народилися: 1869 – Махатма Ганді, 
лідер пруху за незалежність Індії: 1906 
– Іван Багряний, український письмен-
ник.

Помер: 1974 – Василь Шукшин, ро-
сійський актор, режисер і письменник.

3 жовтня
1621 – перемога війська під прово-

дом Петра Сагайдачного над турками 
під Хотином.

1929 – королівство сербів, хорва-
тів і словенців набуло офіційної назви 
Югославія.

1990 – завершився процес 
об’єднання Східної і Західної Німеччи-
ни.

Народилися: 1814 – Михайло Лер-
монтов, російський поет, прозаїк, дра-
матург; 1895– Сергій Єсенін, росій-
ський поет; 1935 – Армен Джигарха-
нян, радянський актор театру й кіно.

4 жовтня
1582 – Папа Римський Григорій XIII 

запровадив «григоріанський кален-
дар».

1853 – розпочалася Кримська ві-
йна.

1911 – у Лондоні введено в дію пер-
ший у світі ескалатор.

1957 – з космодрому в Казахстані 
запущено перший у світі штучний супут-
ник Землі.

1958 – з Лондона до Нью-Йорка 
розпочалися перші регулярні трансат-
лантичні рейси реактивних літаків.

5 жовтня
1880 – запатентовано першу куль-

кову ручку.
Народилися: 1909 – Богдан-Ігор 

Антонич, український поет; 1936 – Вац-
лав Гавел, чеський політик і громад-
ський діяч, дисидент, письменник.

6 жовтня
1927 – у Нью-Йорку компанія «Вор-

нер Бразерз» представила перший зву-
ковий фільм «Співак джазу».

1975 – київське «Динамо» виграло 
Суперкубок УЄФА з футболу.

Народився: 1914 – Тур Хеєрдал, 
норвезький етнограф, археолог, ман-
дрівник, письменник.

7 жовтня
1253 – у Дорогочині коронова-

но короля Русі Данила Романовича Га-
лицького.

1806 – в Англії запатентований 
перший копіювальний папір.

1977 – ухвалена третя і остання 
Конституція СРСР.

Померли: 1747 – Василь Григоро-
вич Григорович-Барський, український 
мандрівник і письменник; 1849 – Едгар 
Аллан По, американський письменник; 
1984 – Валерій Марченко, український 
дисидент, помер у в’язничній лікарні в 
Ленінграді.

8 жовтня
1596 – підписано Берестейську 

унію, якою створено Греко-католицьку 
церкву.

Народилися: 1864 – Браніслав Ну-
шич, сербський письменник; 1892 – 
Марина Цвєтаєва, російська поетеса; 
1936 – Леонід Куравльов, російський 
актор.

Померли: 1917 – Сергій Васильків-
ський, український живописець; 1938 
– Гнат Хоткевич, український письмен-
ник. 

9 жовтня
1731 – Російська імперія анексува-

ла Казахстан.
Народилися: 1874 – Микола Реріх, 

російський художник; 1904 – Микола 
Бажан, український письменник.

Померли: 1967 – убито Ернесто Че 
Гевару, аргентинця, кубинського рево-
люціонера; 2007 – Анатолій Погрібний, 
український літературознавець, пись-
менник, критик і публіцист.

10 жовтня
1932 – у Запоріжжі запустили Дні-

проГЕС.
Народилися: 1813 – Джузеппе Вер-

ді, італійський композитор; 1861– Фрі-
тьоф Нансен, норвезький полярний до-
слідник; 1882 – Михайло Бойчук, укра-
їнський художник; 1889 – Михайло 
Драй-Хмара, український поет.

Помер: 1825 – Дмитро Бортнян-
ський, український композитор.

11 жовтня
1881 – американець Г’юстон Девід 

запатентував першу фотоплівку.
1931 – у СРСР ухвалено рішен-

ня про повну ліквідацію приватної 
торгівлі.

1944 – СРСР анексував Туву.

12 жовтня
1492 – Христофор Колумб відкрив 

першу землю в Америці, острів, якому 
він дав назву «Сан-Сальвадор» (один із 
Багамських островів). Вважається да-
тою відкриття Америки.

1905 – Норвегія розірвала унію зі 
Швецією і стала незалежним королів-
ством.

Народилися: 1860 – Софія Тобіле-
вич, українська письменниця; 1937 
– Степан Хмара, український політик, 
правозахисник.

Помер: 1924 – Анатоль Франс, 
французький письменник, лауреат Но-
белівської премії з літератури 1921 
року.

13 жовтня
1884 – Гринвіч в Англії затвердже-

ний як місце проходження нульового 
меридіана.

14 жовтня
Християни візантійського обряду 

відзначають свято Покрови Пресвятої 
Богородиці. День українського коза-
цтва.

1942 – офіційна дата заснування 
Української Повстанської Армії, сфор-
мованої протягом 1942 року із розріз-
нених повстанських загонів бандерів-
ського крила ОУН.

1964 – Леонід Брежнєв став Ге-
неральним секретарем КПРС, главою 
СРСР, замінивши Микиту Хрущова.

Народилися: 1940 – Лесь Сердюк, 
український актор; 1943 – Раїса Кири-
ченко, українська співачка.

15 жовтня
1928 – німецький дирижабль «Граф 

Цепелін» здійснив перший комерційний 
рейс через Атлантичний океан.

1964 – уведений у дію найбільший 
у світі нафтопровід «Дружба», з Сибіру у 
Європу.

Народилися: 1814 – Михайло Лер-
монтов, російський поет; 1844 – Фрі-
дріх Ніцше, німецький філософ.

Померли: 1817 – Тадеуш Костюшко, 
національний герой Польщі; 1833 – Мі-
хал Огінський, польський композитор і 
політичний діяч; 1959 – убили Степана 
Бандеру, українського політика, голову 
проводу ОУН (1940 – 1959).

Український дисидент, ре-
жисер театру й кіно, громад-
ський та політичний діяч.

Леонід Степанович Танюк 
(Лесь Танюк; (8 липня 1938, 
Жукин, Вишгородський район, 
Київська область – 18 берез-
ня 2016, Київ), професор Київ-
ського національного універси-
тету театру, кіно і телебачення 
ім. І. Карпенка-Карого, заслу-
жений діяч мистецтв України 
(1995), Народний артист Укра-
їни (2008), народний депутат 
України 1– 5 скликань, голова 
Національної спілки театраль-
них діячів України (з 1992); го-
лова Всеукраїнського това-
риства «Меморіал» ім. В.Стуса 
(1993–2014); заступник голо-
ви НРУ (з березня 1999).

Лесь Танюк належав до 
когорти шістдесятників. Став 
одним із засновників і пер-
шим президентом Клубу твор-
чої молоді, що на початку 60-х 
зродився в Києві. Члени цього 
клубу неофіційно збирали ма-

теріяли про сталінські репре-
сії 1930-х років. Так, Лесь Та-
нюк разом із Аллою Горською 
та Василем Симоненком пер-
шими розкрили страшну таєм-
ницю Биківні й заговорили про 
неї вголос.

Танюку, на відміну від бага-
тьох інших дисидентів, вдало-
ся уникнути арештів і таборів. 
у 1965-му, коли почалися пе-
реслідування української інте-
лігенції, його відправили у ви-
мушене заслання («творче від-
рядження») до Москви – більш 
як на 20 років.

Наприкінці 80-х, повернув-
шись в Україну, Лесь Танюк до-
лучився до національного опо-
зиційного руху. За це 1988-го 
його звільнили з посади голов-
ного режисера Київського мо-
лодіжного театру «без права на 
режисуру». А 1989-го він уже 
був одним із лідерів новоство-
реного Народного Руху Украї-
ни за перебудову. 1990-го став 
народним депутатом України 

(був ним п’ять скликань поспіль 
– до листопада 2007 року).

Автор понад 600 публіка-
цій на теми культури, політи-
ки та мистецтва, а також пое-
тичних збірок. Упродовж всьо-
го життя писав щоденники, де 
фіксував найдрібніші деталі 
та рефлексії своєї непростої 
епохи. Наразі вийшло 37 томів 
«Щоденників без купюр», які 
охоплюють трохи більше поло-
вини його спогадів.

Український інститут 
національної пам'яті

12 вересня 1875 року на-
родився український хоровий 
диригент і композитор Олек-
сандр Кошиць. 

Музична спадщина Коши-
ця стала джерелом натхнення 
для багатьох поколінь вико-
навців хорового співу, а очо-
лювана ним Українська Респу-
бліканська капела – осеред-
ком української культури за-
кордоном. 

Народився Олександр Ко-
шиць в селі Ромашки на Ки-
ївщині в родині, що належала 
до старовинного духовницько-
го роду. Пішовши батьківської 
дорогою, Кошиць навчався 
спершу в єпархіальній бурсі, а 
згодом – в Київській духовній 
академії, де 1901 року здобув 
ступінь кандидата богослов'я. 

У 1901–1905 роках жив на 
Кавказі, Ставропіллі та Кубані. 
Зібрав унікальну колекцію ко-
зацьких пісень, які згодом опу-
блікував у збірці «500 кубан-
ських народних пісень».

Повернувшись в Україну в 
1905 році, зайнявся активною 
музично-педагогічною робо-
тою: керував хорами Духовної 
школи, Школи сліпих, Комер-
ційної школи, хором студентів 
Університету Святого Воло-
димира. Згодом перейшов на 
роботу до Музично-драматич-

ної школи Миколи Лисенка, де 
вів клас хорового співу та од-
ночасно вивчав композицію у 
професора Григорія Любомир-
ського.

У 1912 році, на запрошен-
ня корифея українського теа-
тру Миколи Садовського ста-
вить опери Миколи Лисенка, 
Дениса Січинського та П'єтро 
Масканьї. Також пише музику 
до п'єс «Дай серцю волю, за-
веде в неволю» Марка Кро-
пивницького та «Казка старо-
го млина» Спиридона Черка-
сенка. 

