Усім — про все
http://svit11.wordpress.com

Найцікавіша
газета
для кожного
з вас
Чернігівщина.
Україна. Світ

Чернігівська обласна газета

Виходить з лютого 2012 року

№187 19 листопада 2020 року

Річниці Майданів

Оголошена передплата

Помаранчевій революції – 16 років, Революції Гідності –
7 років. Що далі? Невже третій, п`ятий, десятий Майдани?
22 листопада виповнюється 16 років, як почався перший Майдан – Помаранчева революція. Вона була викликана тим, що надто вже затягнувся в нас
пострадянський «перехідний» період.
Конкретно – приводом до Майдану
стало рішення Центральної виборчої комісії визнати переможцем другого туру
президентських виборів 2004 року Віктора Януковича, кандидата тодішньої
влади, очолюваної президентом Кучмою. Цьому кандидату протистояв Віктор
Ющенко, лідер коаліції «Сила народу». До
неї входили Блок Ющенка «Наша Україна», який мав потужну фракцію в парламенті, і БЮТ — парламентський Блок
Юлії Тимошенко, сформований на основі
партії «Батьківщина».
Другий тур виборів пройшов з великими фальсифікаціями на користь провладного кандидата. І проголошення
його переможцем виборів викликало
величезний протест по всій Україні, епіцентром якого став фактично захоплений учасниками протестів центр столиці,
найперше – Майдан Незалежності. Три
тижні тривало протистояння. Майданом
стала вся Україна.
Глибокий політичний конфлікт у державі завершився мирно, рішенням Верховної Ради. Парламент ухвалив компромісне рішення: провести третій тур виборів, точніше – повторне голосування
другого туру. Практично це означало прогнозовану перемогу Ющенка. Натомість
тоді ж, 8 грудня, Рада ухвалила зміни до
Конституції, які значно обмежували повноваження президента на користь парламенту, проте ці зміни мали набути чинності після чергових парламентських виборів весною 2006 року.
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Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будьякий термін і на будь-яку адресу в області.
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Долучайте нових читачів

Віктор Ющенко переміг при повторному голосуванні й у січні 2005 року
вступив на посаду президента. Юлію
Тимошенко він призначив прем’єрміністром.
Однак Помаранчева революція не
принесла бажаних змін у державі через
розкол політичних сил Майдану. Про що
нижче, в наступній публікації.
Чвари закінчилися поразкою Майдану на президентських виборах 2010
року, які виграв Янукович. Далі було
скасування змін до Конституції, здійснених у грудні 2004 року, тобто відновлення величезних повноважень президента. Далі – «переформатування» парламенту на користь регіоналів, за рахунок
перебіжчиків із фракцій, усупереч ре-

зультатам позачергових виборів Ради
2007 року. І повна узурпація влади Партією регіонів.
Такий реванш антиукраїнських сил
викликав другий Майдан, який почався
21 листопада 2013 року.
Другий Майдан тривав уже три місяці й далеко не мирно. Дійшло до боїв
між повстанцями й силовиками режиму.
У січні 2014-го були перші вбиті протестувальники. Завершилося все взагалі
великою кров’ю – 18 і 20 лютого в центрі столиці загинули понад сто учасників
протестів, їх назвали Небесною Сотнею.
Були загиблі і з боку силовиків.
Як і в період першої революції, владу в цю надзвичайну кризу держави взяв до своїх рук
парламент.
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15-річчя чвар переможців першого Майдану

За перипетіями місцевих виборів і
епідемії коронавірусу якось непомітно
минула річниця одної політичної події,
хоч вона мала величезне значення на
подальші 15 років країни. Річниця чергових українських політичних чвар, на превеликий жаль, традиційних для сотень
років нашої історії.
Хронологічно війна почалася 5 ве-

Ціна 5 гривень

ресня 2005 року, із пресконференції
Олександра Зінченка (нині покійного).
На президентських виборах 2004 року
Зінченко був головою виборчого штабу
Ющенка, з обранням останнього главою
держави очолив Держсекретаріат (Адміністрацію) Президента. І раптом Зінченко публічно озвучив на конференції все,
що вже почав озвучувати БЮТ і його лі-