У 1917 співпрацює з Укра-
їнською Центральною Радою, 
як член Музично-театральної 
комісії. Разом з Кирилом Сте-
ценком співзасновує Україн-
ську Республіканську Капе-
лу, яка за дорученнями Симо-
на Петлюра, відправляється у 
світове турне. Українська Рес-
публіканська Капела не лише 
здійснила блискучу гастроль 
низкою європейських та аме-
риканських міст, але й вико-
нувала важливу функцію куль-
турної дипломатії, інформую-
чи мистецькими творами за-
хідну спільноту про боротьбу 
українського народу за неза-
лежність. На жаль, поверну-
тись з гастролів капела вже 
не змогла, адже до того часу 

УНР була окупована більшо-
виками.

В еміграції Кошиць жив в 
США та Канаді та присвятив 
себе вихованню нового по-
коління українських дириген-
тів. Також писав церковну му-
зику та займався обробкою 
та аранжуванням народних 
пісень. Решту життя Кошиць 
мріяв повернутись на свою 
Батьківщину – Україну, однак 
радянська влада відмовляла 
йому в цьому. 

Помер український ди-
ригент та хормейстер 1944 
року в канадському місті Ві-
нніпег. На його похорон при-
йшло п'ять тисяч українців, 
що проживали в Канаді та 
США. Окрім величезної му-
зичної спадщини, Кошиць та-
кож залишив дві книги мему-
арів: «З піснею через світ» та 
«Спогади».

«Продавець букетів», знімок 1980 року. 
Мабуть, торгує не від гарного життя. 

Заборонені фото СРСР
Ці фото зроблені фотографами Володими-

ром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим. 
Знімками поділився у своєму блозі Максим 
Мирович.

Вони показують інше життя в Радян-
ського Союзу, ніж пафосні радянські філь-
ми. Саме за це знімки і були заборонені 
в СРСР.

«Центральний ринок», 1983 р.

Олександр Кошиць

Лесь Танюк
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Фотоархів

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

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, 
журналіст, історик, редактор історико-краєзнавчого жур-
налу «Сіверянський літопис». Він готує до видання свою 
нову книгу «Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сі-
верщини». Статті з неї він люб'язно надав для публікації 
нашій газеті. Вказуються дати, коли написано ці тексти.

Купили дід і баба 
онуку клуб…у Чернігів

Комарівку ще називають се-
лом. Хоча воно за всіма ознака-
ми – хутір. Щороку меншає у ньо-
му людей. Нині їх нараховують 
трохи більше 40. Серед них про-
живає цікава і своєрідна особис-
тість, сільський «філософ» Воло-
димир Семенович Макіша, який 
має вищу освіту, працював у фі-
нансових органах, а потім осе-
лився у матері і майже три деся-
тиліття порядкує на батьківській 
землі, більше десяти з них за-
відував сільським клубом. Ще у 
1987 році він направив листа у 
вищі інстанції про те, що у Кома-
рівці безпідставно закрито шко-
лу, не вирішується питання з бу-
дівництвом дороги з твердим по-
криттям до населеного пункту, а 
селян обмежують у землекорис-
туванні, погано забезпечують 
товарами першої необхідності. 
За його повідомленням вийшла 
стаття у «Деснянській правді», об-
ком партії після її виходу прийняв 
спеціальну постанову, у якій на-
казав вжити серйозних заходів 
щодо усунення причин занепаду 
малих сіл на Чернігівщині. 

Але... на сході села, організо-
ваному і керованому місцевими 
«патріотами» з центральної са-
диби колгоспу та райкому КПРС, 
автора листа та кореспондента 
Петра Пулінця, який його підтри-
мав, гнівно засудили, назвавши 
наклепниками. 

Процитую кінцівку протоко-
лу, який красномовно засвідчує 
атмосферу розгляду скарги на 
сході: «1. Факти, наведені у стат-
ті «За два кілометри від асфаль-
ту», не відповідають дійснос-
ті.2.1. Впорядкувати присадибну 
ділянку жительки села Комарів-
ки П.П. Литвиненко ( мати авто-
ра скарги. – Авт.), замість 0,37 га 
залишити 0,31 га. 2.2. Просити 
райвідділ культури за безвідпо-
відальне, халатне ставлення до 
роботи завклубом, невиконан-
ня своїх службових обов’язків 
звільнити тов. В. С .Макішу від за-
йманої посади і направити його 
на роботу в колгосп ім..ХХІІ з’їзду 
КПРС, щоб у труді виправив свої 
помилки». Одне слово, провчили, 
щоб більше не писав і не вистав-
ляв у поганому світлі Менський 
район.

Незважаючи на правильну 
постанову обкому партії, Воло-
димира Семеновича зняли з ро-
боти. Хоча після цього все ж таки 
була збудована асфальтівка до 
села...

Чоловік після смерті матері 
тримає корову, сяк-так, як вихо-
дить, хазяйнує. А ще передпла-
чує «Філософську думку» і там 
черпає для себе перлини світо-
вої мудрості. Ось і у листі до «Го-
лосу України» Володимир Се-
менович послався на мудру по-
раду німецького філософа Ем-
мануїла Канта: «Кожна людина 
зобов’язана відстоювати своє 
право і стежити, щоб інші не топ-
тали його ногами. Вона не по-
винна відмовлятися від люд-
ської переваги «мати право» , а 
зобов’язана так довго відстою-
вати його, як тюльки зможе, бо , 
відмовляючись від свого права, 
вона відмовляється і від свого 
права називатися людиною».

Цей лист підписали кілька 
жителів села.

А приводом для написання 

його стала неординарна подія 
для Комарівки – продаж сіль-
ського клубу мешканцю сусід-
нього села Киселівки. Хоча клуб 
з 1992 року  на  замку і в ньому 
не проводяться ніякі заходи, ця 
подія багатьом комарівцям не 
сподобалась.

– До нас тепер і лектору, і 
працівникам районного будинку 
нікуди приїхати, – каже В. Макі-
ша при зустрічі. – А ось вибори 
скоро. У клубі можна було обла-
штувати виборчу дільницю. На-
томість треба добиратись, щоб 
проголосувати, аж у сусідню Ки-
селівку.

Зустрічаємося з 84-річною 
вчителькою-пенсіонеркою Фео-
досією Тихонівною Синицею, яка 
з дітками у 1950-их роках поса-
дила біля клубу дерева. Її непоко-
їть, що їх тепер можуть зрубати.

– Тоді у початковій школі було 
майже 50 учнів, 4 класи, – розпо-
відає. – А в 1976 році її закрили. 

Стареньку жінку найбіль-
ше хвилює припинення роботи 
два роки тому магазину спожив-
чої кооперації. Виторг від тор-
гівлі невеликий, а треба платити 
зарплату продавцю, витрачати 
бензин. Підрахували у Мені, що 
це лише одні збитки. Хуторян, на 
щастя, виручає родина підприєм-
ців, яка щовівторка завозить їм 
у Комарівку хліб, замовлені про-
дукти. Але торгувати вони змуше-
ні на вулиці поблизу замкнутого 
магазину. Це незручно. Особли-
во у негоду, взимку. Стареньким 
доводиться часом довго очікува-
ти, бо ж підприємці торгують і в 
інших віддалених селах. Полама-
ється у них машина – комарівці 
залишаться без хліба. 

На мої сумніви у селі про те, 

чи потрібен взагалі людям похи-
лого віку клуб, почув їхні інші ре-
зони:

– Ну, місце якесь нам же тре-
ба, аби зібратись. Медпункт би у 
ньому відкрити – хай би лікар з 
дільничної амбулаторії хоч раз 
на тиждень сюди приїжджав...(як 
пояснили мені пізніше у сільраді, 
він прибуває автомашиною у Ко-
марівку відразу за телефонним 
викликом. – Авт.).

Взагалі ж до клубу на відпо-
чинок практично ходити нікому. 
Нарахували ми трьох хлопців, які 
проживають у селі. Щоправда, 
жодного не побачив, бо усі на ро-
ботах. Олексій Макуха скептично 
оцінив можливості відкриття за-
кладу культури:

– Мій племінник Володя їз-
дить у клуб Сахутівки, що за три 
кілометри звідсіля. Там є дівчата. 
А у нас – жодної!

Філософське «маю право», на 
жаль, в умовах хутора Комарівки 
розбивається об реалії доціль-
ності утримання закладу культу-
ри. Як не крути, це дуже дороге 
бюджетне задоволення. Без ді-
вчат сюди не заманиш хлопців, 
а тримати його пусткою, «на всяк 
випадок», або для іншої мети – 
навряд чи виправдано. Цій праг-
матичній логіці важко знайти 
контраргументи. В усякому разі 
місцеві хуторяни їх не мають:

– Стояв десять років зачине-
ним – так і хай ще стоїть, – чув я 
не раз.

Хтось за цей час зняв труби 
опалення, розбив вікна. Лікві-
датор колективного сільгосппід-
приємтсва «Світанок» вирішив 
продати клуб на знесення. Довго 
у центральній садибі господар-
ства селі Киселівці висіло оголо-

шення. І лише весною знайшовся 
покупець.

– Якби ми знали, що люди пи-
сатимуть скарги, приїжджатиме 
міліція, – говорить Борис Тосен-
ко, – ніколи б наша сім’я не нава-
жилася за 2200 гривень купити 
той клуб. Та у мене он сусідська 
хата продається за 500 гривень. 
Ми ж не якісь багачі – я 25 ро-
ків проробив трактористом, ще 
стільки ж у тваринництві. Моя 
дружина працювала дояркою. 
Щоб зібрати гроші на той клуб, 
ми продали корову. Маємо тепер 
клопіт на свою голову…

У родині Тосенків практично 
з пелюшок виростав онук Саш-
ко. Мати його народила шістнад-
цятирічною, з першим чоловіком 
не склалося – тож увесь тягар 
виховання сина після її від’їзду 
до Чернігова впав на діда та ба-
бусю. Олександр після служби в 
армії вирішив працювати в об-
ласному центрі. Ось і задумали 
дід з бабою поставити йому буди-
ночок у Чернігові, аби він не ти-
нявся по квартирах та гуртожит-
ках. Уже за 700 доларів і діляноч-
ку землі купили, щоб будуватися. 

З продажем, однак, вийшла 
теж заковика. Коли клуб про-
дали, то пізніше з’ясувалося, що 
у ньому зберігалося майна на 
1445 гривень сільської ради (те-
атральні стільці, трибуна, сто-
ли, шафи). Усе воно числиться за 
сільським головою Володимиром 
Сапегою, який і звернувся за до-
помогою до міліції його розшука-
ти та повернути власнику.

…Поки у Киселівці та Мені 
вирішують, як бути, Олександр 
Марухно, онук Тосенків, розби-
рає клуб.

– Ми купили його чесно, мо-
жемо документи показати, – го-
ворить.

Схоже, доля сільського клу-
бу не така вже й погана. Рештки 
його не рознесуть по домівках. 
Він обігріє не небо (скільки таких 
«культурних» вогнищ уже пішло 
за вітром!), а сироту, дасть йому 
прихисток у місті.

Співчуваю ностальгії неве-
личкої громади хуторян-кома-
рівців за клубом, за минулим. Їх 
біль зрозумілий. Адже ще 30 ро-
ків тому тут вирувало життя. Нині 
воно сповільнилось, зашкутиль-
гало. Безповоротно. На жаль, ас-
фальтівка до клубу як ознака ци-
вілізації не утримала вдома ко-
марівських дітей, які роз’їхались 
по містах, райцентрах. А без них 
невеличке село втратило пер-
спективу. Це гірко, це прикро, 
але така є реальність. Чи набли-
зить реально адміністративно-
територіальна реформа ближче 
до стареньких комарівців тор-
говельне, побутове, медичне та 
культурне обслуговування? Не 
хочеться, щоб це запитання за-
лишалось риторичним. Про це 
треба серйозно думати, а не тіль-
ки економити. Бо у Комарівці, як 
показало їхнє послання , люди 
ще не відмовилися «від свого 
права називатися людиною».

Комарівка, Менського району
8 вересня 2005 р.

P.S. Як повідомила мені 
Вікторія Неруш, сьогодні 

у Комарівці мешкає 
вже лише 13 жителів...

Фото автора.

Календар жовтня
Чернігівська обласна універсальна нау-

кова бібліотека ім. В. Короленка видала що-
річний календар «Знаменні і пам’ятні дати 
Чернігівської області» – на 2020 рік. Друкує-
мо жовтневу частину календаря.

13 – у с. Макошине Менського р-ну наро-
дився Петро Андрійович Буштедт (1885 – піс-
ля 1929) – лікар-невропатолог, організатор 
медичної освіти в Україні. Життям і діяльніс-
тю пов’язаний з Ніжином, Сосницьким пові-
том і Черніговом. У 1889–1890 рр. був членом 
правління Чернігівської громадської бібліоте-
ки (нині ОУНБ імені В. Г. Короленка), робив по-
жертви на зведення для неї будинку. Помер у 
Ніжині.

У 1875 р. в с. Довжик Чернігівського райо-
ну відкрито земське училище для навчання гра-
моти селянських дітей.

18 – на хуторі Валентієвому (тепер с. Ва-
лентіїв Ніжинського району) народився Воло-
димир Васильович Різниченко (1870–1932) – 
український вчений у галузі геології, географії, 
директор Інституту геологічних наук, художник-
карикатурист, поет і перекладач. Похований у 
Києві.

22 – у с. Дащенки Варвинського райо-
ну народився Аверкій Матвійович Гончарен-
ко (1890–1980) – український військовик, со-
тник, комендант оборони Бахмача у 1917 р., 
командир куреня 1-ої імені гетьмана Б. Хмель-
ницького Юнацької Військової школи в бою під 
Крутами. Помер у США. Залишив спогади про 
події того часу.

Народився Володимир Михайлович Шквар-
чук (1940–2015) – письменник, публіцист, лау-
реат премії імені М. Коцюбинського, міжнарод-
ної премії імені В. Стуса та інших відзнак. На-
городжений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 
Жив і працював у Чернігові. 

Народилася Алла Володимирівна Доцен-
ко (1955) – заступник генерального директо-
ра Національного заповідника «Чернігів старо-
давній» з наукової та культурно-просвітниць-
кої діяльності, заслужений працівник культури 
України. Народилася у м. Кролевець Сумської 
області.

23 – у с. Голубичі Ріпкинського району на-
родився Петро Миколайович Дідович (1935–
2010) – український прозаїк і журналіст, лау-
реат премії імені М. Коцюбинського. Понад 30 
років працював у Чернігівській обласній дер-
жавній телерадіомовній компанії – від корес-
пондента до генерального директора. 

30 – народився Михайло Миколайович Бе-
режков (1850–1932) – професор Ніжинської 
історичної школи, який доклав чимало зусиль 
для її становлення, автор праць, присвячених 
історичному краєзнавству на Чернігівщині. По-
хований у Ніжині. 

Прилуки. Фортеця - Pryluky.Fortress

Свято в селі Вороньки.1916 рік.

Родина Вільневецьких. Старі Боровичі. 
Північна Чернігівщина. 1930-ті роки.

Комарівський клуб

Володимир Макіша з вчителькою–пенсіонеркою 
Феодосією Синицею



№184   1 жовтня 2020 року№184   1 жовтня 2020 року
Світ-Світ- інфоінфо       Світ історії Чернігівщини 1313

Батурин — гетьманська столиця

Генеральний осавул – представ-
ник генеральної старшини, вища 
службова особа при Генеральній Вій-
ськовій канцелярії, яка довгий час 
знаходилась у Батурині, після того 
як у 1669 р. місто було проголошено 
гетьманською столицею. Якісне ви-
конання цих обов'язків потребува-
ло організаторських здібностей і вій-
ськових талантів. 

Дані представники старшинсько-
го генералітету відповідали за скли-
кання Військової (генеральної) ради 
та забезпечували правопорядок під 
час її проведення. Вони були най-
ближчими помічниками і радниками 
гетьмана у військових питаннях. Ві-
домо, що на відміну від іншої гене-
ральної старшини саме осавули най-
частіше призначалися командирами 
окремих частин козацького війська. 
Наприклад, у вересні 1670 р. геть-
ман Дем’ян Ігнатович наказав зібра-
ти військо на чолі з осавулом Матві-
єм Гвинтовкою.

Іноді осавули виконували 
обов’язки наказного гетьмана. Так, у 
1674 р. Іван Лисенко буде реалізову-
вати себе на посаді наказного геть-
мана замість відсутнього Івана Са-
мойловича.

У мирний час генеральний оса-
вул частіше інших старшин викону-
вав різного роду поліцейські функ-
ції, проводив судові розслідування 
та приведення до виконання виро-
ків Генерального військового суду. 
Наприклад, у 1679 р. була відкрита 
справа про стародубського полко-
вого осавула Івана Рубця, який під-
роблював печатки. Дану справу Іван 
Самойлович доручив генеральному 
осавулу Леонтію Полуботку. А перед 
цим, у жовтні 1676 р., даному уря-
довцю було наказано взяти на допит 
стародубського полковника Петра 
Рославця. 

Згадаємо й такий випадок: у 
1690 р. генеральний осавул Андрій 
Гамалія брав участь у розгляді скар-
ги на переяславського полковника 
Л. Полуботка. Іван Ломиковський 
1701 р. вів слідство у справі «о старо-
дубских ворах». 

Генеральний осавул активно за-
лучався й до виконання дипломатич-
них місій. У ролі гінця в жовтні 1672 
р. осавул Павло Грибович був від-
правлений до московського царя. 

26 лютого 1676 р. з гетьманської 
столиці до Москви була відправле-
на делегація, очолювана Л. Полу-
ботком. З джерел відомо, що вже в 
серпні представник старшинського 
генералітету відправлений з Батури-
на до князя Ромадановського з пові-

домленням про готовність до Чиги-
ринського походу. 

У 1682 р. уряд генерального оса-
вула займає Іван Мазепа, а в 1686 р. 
він був відряджений до Москви із си-
ном Івана Самойловича Григорієм з 
таємною місією – мова йшла про Ві-
чний мир. У серпні 1708 р. Іван Мазе-
па, будучи вже гетьманом, відкоман-
дирував осавула Д. Максимовича до 
царя з листом, в якому була інформа-
ція про те, що Василя Кочубея та Іва-
на Іскру страчено. 

Загалом за часів правління 
Дем’яна Ігнатовича, Івана Само-
йловича та Івана Мазепи відомі на-
ступні персони на уряді генераль-
ного осавула: П. Грибович, Лесько 
Черняк, А. Гамалія, І. Ломиковський, 
М.Миклашевський, І. Скоропад-
ський. 

Завершення служби на уряді ге-
нерального осавула здебільшого 
увінчувалося посіданням полков-
ницького уряду. А Іван Мазепа та 
Іван Скоропадський змогли пройти 
шлях від осавула до найвищої поса-
ди Гетьманщини – гетьмана. 

Впродовж всього періоду сво-
го існування інститут осавулів був 
невід'ємною частиною апарату дер-
жавного управління. Враховуючи всі 
обов'язки, які виконували генераль-
ні осавули, розуміємо, що ці урядовці 
були одними з представників найви-
щої козацької влади, що реалізову-
вали як військові, дипломатичні чи 
судові, так і церемоніальні функції.

Оксана СОХАНЬ

Масштаб державного діяча го-
ловним чином визначає його вмін-
ня працювати з кадрами, тобто вмін-
ня підбирати собі команду. Як сказав 
один відомий історичний персонаж: 
«Кадри вирішують все!». Тому ніщо так 
добре не характеризує лідера, як його 
сильне оточення, зокрема, вміння 
знайти здібних людей в нижніх про-
шарках суспільства. 