дер Юлія Тимошенко: корупція сягнула вищих ешелонів влади, найближчого оточення Ющенка, і президент покриває корупціонерів. Буквально одразу Юлія Тимошенко публічно розвинула
цю тезу, назвавши корупціонерами найближчих соратників Ющенка, таких як
Порошенко, Мартиненко, Третьяков,
Жванія.
Далі було кілька днів тяжкої паузи,
а потім реакція Ющенка: він відправив
у відставку і прем`єра Юлію Тимошенко, і своїх названих соратників. Подальша імітація розслідування гучних заяв
і звинувачень у корупції нічого не дала,
не відправила когось за ґрати. Але війна
була розв’язана.
Почалися кількамісячні чвари, причому, в час парламентської виборчої
кампанії. Весною 2006 року мали пройти
чергові вибори Верховної Ради. Надзвичайно важливі, за суттю як продовження
справи Майдану. Тому було вкрай необхідно, щоб сили Майдану перемогли на
виборах.
Усе марно: їхня війна набирала обертів. Наче ні з ким було більше воювати, наче кудись поділися антиукраїнські
сили, комуністи і соціалісти, які врешті знову благополучно пролізли
до парламенту.
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Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити.

Нова обласна
літературно-мистецька
газета «Струна»

Текст, який я поставив на свою сторінку у Фейсбуці 11
листопада.
Друзі, у мене чудова новина! Я створив нову обласну газету – літературно-мистецьке видання «Струна». Сьогодні, 11
листопада, видав перший номер.
Отже, я недавно зареєстрував у юстиції цю нову газету
як її засновник. Тобто, згідно Закону про пресу – власник,
господар видання. Що, за законом, означає – і видавець та
редактор, або засновник когось наймає, уповноважує на ці
функції, в чому я обійшовся сам.
Взагалі не зайве, коли на нашому біднуватому терені
української преси з`являються нові видання. А тим паче. Чернігівщина має багатющі літературні, мистецькі традиції.
Газета вже виставлена мною в Інтернеті, на сайті ще
одної моєї, вже можна сказати – давньої обласної газети
«Світ-інфо». Ось цей уже відомий читачам сайт: http://svit11.
wordpress.com.
Не випадково говорю і про цю газету, яку я зареєстрував
теж у жовтні, 2011-го, а незабаром, у лютому, буде 9 років з
дня її виходу у 2012 році. Нова моя газета поки що така ж
скромна. як і та тоді, правда, перший номер – аж на 20-ти сторінках. «Світ-інфо» у перший свій рік, 2012-й, вийшла всього
15 разів, наступного року було всього 7 номерів, й обсягом
здебільшого на 12-ти сторінках. І лише з початком 2014-го
року газета різко збільшила періодичність і обсяг і вже майже 7 років виходить кожні два тижні на 16-ти сторінках (інколи й на 20-ти), вже 6 років є в передплаті по всій області, а зараз оголошена передплата на наступний рік.
Нова газета починається поки що скромніше. Адже головне питання – кошти. В передплаті газети, зрозуміло, ще
нема. За невеликі кошти газета продаватиметься (точніше, даруватиметься за добровільні внески) у Чернігівському
культурно-мистецькому центрі «Інтермеццо» (вул. Шевченка,
9) – кореспондентському пункті газети «Світ-інфо». Натомість «Струна» безкоштовно надається на бібліотеки,
навчальні заклади області.
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Бліц-інформ
Долучайтеся до
благодійного
фонду «Захистимо
Україну!»

Просимо надати допомогу пальним або коштами на підтримку діяльності Чернігівського благодійного фонду «Захистимо Україну!»,
який, у свою чергу, допомагає українській армії, родинам воїнів АТО.
Кошти можна перераховувати за такими реквізитами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олександра: 5168 7456 0409
2962.

Служба
надзвичайних
ситуацій – на посту

Упродовж попереднього тижня. 9–16 листопада, підрозділами
Управління ДСНС України у Чернігівській області ліквідовано 26 пожеж, 19 з яких виникли в житловому секторі громадян. На жаль, під
час пожеж загинуло 4 особи.
Фахівці Аварійно-рятувального загону спецпризначення 4 рази
залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів, які були
виявлені у Козелецькому (двічі),
Чернігівському районах та смт Козелець. Знищено 24 боєприпаси
часів минулих війн: артилерійські
снаряди, міни, гранати.
Крім того, підрозділи оперативно-рятувальної служби 15 разів залучалися для надання допомоги
громадянам та інших невідкладних
робіт.