В часи козаччини політична елі-
та переважно формувалась за кла-
новим чи родинним принципом. Тому 
піднесення здібних людей «зі сторо-
ни» може бути критерієм для оцінки 
кадрових заслуг першої особи. Та-
кож важливим критерієм може бути 
те, що люди, підняті соціальною дра-
биною, навіть після усунення свого 
патрона змогли проявити себе. Геть-
ман Дем'ян Ігнатович не довго за-
ймав найвищу посаду в Українській 
козацькій державі, але зумів залиши-
ти по собі досить помітний кадровий 
потенціал. Багато хто з тих, кому він 
дав, так би мовити, «путівку в життя», 
пізніше стали дуже відомими та впли-
вовими урядовцями. А починали вони 
своє сходження «дворянами», тобто 
офіцерами для особливих доручень 
гетьмана, а до того – полковника Д. 
Ігнатовича. Серед них Василь Каспе-
рович Дунін-Борковський – чернігів-
ський полковник (1672– 1685), а піз-
ніше генеральний обозний (1685–
1702), фактично друга на той час 
особа в державі. Під час виборів геть-
мана 1687 р. В. Борковський навіть 
був одним з претендентів на булаву, 
конкурентом Івана Мазепи. Він похо-
див з родини багатих шляхтичів като-
лицького віросповідання, батько його 
брав участь у війні проти Б. Хмель-
ницького, де й склав свою голову. Ва-
силева мати була православною. Як 
і коли Дем’ян Ігнатович помітив зді-
бного юнака – не відомо, але 1665 
р. в джерелах він згадується як дові-
рена особа, «особистий порученець», 

ще тоді полковника чернігівського Д. 
Ігнатовича. У 1668 р. він став вибель-
ським сотником, протягом гетьману-
вання Д. Ігнатовича неодноразово 
виконував найважливіші його дору-
чення, в тому числі їздив з диплома-
тичною місією до Москви. Після падін-
ня Д. Ігнатовича не був відсторонений 
від влади, а навіть отримав підвищен-
ня. Не варто підозрювати його в зраді 
свого патрона, причиною його підви-
щення швидше за все були клопотан-
ня його вчителя по Києво-Могилян-
ському колегіуму, дуже авторитетно-
го чернігівського архієпископа Лаза-
ря Барановича. 

Другий у цій плеяді – Михайло Ан-
дрійович Миклашевський, свого часу 
один з найближчих соратників геть-
мана Івана Мазепи, генеральний оса-
вул та стародубський полковник в 
його уряді. Він героїчно загинув 1706 
р. під Несвіжем в бою зі шведами. Ми-
клашевський розпочав свою кар’єру 
гетьманським дворянином при осо-
бі Дем’яна Ігнатовича, маючи статус 
військового товариша. Вочевидь, Ми-
клашевський був дуже близьким до 
гетьмана, бо неодноразово викону-
вав завдання особистого характеру, 
як-то купівля за кордоном різнома-
нітних товарів для сім’ї ясновельмож-
ного. Саме його гетьман відправив до 
Москви в останні дні свого правління 
з напівдипломатичною напіврозвід-
увальною місією. Після усунення Д. 
Ігнатовича. Миклашевського, як під-
озрюваного в нелояльності до царя, 
відсторонили від гетьманського дво-
ру, але в коло репресованих він не 
потрапив. Наступний гетьман Іван Са-
мойлович не забув про його здібнос-
ті й через декілька років Миклашев-
ський продовжив своє сходження 
службовою драбиною. 

Про життя Григорія Карповича 
Коровки-Вольського нічого не відо-
мо то того моменту, коли новообра-
ний гетьман Д. Ігнатович призначив 

його на ключовий уряд батуринсько-
го сотника, тобто людини, яка керува-
ла козацтвом гетьманської столиці та 
її околиць. Цю посаду завжди займа-
ли дуже близькі гетьману люди, тому 
можна припустити, що Коровка та-
кож до цього пройшов школу служби 
при Д. Ігнатовичу. Якийсь час він зна-
ходився в тіні після падіння свого па-
трона, але дуже швидко повернувся 
на перші ролі. Мало хто навіть в ті бу-
ремні часи встиг послужити на стіль-
кох посадах – полковник чигирин-
ський, київський, стародубський, ге-
неральний хорунжий. І не багато хто 
здобув такої військової слави, як він. 
Так в 1677 р. в Чигирині полковник 
Коровка героїчно витримав 4-тижне-
ву облогу з боку значно чисельнішого 
турецького війська. За цією облогою 
тоді спостерігала вся Європа. 

Треба згадати і про Миколу Грем-
бецького, також одного з гетьман-
ських дворян Д. Ігнатовича. До служ-
би в гетьмана він навчався в Киє-
во-Могилянці, як і більшість тодішніх 
урядовців. На жаль, про нього збере-
глося дуже мало відомостей. Після па-
діння гетьмана Д. Ігнатовича він вза-
галі зникає зі сторінок історії. Та за 
гетьманування Мазепи знову посідає 
впливові уряди, стає наближеним до 
гетьмана і учасником багатьох важли-
вих для української історії подій. 

На жаль, натепер можна конста-
тувати брак біографічних подробиць 
щодо згаданих вище людей. Але й із 
того, що відомо, можна зробити ви-
сновок, що гетьман Д. Ігнатович за-
лишив по собі неабиякий кадровий 
спадок.

Віталій МАМАЛАГА

Автори публікацій – 
наукові співробітники 

Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Генеральний осавул та його посадові функції

Кадрова спадщина Дем̀ яна Ігнатовича

Наукова воскова реконструкція 
гетьмана Івана Скоропадського. 

Фондова колекція НІКЗ 
«Гетьманська столиця», 2019 р.

Наш земляк 
Микола Ковалевський

У Сосниці 12 вересня під 
час святкування дня селища 
урочисто відкрито пам’ятний 
знак на честь земляка – по-
літичного і державного ді-
яча, члена Української Цен-
тральної Ради, міністра уря-
ду Української Народної 
Республіки, кооператора, 
публіциста, дослідника наці-
ональної політики СРСР Ми-
коли Ковалевського.

«Ми приступаємо до тре-
тього етапу повернення до 
нас Миколи Ковалевського. 
Спочатку треба було осмис-
лити постать нашого славетного земляка, спираючись на існую-
чі матеріали. Це стало можливо завдяки нашому відомому пое-
ту, письменнику, краєзнавцю Миколі Адаменку та його праці «По-
тужна велич роду Ковалевських» (2019). Другий етап – сьогодні, 
тут, у людному місці – в парку Слави – ми відкриваємо пам'ятний 
знак Миколі Ковалевському. На якому, до речі, розміщено і вірш 
Миколи Адаменка на честь борця за Україну. А далі маємо попу-
ляризувати його постать серед освітніх закладів, серед молоді, 
взагалі серед дорослих – не лише в Сосниці, а й далеко за її меж-
ами». Так окреслив плани щодо вшанування Українського Героя 
Андрій Ткач, модератор заходу, краєзнавець, начальник відділу 
економічного розвитку Сосницької селищної ради та один із ор-
ганізаторів встановлення пам’ятного знаку.

«Знаково, що пам’ятний знак на честь вашого земляка Ми-
коли Ковалевського встановлено спільними зусиллями краєз-
навців, істориків, активістів громадських організацій та місце-
вої влади – Сосницької селищної ради. Отже, маємо чудовий 
приклад реалізації Закону України «Про правовий статус та вша-
нування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», за-
значив Сергій Бутко, представник Українського інституту націо-
нальної пам’яті у Чернігівській області.

«За кілька днів до гетьманського перевороту 29 квітня 1918 
року він отримав понад 2 млн. карбованців службових коштів. 
Отже, у хаосі зміни влади у тих умовах слабка людина могла б 
спокуситися їх привласнити. Проте, Ваш земляк і відданий укра-
їнський патріот доклав чимало зусиль, щоб зберегти ці кошти й 
потім спрямувати на державні справи. Микола Ковалевський — 
яскравий приклад чесної людини на державній службі», так він 
привернув увагу до виключної чесності Миколи Ковалевського.

«Він написав у спогадах: «Коли розігралася революція 1917 
року, то багато з цих бувших російських бюрократів українського 
походження, не бачучи іншого виходу, увійшло в український дер-
жавний апарат з тим переконанням, щоб при першій нагоді зра-
дити і перейти назад, де, як вони думали, чекало на них давнє ще-
дре корито Російської імперії». У сучасній Україні в умовах війни з 
російським агресором це теж гостро актуальне питання», вказав 
С. Бутко щодо важливості формування державного апарату Укра-
їни виключно з професійних патріотів.

«Ми повертаємо постать Миколи Ковалевського до родини 
сосничан, в наше суспільство, до нашої громади. Ми пишаємося, 
що така людина походить із Сосниччини», підкреслив Андрій Порт-
ний, Сосницький селищний голова, який у важкому 2015 році охо-
роняв північний кордон нашої держави.

Він відзначив офіційними подяками селищного голови за ак-
тивну громадянську позицію та внесок у встановленні пам’ятного 
знаку на честь Миколи Ковалевського Юрія Косенка – голову 
правління ГО «Українська ініціатива»; Олександра Ясенчука, іс-
торика, краєзнавця, громадського діяча; Євгена Зінича – волон-
тера; Олега Куриленка – голову Спілки учасників АТО Ічнянщини; 
Миколу Адаменка – поета, філолога, члена Спілки письменників 
України, лауреата обласних премій імені Б. Грінченка та імені М. 
Коцюбинського; Олександра Карету – почесного громадянина 
Сосниччини, головного лікаря обласної дитячої лікарні.

Олександр Панасович Карета під час свого виступу поділився 
родинними спогадами. «Моя бабуся Мотря певний час працювала 
у Ковалевських по найму. Вона передала своєму роду теплі спога-
ди про господиню хутора Ковалевських, яка подарувала своїй ро-
бітниці кришталеву вазу (вона й нині знаходиться в нашій родині), 
а ще досить цікаве зауваження про події часів революції: «Ну що, 
Мотрона, більшовики владу беруть?» – «Та, кажуть, беруть». – «Що 
ж, нехай беруть. Та тільки що вони з нею робитимуть?».

Олександр Ясенчук подарував сосницькій бібліотеці примір-
ник книги Миколи Ковалевського «При джерелах боротьби: Спо-
мини, враження, рефлексії», виданої у 1960 році в австрійському 
Інсбруці, та власну книгу «600 біографій. Генерали, старшини, ко-
заки: нариси».

Прикметно, що всі виступаючі зверталися до сьогодення, 
проблематики відбиття російської агресії, розбудови сильної та 
успішної України.

Учасники заходу поклали квіти до меморіального знаку. Озе-
ленення прилеглої території зробила місцева мешканка Людми-
ла Кликова, фахівець з ландшафтного дизайну.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ

Український інститут національної пам’яті
Чернігів
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9 вересня 1941 року 2-а ні-
мецька армія захопила Чернігів. 
Розпочався дворічний період на-
цистської окупації стародавньо-
го міста. Після кривавих розправ 
у Бабиному Яру в Чернігів систе-
матично навідувалася зондерко-
манда 4 а штандартенфюрера СС 
Пауля Блобеля для покарання го-
родян. У місті діяв особливий від-
діл Абверу – військової розвідки 
і контррозвідки зі штабом україн-
ського відділу на вулиці Троїцькій 
у приміщенні фельдкомендатури 
№ 197. На вулиці Шильмана, 38а 
(з 1979 року вулиця стала части-
ною проспекту Перемоги) осели-
лося управління начальника полі-
ції безпеки і СД штурмбанфюрера 
СС Теодора Кристенсена. Утворена 
українська поліція зі своєю струк-
турою знайшла притулок по вулиці 
Коцюбинського, 40 і була в контак-
ті з німецькими спецслужбами. Ді-
яла й польова жандармерія. Осо-
бливу жорстокість проявляли вій-
ськові 105-ї угорської легкої дивізії 
зі складу Східної окупаційної групи 
військ. Чернігівці опинилися в об-
лозі. 

З огляду на ці окупаційні поряд-
ки, до січня 1942 року залишений 
для підпільної роботи міськкомом 
партії керівник групи Олександр 
Михайленко перебував у станови-
щі, якому не позаздриш. Йому було 
двадцять п’ять років. Відслужив ар-
мію, побував у гарячих точках За-
хідної України і Фінляндії. Букваль-
но за кілька місяців до початку ві-
йни Олександра демобілізували. 
Повернувся до Чернігова, де почи-
налося його життя. Після школи пі-
шов шляхами батька – працював 
на телефонній станції. Заочно на-
вчався в Одеському інституті інже-
нерів зв’язку. Професія зв’язківця 
дуже згодилася юнакові під час 
служби в армії. Самотужки скон-
струював польовий телеграфний 
комутатор. За таку важливу ініці-
ативу Михайленку було присвоєно 
звання «Відмінник РСЧА». Тому ві-
рив, що здатний подолати будь-які 
труднощі. Однак з̀ ясувалося, що з 
дванадцяти людей, які дали згоду 
працювати в підпіллі, не всі зали-
шилися в окупованому Чернігові. 
Дехто відійшов з частинами Чер-
воної Армії, дехто сховався на селі, 
дехто відверто сказав, що відмов-
ляється від даного ним слова, бо 
жахається німецької кари.

Олександр Михайленко розу-
мів, що треба починати все спо-
чатку. Але як? Куратор Чернігів-
ського підпільного міськкому партії 
так і не дав про себе знати. Явоч-
на квартира, на якій вони мали зу-
стрічатися, зруйнована. З часом 
Олександр дізнається, що за дору-
ченням партизанського команди-
ра Миколи Попудренка до Черніго-
ва прибув його зв’язковий Василь 

Товчко, який мав перевірити стан 
конспіративних квартир, передати 
Михайленкові інструкції і директи-
ви підпільного обкому, але був ви-
даний українській поліції знайомим 
з довоєнних часів вчителем вечір-
ньої школи. Звідси Василя переда-
ли в гестапо. Після жорстоких кату-
вань його розстріляли на території 
в’язниці.

На щастя, конспіративні квар-
тири по вулиці Будьонного, 2, гос-
подар Олександр Кирилович Кирю-
ша, по вулиці Леніна, 4, де мешкав 
Олександр Володимирович Шка-
руба, і в будинку Лідії Юрченко по 
вулиці Нероновича, 12 (в районі 
Стрижня) не були пошкоджені. В са-
раї Олександра Кириловича зазда-
легідь були сховані радіоприймач, 
вибухівка і пляшки із запалюваль-
ною рідиною. Вся його сім`я – дру-
жина Марія Кузьмівна, дочки Вар-
вара і Віра, були членами підпіль-
ної групи. 

Доленосною для Михайленка 
стала зустріч із Матвієм Євстафійо-
вичем Дзюбенком – сусідом по бу-
динку на вулиці Бєлінського, де до 
війни мешкала сім`я Олександра. 
Хазяїн невеликого помешкання, 
яке залишилося від напівзруйно-
ваної будівлі, уважно вислухав ніч-
ного гостя. Михайленко відверто 
розповів йому, навіщо залишився 
в окупованому місті. Людей у ньо-
го практично немає. Лише одна на-
дійна сім`я. Матвій Євстафійович 
сказав, що працює виконробом у 
міській управі з питань будівництва 
і займається зі своєю бригадою 
сантехніків й будівельників відбу-
довою комунального господарства 
Чернігова. Робота стала необхід-
ністю – німці ввели трудову пови-
нність. 

Так влаштувався Олександр в 
бригаду Дзюбенка. Отримав «аус-
вайс». Познайомився з чоловіка-
ми, з якими йому довелося працю-
вати до визволення Чернігова. По 
суті вони були ровесниками Ми-
хайленка. З деякими з них різни-
ця у віці складала два-три роки. Іс-
нує один красномовний документ. 
Це звіт Чернігівського обкому пар-
тії ЦК Компартії України про додат-
кове виявлення учасників парти-
занського руху і антифашистсько-
го підпілля на території області в 
період Великої Вітчизняної війни, 
документ від 3 вересня 1962 року, 
в якому відзначається діяльність 
у Чернігові підпільної групи Олек-
сандра Дмитровича Михайленка 
у складі 18 людей. Прискіпливий 
читач обов’язково запитає, а чому 
так пізно було виявлено цю групу. 
Справа в тім, що майже чверть сто-
ліття чернігівські підпільники зна-
ходилися в зоні таємничості. Навіть 
цей документ не розкрив їхніх імен. 

Підпільники тривалий час не 
мали контактів ні з партизанами, ні 
з партійними органами. Тому роби-
ли те, що їм було під силу, – здійсню-
вали акти саботажу. До кінця 1942 
року підпільники вивели з ладу па-
рове опалення, водогін, каналіза-
ційну систему в німецьких госпі-
талях. Підірвали приміщення цен-
трального торгового товариства, 
де зберігалися награбовані речі і 
коштовності для Німеччини. Три-
чі виводили з ладу німецьку теле-
фонну станцію (обірвали підземні 
кабелі, сховані у спеціальних коло-
дязях). На заводі «Жовтневий мо-
лот» зіпсували німецьке обладнан-
ня для ремонту радянських тракто-
рів ХТЗ, і підприємство зупинилося 
на три місяці. На ТЕЦ підпільники 
порушували технологію зберігання 

торфу, а на залізниці засипали бук-
си вагонів піском. Спостерігали за 
пересуванням німецьких військ і 
вели відповідні записи. 

І лише у лютому 1943 року Ми-
хайленкові вдалося завдяки кули-
ківським підпільникам знайти шлях 
до партизанів Юрія Збанацького, 
який зв’язав чернігівців з коман-
диром диверсійно-розвідувальної 
групи Головного розвідувально-
го управління (ГРУ) Червоної Ар-
мії Кузьмою Савелійовичем Гніда-
шем (Кімом). З тих пір чернігівські 
підпільники виконували завдання 
Кіма, які були пов’язані зі збиран-
ням розвідувальних даних по місту, 
на Десні, диверсіями на залізниці. 
На станції Чернігів здійснювалася 
розвідка в напрямку Ніжин-Чер-
нігів, Чернігів-Гомель, Чернігів-
Овруч. Дванадцять разів були замі-
новані німецькі ешелони з важли-
вим стратегічним вантажем. 

У серпні 1943 року, коли фронт 
наблизився до Чернігівщини, група 
Гнідаша перейшла у розпоряджен-
ня штабу Центрального фронту. Тоді 
ж на конспіративній квартирі Олек-
сандра Кириловича Кирюші по ву-
лиці Будьонного, 2 за наказом Кіма 
було встановлено рацію. Сюди при-
були Олександр Михайленко і ра-
дист Михайло Панфілов для забез-
печення її роботи. Через кожні три 
години в Центр надходила інфор-
мація про розташування оператив-
них резервів противника, про стан 
оборонних рубежів, про наявність 
тилових баз постачання, артилерії, 
танків, піхоти, окопів і тому подібне.

21 вересня 1943 року о п’ятій 
ранку Центр прийняв останнє по-
відомлення про вступ радянських 
військ у Чернігів. За розпоряджен-
ням Кіма Михайленко і Панфілов 
прибули в управління СМЕРШ однієї 
з дивізій, здали рацію для опечату-
вання. Михайло Панфілов відбув за 
новим призначенням. А Михайлен-
кові Кузьма Савелійович Гнідаш ви-
дав посвідчення для пред̀ явлення 
частинам Червоної Армії такого 
змісту: «Предъявитель сего удосто-
верения Михайленко Александр 
Дмитриевич действительно являет-
ся агентом разведорганов Красной 
Армии с февраля месяца 1943 года. 
По настоящее время работает рези-
дентом по гор. Чернигову и началь-
ник рации – Панфилова. Нач. опера-
тивной группы /Гнидаш/. 16 сентя-
бря 1943 года». Документ завірений 
власною фіолетовою печаткою Кіма.

Олександра Михайленка від-
кликали для роботи в Чернігові. Як 
свідчать матеріали літерної архів-
ної справи №114, що перебувають 
на зберіганні в архіві УСБУ в Чер-
нігівській області, його допитали 
26 листопада 1943 року і 13 грудня 
1944 року. Відповіді Олександра 
Дмитровича підтвердилися довід-
кою Чернігівського міськкому ком-
партії від 19 вересня 1944 року.