Поліція зупинила
діяльність
фальсифікаторів
алкоголю

Слідчі Головного управління Нацполіції в області спільно зі співробітниками СБУ під керівництвом
обласної прокуратури днями провели 7 одночасних обшуків в орендованих фігурантами проваджень
складських та гаражних приміщеннях. Санкціоновані обшуки відбулися в рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих
за ч. 1 ст. 199 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України. Перша
з них визначає відповідальність за
підробку, серед іншого, марок акцизного податку. Друга – за незаконне виготовлення або збут підакцизних товарів, небезпечних для
життя чи здоров’я людей.
Поліцейські провели обшуки у
складських та гаражних приміщеннях, орендованих членами групи.
Поліція вилучила 750 літрів рідини
з характерним запахом спирту, понад 1600 літрів розфасованого алкогольного фальсифікату, замаскованого під горілку та коньяк популярних брендів. Також поліцейські
виявили та вилучили майже 3 тисячі пачок цигарок, теж без марок
акцизного збору. Походження товару та шляхи його збуту будуть встановлені в ході подальшого розслідування.
Слідчі поліції встановили, що
підозрювані відвантажували свою
контрафактну продукцію як покупцям із Чернігова, так і замовникам
з різних куточків області.
Триває досудове розслідування у названих кримінальних
провадженнях.

Світ Чернігівщини

Світ- інфо
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День пам'яті Батурина
13 листопада 2020 року український народ вшановував пам'ять
героїв Батуринської трагедії 1708
року, які віддали свої життя за незалежність України 312 років тому.
13 листопада 1708 року – це
день, який змінив хід української історії. Для чого знати та пам'ятати
про трагічну долю столиці нашої
Гетьманської держави? Кожен
українець на прикладі Батурина
має чітко усвідомити всю сутність
російської державної політики по
відношенню до України і завжди
пам’ятати, що слова нашого гімну
саме про це: «Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що
ми, браття, козацького роду!». Готовність українців захищати Батьківщину формувалася у великій мірі
саме тут, в самому серці Гетьманщини, в Батурині!
Батурин – столиця України козацьких часів. Саме тут стверджували Українську державу гетьмани
Дем’ян Ігнатович, Іван Самойлович
та Іван Мазепа. Вінцем правління
Мазепи став антиколоніальний виступ проти Москви: у ході наступу

самодержавства, під час Північної
війни, досвідчений та мудрий Мазепа робить євровибір і йде на альянс
зі Швецією. Виступ Мазепи було
жорстоко придушено, а першою й
визначальною жертвою Московії
стає Батурин – столиця гетьманської України, символ суверенності
гетьманської влади.
В цей день, для належного вшанування пам'яті героїв Батуринської трагедії 1708 року, в храмі Воскресіння Господнього на території
Цитаделі Батуринської фортеці відбулася заупокійна архієрейська лі-

тургія. Відслужив літургію керуючий
Чернігівською і Ніжинською єпархією архієпископ Євстратій Зоря та
протоієрей, спів служили настоятель Свято-Покровської церкви м.
Батурина о. Роман (Кривко), протоієрей і настоятель Катерининської
церкви Чернігова о. Роман (Кіник),
настоятель Свято-Успенської парафії м. Бахмача о. Володимир (Павлина), протоієрей, настоятель церкви Миколи Чудотворця с. Підлипне
о. Ігор (Шемяков).
Батуринці і гості міста вклонились подвигу і жертовності слав-

них земляків та поклали квіти до
Пам’ятника жертвам Батуринської
трагедії 1708 року.
Оксана ЛОМКО,
старший науковий співробітник
відділу історії Гетьманства
Національного історикокультурного заповідника
«Гетьманська столиця»

Хто обраний до Чернігівської обласної ради

Територіальна виборча комісія оголосила
результати виборів 25 жовтня до Чернігівської
обласної ради.
Вибори вперше проводилися за пропорційною системою, тобто за списками партій, але з
відкритими списками. До обласної ради пройшли
партії, які загалом по області набрали 5 і більше
відсотків голосів. Водночас виборча система з
відкритими списками означала, що виборці, голосуючи за партії, голосували у бюлетенях і за
конкретних кандидатів від цих партій по своїх
округах. В результаті визначився рейтинг кандидатів від тих чи інших партій. За ним було визначено кандидатів, які проходять у депутати облради згідно отриманих такою-то партією квот.
Відсотки та голоси виборців за партії, які
пройшли до Чернігівської обласної ради:
«Рідний дім» – 30,7% (92097 голосів);
«Наш край» – 14,7% (44532);
«Слуга Народу» – 12,5% (38235);
«Радикальна партія Олега Ляшка» – 11,10%
(33899);