Почалося мирне життя. Тепер 
його називали Олександром Дми-
тровичем. Він займався відновлен-
ням торфодобування як уповнова-
жений Державної Планової Комісії 
Ради Міністрів СРСР по Чернігів-
ській області і відродженням теле-
фонно-телеграфного зв’язку в міс-
ті як заступник начальника Чер-
нігівської телефонно-телеграфної 
контори. Сьогоднішні журналісти 
навряд чи знають, що Михайлен-
ко сімдесят років тому для редакції 
газети «Деснянська правда» роз-
робив дистанційне управління лі-
нотипом, схвалене в Українському 
науково-дослідному інституті по-
ліграфічної промисловості у Льво-

ві, а також працював механіком 
телетайпу в «Деснянській правді». 
Відновлював зв'язок в Острі, пра-
цюючи тут на посаді заступника 
начальника контори зв’язку. Де-
сятнику Михайленку вистачило ро-
боти й у Чернігівському будівельно-
монтажному управлінні радіофіка-
ції. Згодом перейшов на камволь-
но-суконний комбінат. Працював 
електромонтером зв’язку п’ятого і 
шостого розрядів. Була в його жит-
ті й секретна установа ЧЕ 327/109 
(так званий поштовий ящик), де обі-
ймав посаду техніка зв’язку до ви-
ходу на пенсію. Олександр Дмитро-
вич несподівано помер 18 листопа-
да 1985 року. 

Я спілкувалася з ним понад де-
сять років. Коли відбулося знайом-
ство, Олександр Дмитрович був 
уже відомою людиною в місті. На-
решті гриф секретності на діяль-
ності групи Кузьми Гнідаша (Кіма), 
а отже і на діяльності підпільної 
групи в Чернігові, було скасовано. 
Книга Бориса Гусєва «За три годи-
ни до світанку» вперше розповіла 
про подвиг легендарного розвід-
ника і керованих ним підпільни-
ків Чернігова. Олександр Дмитро-
вич допоміг зустрітися з чудовими 
людьми, яких він об’єднав у 1941 
і 1942 роках. Ось їх імена: Олек-
сандр Євлампійович Садовий, Гри-
горій Андрійович Іщенко, Григорій 
Олексійович Маркін, Іван Лазаро-
вич Осипенко, Микола Степано-
вич Шарий, Зінаїда Францівна Ген-
Басова, Ілля Гаврилович Данилов, 
Віра Василівна Данилова, Варвара 
Олександрівна Кирюша, Віра Олек-
сандрівна Кирюша. 

На жаль, шляхи Матвія Євста-
фійовича Дзюбенка, Олексія Олек-
сійовича Раліна, Марії Петрівни 
Петренко, Ольги Йосипівни Пе-
тровської після визволення Чер-

нігова загубилися. Пішли за світи 
Олександр Кирилович Кирюша та 
його дружина Марія Кузьмівна. На 
фронті загинули Андрій Данилович 
Берегеля, Андрій Андрійович Би-
чек, Тихін Васильович Саприкін. Ві-
чна їм пам'ять! 

Олександр Дмитрович відзна-
чений двома орденами – Орде-
ном Вітчизняної війни ІІ ступеня (на 
жаль, досі не вдалося з̀ ясувати, 
яким був другий орден), медалями 
«За відвагу», «Партизану Вітчизня-
ної війни» І ступеня, «За доблесть і 
відвагу у Великій Вітчизняній війні».

Критично налаштований читач 
скаже: знову оспівують борців за 
комуністичні цінності. Такий читач 
помиляється. По-перше, сказане 
вище, дозволяє стверджувати, що 
Олександр Михайленко і колиш-
ні підпільники були людьми, які, за 
їхніми словами, просто виконува-

ли свою роботу, бо сприймали оку-
пантів жорстокими ворогами. По-
друге, всі члени підпільної групи, за 
винятком Олександра Михайлен-
ка, Григорія Іщенка, Миколи Шаро-
го і Варвари Кирюші (комсомолка), 
були безпартійні. 

Пригадуються слова мудрого 
ветерана УПА полковника Вікто-
ра Роєнка: «Йдучи під сталінськи-
ми прапорами у бій за комуністичну 
Україну, вони боронили нашу зем-
лю від кривавого гітлерівського на-
шестя. І ми не маємо права забува-
ти про це». На жаль, є люди, які так 
не вважають. 

Зустрічі і розмови з колишні-
ми підпільниками відбувалися тоді, 
коли не прийнято було говорити про 
голод, колективізацію і репресії. На-
віть реабілітовані таких розмов уни-
кали. Жаль, що не вдалося розго-
ворити до кінця небагатослівного 
Олександра Євлампійовича Садо-
вого. Можливо б, він сам розповів 
про свого батька (я б не прочитала 
в сучасних публікаціях), селянина 
села Петрушин Чернігівського ра-
йону Євлампія Степановича, який 
у 1919 році проходив фігурантом у 
справі про опір із заможними одно-
сельцями тому загону червоноар-
мійців, який прибув у село для за-
готівлі сільгосппродуктів. Що з ним 
сталося опісля, знав лише його син. 

Через багато років після смер-
ті Олександра Дмитровича стало 
відомо, що його дід Феодосій Ми-
хайленко був розкуркулений у Хар-
ківській області, і тому син Дмитро 
назавжди залишив своє селянське 
життя. До війни ім`я Дмитра Феодо-
сійовича Михайленка добре знали 
в Чернігові – він працював дирек-
тором Центрального телеграфу.

Не все гаразд було і в житті ін-
ших членів групи. Гадаю, злість, об-
раза, бажання щось зробити крив-

дникам жили в душах людей. А тут 
війна, можна помститися. Про-
те вони цього не зробили. Чому? 
Відповідь криється в словах рим-
ського поета-сатирика Ювенала: 
«Помста є насолода душі дрібної і 
низької». Приємно усвідомлювати, 
що доля звела мене з людьми, які 
не здатні були на помсту, бо мали 
честь, сумління, любов до рідної 
землі і велику душу. 

Прикро, що сьогодні забули про 
Олександра Дмитровича Михай-
ленка, який здійснив не лише ва-
гомий внесок у боротьбу з нацист-
ськими окупантами, але й у відро-
дження і розвиток телефонно-те-
леграфного зв’язку в Чернігові. Він 
заслуговує на нашу пошану і збере-
ження пам'яті про нього.

Людмила СТУДЬОНОВА

Олександр Михайленко: 
йому дісталася нелегка доля підпільника
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Павло Глазовий

Книголюб
Чоловік у книгах рився
Зранку й до обіду.
Жінка вийшла із квартири
Й мовила сусіду:
– Ти в пивну не клич Івана,
Він за ум узявся.
Все читає та читає,
Книгами обклався.
А сусід собі подумав:
– Значить, все в порядку.
Не збрехав, що десь у книзі
Заховав десятку...

Ілюзія
Біля Галочки Пилип
Муркотів, мов котик:
–Дай я, серденько, тебе
Поцілую в ротик.
Я не бачив ще в житті
Ротика такого:
Горошиночка мала
Не пролізе в нього.

Він женивсь.
Тепер бурчить:
– Не життя, а мука.
Виявляється, що рот —
Розтяжима штука.
Нині Галочка моя
Як роззявить рота,
То у неї він стає
Ширший за ворот

Новина
В гості дівчинка прийшла
До своєї тітки.
Про новини торохтить
Весело і швидко:
– А ви знаєте, Панько
Вчора оженився,
Жінку взяв собі таку,
Наче з глузду збився.
Ну товста така ж, як ви,
Або й ще товстіша.
І страшна така ж, як ви,
Або й ще страшніша!

Семенове 
собача
– Мав я, куме, собача —
Ну, на всю округу!
Узнавало по очах
Злодія, хапугу.
Як зустріне десь того,
Хто хапає, краде —
Загарчить, 

аж зашкварчить,
Тут же і насяде.
– А куди ж те собача
Діли ви, Семене?
– Та продав, бо почало
Кидатись на мене.

Харя
Баба сердиться на внука:
– Таке оглашенне...
Харя, чуєш? Повернися!
Харя, йди до мене!
Біля баби зупинився
Молодий мужчина:
– Що за слово?
Що за харя?
Це ж мала дитина!
Баба з місця підхопилась:
– Причепився даром!
Я ж не винна, що дитину
Названо Ерхаром!

Іван-Богдан Весоловський (30 
травня 1915, Відень – 17 грудня 1971, 
Монреаль) – популярний український 
пісняр, композитор, акордеоніст. Увій-
шов в історію як неперевершений 
композитор легкого жанру.

Після Першої світової війни роди-
на переїхала до Стрия. Навчався на 
юридичному факультеті Львівського 
університету та у Вищому музичному 
інституті імені Миколи Лисенка. Також 
закінчив Консульську академію у Від-
ні. Знав кілька іноземних мов.

Уже перші музичні твори прине-
сли Богданові Весоловському славу. У 
1930-х роках разом зі скрипалем Ле-
онідом Яблонським (Ябцьом) і акорде-
оністом Анатолем Кос-Анатольським 
входив до складу популярної на той 
час молодіжної «Джаз-капели Яблон-
ського» («Ябцьо-Джаз»; солісткою була 
Ірина Яросевич). Джаз-капела мала 
неабиякий успіх на вечірках львів-
ської молоді міжвоєнного періоду, зо-
крема на корпоративних балах. 

Здобувши освіту, у грудні 1938 
року Весоловський виїхав до Закар-
паття для участі в розбудові Карпат-
ської України. Після поразки карпат-
ських січовиків емігрував до Відня, де 
згодом побрався з Оленою Залізняк.

У роки війни у подружжя Весолов-
ських народилися двоє синів. 1949 
року за допомогою української грома-
ди Канади сім'я переселилася до цієї 
країни. Решту життя працював в укра-
їнській редакції Міжнародного канад-
ського радіо в Монреалі.

Наприкінці 1960-х років йому до-
зволили за канадсько-радянським об-
міном відвідати Україну. Тоді він побу-

вав у Львові, зустрівся зі своїм роди-
чем Остапом Охримовичем, побував 
на могилі Тараса Шевченка у Каневі. 
Повернувшись до Канади, помер 17 
грудня 1971 р. Через 20 років дружи-
на виконала його заповіт – урну з пра-
хом Богдана Весоловського поховали 
у Стрию в родинному гробівці.

У післявоєнні роки у Канаді були 
випущені платівки з піснями Весолов-
ського.

В Україні також виконували його 
пісні, але як твори «невідомого авто-
ра».

1998 року вийшов диск із записом 
15 пісень Б. Весоловського у виконан-
ні співака Остапа Зорича..

У 2001 році за участі дружини 
композитора Олени Весоловської (За-
лізняк) була видана перша збірка пі-
сень Весоловського, до якої увійшло 
56 творів. 

Наступний крок у поверненні 
творчої спадщини Весоловського до 
України зробив Олег Скрипка, який на 
основі знайдених в Торонто музичних 
матеріалів композитора записав два 
альбоми «Серце у мене вразливе…» 
(2009) і «Жоржина» (2011).

…30-ті роки! Тоді всім здавало-
ся, що людство досягло апогею свого 
технічного і духовного розвитку. Мо-
лоді, що вчилася у вищих школах і мрі-
яла своєю працею прислужитися на-

роду, це додавало сил і впевненості. 
Таким же впевненим у собі був і ав-
тор пісні 22-річний студент Богдан Ве-
соловський. Середнього зросту, з ви-
разовим обличчям, на якому світили-
ся вогнем допитливості великі добрі 
очі, жартун і дотепник, він завжди був 
у всіх на виду. Вже перші композитор-

ські напрацювання принесли Богда-
нові славу. Його впізнавали на вули-
цях, називаючи при цьому створені 
ним пісні, що повселюдно співалися: 
«Прийде ще час», «Ти і твої чорні очі», 
«Усміх твій таємничий». 

Де б не жив, і де б не працював 
Богдан Весоловський, змістом його 
життя була музика. Він організову-
вав оркестри, сам брав участь у них як 
акордеоніст, піаніст, співак; видавав 
ноти і займався грамзаписом власних 
творів. І писав пісні. Пісні, пісні, пісні…

За словами пісняра, безпосеред-
нім поштовхом, який виявив його ком-
позиторський хист, було те, що браку-
вало української розважальної музи-
ки. На той час домінувала польська 
музика. Конкурувати з нею можна 
було тільки якістю.

Пісенна спадщина композитора 
нараховує понад 100 творів. У пер-
шому періоді творчості вони написа-
ні, в основному, за еталоном тогочас-
ної західної естрадної музики, в мане-
рі, якою він почав писати ще у Львові. 
Танцювальні ритми танґо, фокстроту, 
легкого вальсу були тут домінуючими. 
Невеличкий поетичний текст лише під-
креслював жанрово-прикладні підва-
лини твору. Змістом віршових текстів 
цих пісень була переважно любовна 
лірика. Та багатий внутрішній світ ком-
позитора, рівно як і обставини, в яких 

він опинився, спричинилися до того, 
що деякі пісні, хоч і перебували у сфері 
інтимних почуттів та популярних тан-
цювальних ритмів, набували яскра-
вого громадянського звучання. Таки-
ми піснями є, зокрема, «Лети, тужлива 
пісне» – своєрідний гимн української 
повоєнної еміґрації в Канаді, та «Чар 

карпатських гір» – гимн красі клапти-
ка рідної землі.

Багато пісень написав компози-
тор на тексти українських поетів з ма-
терикової України. Ці пісні створюва-
лися у той час, коли Б. Весоловський 
працював головним редактором укра-
їнської редакції Канадського радіо. 
Тоді він мав додаткові можливості чи-
тати українські журнали, і зокрема лі-
тературні. Особливо припали йому до 
вподоби вірші Володимира Сосюри. З 
десяток пісень написані ним на твори 
цього видатного поета-лірика. 

Про такі творчі постаті, як Богдан 
Весоловський тепер модно говори-
ти, що «митець повертається в Украї-
ну, на Батьківщину». Але якщо бути до-
кладним, то слід визнати, що пісенний 
доробок Богдана Весоловського, хоч і 
в неповному обсязі, але ніколи не по-
кидав України. Принаймні ті пісні, що 
він писав у тридцятих роках у Львові 
та своєму рідному Стрию, залишили-
ся побутувати тут в усній традиції і за-
любки співалися при домашньому му-
зикуванні. Лунали вони зрідка і зі сце-
ни, але при цьому, правда, прізвище 
автора через відомі політичні обста-
вини не називалося. Це можна було 
спостерігати і в 50-х, і в 60-х, і навіть у 
70-х роках. Але голосно заявка на від-
родження творчості та імені Богдана 
Весоловського пролунала лише в дру-
гій половині 80-х років. Саме тоді на 
одному з концертів гурту «Львівське 
ретро», де лунали пісні Богдана Весо-
ловського, його ім’я вперше було на-
звано серед тих, хто ніс славу масовій 
культурі довоєнного Львова.

Високоерудованому і товарись-
кому Богданові Весоловському не 
бракувало на життєвій дорозі добрих 
друзів. Але найвідданішим його при-
ятелем, однодумцем і натхненником 
була дружина пані Олена з Охримо-
вичів, яка, проживаючи і надалі в ка-
надському місті Монреалі, була бе-
регинею пісні композитора і пам’яті 
про нього. З особливою вдячністю 
належить назвати і подружжя з Чіка-
го (США) п.п. Орисю та Бориса Антоно-
вичів, які, відчуваючи любов до твор-
чості свого краянина і вболіваючи за 
долю української культури, перетвори-
ли задуми пошановувачів спадщини 
композитора у завершену реальність 
друкованої акції.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ
Сайт «Золотий фонд 

української естради»

Едгар Аллан По (19. 01. 1809 – 7. 
10. 1849) – американський письмен-
ник, поет, есеїст, драматург, літератур-
ний редактор і критик, один із провід-
них представників американського 
романтизму.

Найбільш відомий своїми мака-
бричними (в стилі жахів) і містичними 
оповіданнями.

Едгар По був одним із перших аме-
риканських професіоналів коротко-
го оповідання (новели) і засновником 
детективу. По написав перший літера-
турний детектив – «Вбивство на вули-
ці Морг». 

Шанований за внесок у народжен-
ня жанру наукової фантастики. Він 
був першим відомим американським 
письменником, який намагався за-
робляти винятково творчістю – тому 
упродовж життя По потерпав від мате-
ріальної скрути.

Едгар з’явився на світ у родині ак-
торів, які на час гастролей залишили 
немовля на піклування діда.

Дворічного По взяла до себе роди-
на багатого торговця, яка давно мрія-
ла про власну дитину. Його сестра рос-
ла по сусідству в іншій родині, а брата 
виховали родичі з іншого міста.

Едгара усиновив заможний ку-
пець з Вірджинії Дж. Аллан (тому по-
вне ім’я письменника – Едгар Ал-
лан По). Аллани не шкодували коштів 
на його виховання: його одягали «як 
принца», у нього був свій кінь, свої со-
баки. Едгар вже у п’ять років читав, 
малював, писав, декламував, їздив 
верхи. У школі він добре вчився, при-
дбав великий запас знань з літера-
тури, особливо англійської та латин-
ської, з загальної історії, з математи-
ки, по деяких галузях природознав-
ства, таким як астрономія, фізика. 

Едгар здобував вищу освіту у вузі, 

заснованому Джефферсоном. На-
вчання було дорогим – близько 350 
доларів в рік, тому однокурсниками 
Едгара були тільки діти з багатих сі-
мей. Сімнадцятирічний По вивчав у 
вузі класичну філологію і сучасні мови.

У вузі Алан почав пити і захопився 
азартними іграми. До кінця навчаль-
ного року він зібрав боргів на 2,5 ти-
сячі доларів, з яких 2000 доларів про-
грав в карти. Його прийомний бать-
ко зі скандалом погодився оплатити 
лише десяту частину цієї суми, і По, 
незважаючи на успіхи в навчанні, був 
змушений покинути університет.

На свою першу книгу По витратив 
всі свої заощадження, і це змусило 
його стати солдатом. 

Едгар Аллан По успішно навчав-
ся у військовій академії у Вест-Пойнті 
і мав добру репутацію, поки не дізна-
вся про повторне одруження вітчима, 
яке позбавляло його навіть примар-
них шансів на спадщину. Тоді По став 
навмисно ігнорувати накази, він був 
заарештований, засуджений і звіль-
нений зі служби США.

Тисяча примірників третьої книги 
По були опубліковані на гроші кадетів 
Вест-Пойнта, які чекали від свого ко-

лишнього однокурсника звичної сати-
ри і пародій. Їх очікування не виправ-
далися, але гроші вже було не повер-
нути.

За 20 років творчої діяльності Ед-
гар По написав дві повісті, дві поеми, 
одну п’єсу, близько сімдесяти опові-
дань, п’ятдесяти віршів і десяти есе.

По був одним з небагатьох пись-
менників-американців, чия популяр-
ність в Європі значно перевершувала 
славу в рідній країні.

Коли По був живий, його знали 
швидше як літературного критика, ніж 
як письменника.

Останні роки життя, повні потря-
сінь і проблем з алкоголем, принесли 
за собою погіршення здоров’я, яке 
відбилося і на зовнішності По. 3 жов-
тня 1849 року перехожі знайшли по-
ета в несвідомому стані біля однієї з 
міських канав. За іншою версією, він 
лежав неподалік від однієї з місцевих 
пивничок і в чужому одязі. У неосудно-
му стані По був доставлений в лікарню 
і поміщений в дешеву палату. Лікарі 
стверджували, що письменник страж-
дав галюцинаціями і постійно кликав 
когось – аж до самої смерті він так і не 
прийшов до тями.

Богдан Весоловський: 
класик міжвоєнної української естради

Едгар По: засновник детективу

Ансамбль «Ябко джаз», очолюваний Весоловським. 
Львів, 30-ті роки.
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У світі цікавого

Звичайну харчову соду можна використовувати 
як освіжувач для білизни. Необхідно поставити відкри-
ту коробку чи баночку з содою в шафу, де лежать руш-
ники та постільна білизна. Сода забере неприємні за-
пахи, затхлість.