«Батьківщина» – 8,15% (24883);
Опозиційна платформа «За життя» – 7,14%
(21793(;
«За майбутнє» – 6,79% (20749);
«Європейська Солідарність» – 6,37%
(19448).
Обрані депутатами:
«Рідний дім» (19 депутатів):
Ніна Лемеш, Олександр Атрощенко, Ярослав
Куц, Людмила Овсієнко, Михайло Ільницький,
Ігор Желдак, Юлія Гребнєва, Вікторія Пекур, Віктор Труш, Григорій Ткаченко, Леонід Петров, Ігор
Вдовенко, Віктор Кияновський, Сергій Чубовський, Сергій Гайдай, Олександр Якубін, Василь
Нестерук, Олена Яцкова, Інна Кондратьєва.
«Наш Край» (9 депутатів):
Борис Приходько, Сергій Баришовець, Ірина
Грозенко, Валерій Колоша, Наталія Копиця, Юрій
Музика, Олександр Демиденко, Ігор Романенко,
Віталій Лічман.
«Слуга Народу» (8 депутатів):
Володимир Лукаш, Дмитро Пахомов, Олена

Дмитренко, Олександр Левицький, Дмитро Іванов, Оксана Халімон, Іван Дементов, Віталій Свириденко.
«Радикальна партія Олега Ляшка» (7 депутатів):
Василь Амельченко, Олег Авер'янов, Олександр Кузьменко, Дмитро Блауш, Неля Шаповаленко, Наталія Осіковська, Микола Шимко.
«Батьківщина» (6 депутатів):
Сергій Пащенко, Іван Якуб, Ярослав Сторубльов, Валентин Запорощук, Віта Солорева, Галина Синявська.
Опозиційни платформа «За життя» (5 депутатів):
Ігор Базалінський, Василь Куліда, Борис Петренко, Ольга Бібік, Олег Ревко.
«За майбутнє» (5 депутатів):
Арсен Дідур, Микола Дмитренко, Олександр
Кодола, Галина Логвиненко, Сергій Сергієнко.
«Європейська Солідарність» (5 депутатів):
Олександр Мисник, Олександр Козик, Юлія
Заїка, Оксана Кравченко, Олег Заболотний.

Посадовців затримують «Десна» в чемпіонаті України
на хабарях

Заява Чернігівської обласної державної адміністрації
щодо затримання голови Чернігівської РДА.
4 листопада, стало відомо про затримання голови Чернігівської районної державної адміністрації Сергія Журмана під час
отримання хабаря в розмірі 10 тисяч доларів за «сприяння» у
зміні цільового призначення земельної ділянки загальною площею 6 га на території Чернігівського району.
Голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко звернулася до
Офісу Президента України з поданням щодо звільнення голови
Чернігівської РДА.
– Ми почали аудит стану справ в області. По ходу його проведення можливі затримання не одного чиновника за підозрою
в корупції. Президент вимагає рішучих кроків щодо наведення
ладу на Чернігівщині. Жодних компромісів щодо корупції в області більше не буде, – прокоментувала Анна Коваленко.
Нагадаємо, що Сергій Журман був призначений головою
Чернігівської РДА у червні 2020 року.»
Довідково. Після другого Майдану С. Журман кілька місяців
очолював область: був призначений в.о. голови обласної державної адміністрації. Журман був затриманий 4 листопада в
Чернігові співробітниками СБУ.
16 листопада обласна держадміністрація додатково повідомила таке:
«За перші тижні аудиту за підозрою в корупції були затримані керівник районної адміністрації, голова селищної ради та голова об’єднаної територіальної громади.
Причому останній – голова Остерської об’єднаної територіальної громади – був затриманий під час отримання хабаря
від підприємця, який будував стадіон у рамках проєкту «Велике будівництво». За даними слідства чиновник вимагав від підприємця 630 тис. грн за безперешкодне укладення договору на
виконання робіт з капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу та підписання актів виконаних робіт, а також забезпечення переказу коштів за виконання робіт, передбачених
договором. Голова ОТГ був затриманий під час отримання всієї
суми хабаря.
У двох інших випадках керівник районної адміністрації та
голова селищної ради «погоріли» на маніпуляціях із землею, як,
в принципі, й деякі інші представники громад Чернігівщини.»