Білі шкарпетки, а також білосніжні колись голь-
фи і колготки відперуться просто чудово, якщо перед 
пранням на годину-дві їх замочити у воді, додавши 
на кожні 10 літрів води по 1-2 столові ложки борної 
кислоти.

Поливати кімнатні рослини дуже корисно водою 
з акваріума і водою після варіння яєць. У такій воді міс-
тяться різні корисні мінеральні солі.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Як тільки в житті за-
чиняються одні двері, від-
чиняються інші. Але ми ди-
вимося на зачинені двері і 
не звертаємо уваги на від-
чинені. (Олександр Грем 
Белл).

 Нікому не відповідай, 
коли ти злий; нічого не обі-
цяй, коли ти щасливий; ні-
чого не вирішуй, коли ти 
сумний. (Східна мудрість).

 Простіше запалити 
свічку, ніж проклинати тем-
ряву. (Конфуцій).

 Відмінний спосіб пе-
ревірити людину – довіри-
тися їй. (Ернест Хемінгуей).

Було колись...
Друзі звернулися до 

Генріха Гейне з проханням 
коротко визначити, що таке 
людське життя. Відповідь 
була така:

– Людське життя скла-
дається в двох частин: про-
тягом першої людина тяг-
неться до другої, а протягом 
другої тягнеться назад, до 
першої.

У Віктора Гюго була тер-
мінова робота. Щоб приму-
сити себе виконати її, пись-
менник обстриг наполови-
ну голову й бороду, а ножиці 
викинув надвір. Поки від-
росло волосся, Гюго встиг 
закінчити роботу у визначе-
ний термін.

Пихатий аристократ 
якось запитав у Олексан-
дра Дюма:

– А ким був ваш батько?
На це письменник від-

повів:
– Мій батько був крео-

лом, дід - негром, а прадід - 
мавпою. Як бачите, мій рід 
бере свій початок там, де 
ваш припинив свій розвиток.

Куточок 
гумору

Учитель: «Ваш син гір-
ше всіх інших знає геогра-
фію! Батько: «Неважливо, з 
нашими доходами все одно 
далеко не заїдеш!»

☺ ☺ ☺
У магазині подружня 

пара підкочує з чотирма на-
битими візками товарів до 
каси. 

Дружина: «Ой! Забули 
туалетний папір взяти!» 

Чоловік: «Не треба, у 
нас буде чек завдовжки у 
60 метрів.»

☺ ☺ ☺
– Купила ковбасу. 

Склад: соя, емульгатори, 
барвники. Читаю склад 
мила: мед, лактоза, масло 
пелюсток троянд. Висно-
вок: краще їсти мило.

☺ ☺ ☺
Чоловік у відділені трико-

тажу знімає з вішака труси.
Продавщиця, побачив-

ши його, кричить:
— Мужчина, не знімай-

те труси в залі! Я Вам тут 
дам.

й

Корисні Корисні 
порадипоради

 Наймілкіше серед морів Азовське. Середня 
глибина його лише 8 м, а найбільша не перевищує 
15 м.

 Найвищою температурою поверхневих вод 
(35,6°) відзначаються Перська затока і південна час-
тина Червоного моря.

 Найбільшим серед численних озер Землі є Кас-
пійське море. Його площа (372 тис. кв. км) більша за 
такі європейські країни, як Італія, Бельгія і Нідерлан-
ди, разом узяті.

 «Найвищим» озером на земній кулі є Арпорт-Цо 
в Китаї. Воно розташоване в Тібеті на висоті 5465 м 
вище рівня океану.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взя-

ти під реалізацію/придба-
ти букіністичну літерату-
ру: книги з історії, філо-
софії, класику зарубіжну 
та українську (розстріля-
не відродження, діаспор-
них письменників), сучас-
ну українську літературу, фенте-
зі, фантастику. Російську класику 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, канцтовари, а також  туризм, екскур-
сії, проведення презентацій, прес-конференцій, 
творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

взя-
ба-

енте

Цікаве по планетіЦікаве по планеті Неправильно Правильно
Обрушився з критикою Накинувся з критикою

Об`ява про збори Оголошення про збори

Одержати верх Узяти гору

Однакові по розміру Однакові за розміром

Один за другим Один за одним

Один і той же Той самий

Французького 
туриста заарештували 

в Італії: 
намагався вивезти 2 кілограми 

піску з пляжу Сардінії
Тепер він повинен має заплати-

ти 1000 євро.
Чоловік намагався вилетіти до-

дому через аеропорт Кальярі-Ель-
мас — там в його сумці помітили 
пляшку з піском. Після цього її від-
несли до кімнати, де збирають весь 
конфіскований «товар». В кінці се-
зону його відвозять назад на пляжі 
Сардинії.

У 2017 році Італія прийняла за-
кон, який забороняє туристам крас-
ти пісок – за це загрожує штраф від 
500 до 3000 євро або навіть тюрем-
не ув’язнення. Річ у тім, що в країні 
було багато туристів, які вивозили 
пісок з місцевих пляжів, після чого 
продавали його в своїх країнах як 
сувенір.

У Нью-Йоркському 
центральному парку 

працюють кози
Кози замість садівників. У Нью-

Йоркський центральний парк за-
пустили кілька десятків тварин, 
щоб вони допомогли почистити його 
від бур'янів. Така співпраця вигід-
на всім – для кіз це можливість до-
схочу наїстись, адміністрація парку 
може трохи зекономити на садових 
роботах, і що важливіше -відмови-
тись від використання хімікатів для 
боротьби з рослинами-шкідниками. 
Тварин на Манхеттен привезли з од-
нієї з ферм неподалік Нью-Йорка на 
кілька тижнів, потім вони поверну-
лися назад. 

Японка – 
найстарша жителька 

планети
Кане Танака стала 

найстарішою житель-
кою планети.

19 вересня їй ви-
повнилося 117 ро-
ків і 261 день – це на 
один день більше, ніж 
у попередньої рекор-
дсменки, японки Та-
дзіма Набі, яка помер-
ла 2018 року.

Танака занесена до Книги рекордів Гіннеса як най-
старіша мешканка планети.

Старенька живе в будинку для літніх людей, вона до-
бре почувається і має намір в доброму здоров'ї дожити 
до 120 років і навіть більше.

Абсолютний документально зафіксований рекорд 
довгожительства належить француженці Жанні-Луїзі 
Кальман, яка дожила до 122 років.

Якщо ви залишите сміття, 
його відправлять вам додому

Найстаріший національний парк Таїланду Кхауяй за-
провадив нове правило для відвідувачів – якщо вони за-
лишать по собі сміття, його відправлять їм додому.

Як парк дізнається вашу адресу? Щоб потрапити на 
територію заповідника, треба пройти реєстрацію і вка-
зати свою адресу. Якщо працівники парку помітять, що 
ви насмітили, вони відправлять його вам назад, ба біль-
ше, про це також повідомлять поліцію. За таке порушен-
ня у Таїланді передбачене суворе покарання – до 16 ти-
сяч доларів штрафу або до 5 років тюрми.

У парку наголошують, що пластикове сміття загро-
жує тваринам, які можуть його з’їсти і постраждати або 
навіть загинути.

Парк Кхауяй розташований на північний схід від 
Бангкока, його площа – близько 2 тисяч квадратних кі-
лометрів. Найстаріший заповідник країни дуже популяр-
ний у туристів, він відомий своїми водоспадами і твари-
нами.

Як говорять учені, наші 
клітини і тканини «вбира-
ють» всі наші думки, а тіло 
чує абсолютно все, про що 
ми думаємо і що говоримо.

Деякі слова, вирази 
«програмують» хвороби 
тіла. Ось деякі з них:

багато крові мені 
попсували;

лопнуло моє терпіння;

мені перекрили кисень;

голова тріщить від думок;

не перетравлюю 
(щось або когось);

знайти б віддушину;

набридло до нудоти;

з душі верне;

ситий по горло;

всі соки з мене вичавили;

загнали мене до смерті;

щось мене гризе;

сидить у мене в печінках;

мене вже трясе;

побувай у моїй шкурі.

серце розривається;

суцільний головний біль;

мені гірко, ніякої радості;

сам собі не належу;

сеча в голову вдарила;

звалити тягар турбот;

набридло до нудоти;

очі б не бачили;

не хочу (щось, когось) чути.

Може здатися, що вони 
– ємні метафори, але для 
нашого тіла це команди 
з руйнівним впливом, які 
«вбирає» наш організм. 

Як позбутися від слів-
руйнівників? Поспостері-
гайте за своєю мовою. Як 
тільки ви виявите ці слова, 
ваша мова швидко від них 
очиститься.

Æàðòîìà 
i âñåðéîç

Порада дня: ніколи не на-
магайся зловити падаючий 
кактус.

Купив пігулки для підви-
щення інтелекту. Не зміг від-
крити коробку.

Що таке прожитковий міні-
мум? Це коли людина ще дихає 
і частково їсть.

Міняю доступ до тіла на до-
ступ до гаманця.

Час лікує, головне  – не 
здохнути під час лікування.

Чим коротше міні-спідни-
ця, тим сильніше хочеться, щоб 
вона була ще коротше.

Коли гроші потрібні – їх не-
має, а коли не потрібні, їх теж 
немає.

Щоб забезпечити собі ста-
рість, треба угробити моло-
дість.

Кепсько,  коли у тебе не-
має друзів. Але набагато гір-
ше коли ти віриш в те, що вони 
у тебе є.

Є «жайворонки», вони лю-
блять рано вставати. Є «сови», 
вони люблять пізно лягати. А є 
«дятли», вони совам вранці за-
важають спати, а жайворон-
кам заважають лягти вчасно.

У якому б районі ти не осе-
лився, сусід з перфоратором 
розшукає тебе й оселиться 
поруч…

к говорять учені наші сидитьь уу мене в печінк

Злі й сумні слова 
шкодять здоров'ю