Чемпіонат України з футболу.
Прем`єр-ліга. 9 тур. 7 листопада. «Десна» – «Минай» – 1:0. Хоч господарем поля
була наша команда, але знову ми не побачили її в Чернігові. Цього разу через
ситуацію з епідемією коронавірусу. Чернігів уже не перший тиждень був по епідемії у червоній зоні, де матчі не проводилися, навіть без глядачів. Довелося приймати гостей у Києві, на «Оболонь-Арені»,
яка є «запасним аеродромом» деснянців.
Суперник – дебютант елітного дивізіону із Закарпаття, разом з двома іншими клубами. І, як і вони, адаптується
там важко, зараз внизу турнірної таблиці. Втім, з усіма суперникам очок втрачати не можна, конкуренція вгорі таблиці
дуже жорстка.
Це був ще один непростий матч нашої
команди, знову далася взнаки слабка реалізація гольових моментів, які створювали. Добре, що традиційно надійно зіграли, всією командою, в захисті. А вийти
вперед вдалося лише наприкінці другого
тайму: гол забив Пилип Будківський. Уже
четвертий його м`яч в турнірі, як і у Андрія
Тотовицького.

Турнірна таблиця чемпіонату після
9 турів: забиті і пропущені м`ячі, набрано очок
«Динамо»

17 – 7

20

«Шахтар»

23 – 9

19

«Ворскла»

13 – 6

16

«Десна»

14 – 9

16

«Колос»

14 – 9

15

«Олімпік»

15 – 16

13

«Олександрія»

17 – 14

13

«Маріуполь»

10 – 13

12

«Зоря»

15 – 9

11

«Дніпро-1»

12 –17

8

«Інгулець»

10 – 13

7

«Минай»

4 – 12

6

«Рух»

7 –19

4

«Львів»

4 –21

4

«Минай» і «Львів» мають в запасі пропущений матч між собою
В наступному турі «Десна» 22 листопада о 17.00 приймає в Чернігові
«Львів». Поділ на зони, в тому числі «червону», урядом вже скасовано. Натомість
введено карантин вихідного дня. Так що
матч в цю неділю, очевидно, пройде без
глядачів.

Кубок України: «Десна» – «Зоря».

Пройшло жеребкування одної восьмої фіналу Кубка України з футболу. У
чвертьфінал напряму допущені чемпіон
країни «Шахтар» і нинішній володар Кубка
«Динамо». Решта 12 команд пройшли відбір у попередніх раундах турніру, як і «Десна». Жеребкування розбило їх на 6 пар.
«Десні» випала луганська «Зоря». Цей
матч пройде в Чернігові.
Ось інші пари одної восьмої фіналу.
«Агробізнес» (Волочиськ) – «Ворскла».
«ВПК Агро» (Шевченківка) «Олімпік».
«Олександрія» – «Минай».
«Верес» (Рівне) – «Маріуполь».
«Нива» (Вінниця) – «Колос».
Базовий день матчів 1/8 фіналу – 2
грудня.
Фінал турніру має пройти в Тернополі
12 травня 2021 року.

Світ Чернігівщини

Світ- інфо
№187 19 листопада 2020 року

Безкоштовні курси української мови
«Нашого цвіту –
по всьому світу»

В Чернігівській центральній міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського,
на базі якої працюють Курси, у форматі «Розмовник» кандидат філософських наук Тамара Андрійчук у попередньому навчальному році прочитала свій авторський курс «Історія
українського меценатства».
Нині, у новому навчальному році,
Тамара Андрійчук веде свій новий
авторський курс «Нашого цвіту – по
всьому світу». Визначні культурні діячі української діаспори.
Вже відбулися лекції курсу:
«Олександр Кошиць. З піснею через світ»; «Бандурне мистецтво українського зарубіжжя. Василь Ємець
– «бандурист у фраці»; «Квітка Цісик. Американська співачка з українським серцем»; «Видатні скульптори української діаспори. Олександр
Архипенко»; «Серж Лифар: легенда світового балету»; «Василь Авраменко: український танець – це національна зброя».

Лекція з історії
українського борщу

В рамках Безкоштовних курсів
української мови проходять не лише
суто мовні заняття, а й такі, де йдеться про українські традиції, звичаї, історію. Один з таких заходів пройшов
у Центральній міській бібліотеці ім.
М. Коцюбинського, на базі якої працюють Курси, 12 листопада. Гостем
БКУМ був відомий чернігівський історик, доктор історичних наук, професор Сергій Леп`явко, котрий не
раз виступав на Курсах. Цього разу
він виступив перед слухачами з відкритою лекцією, пряма трансляція
якої йшла на чернігівському сайті
SVOBODA.FM.

Лекція називалася «Українські
звичаї та традиції. Історія борщу».
Ось початок цієї дуже цікавої лекції.
«На початку нинішнього 2020 р.
київський ресторатор Євген Клопотенко виступив з благородною ініціативою внести культову українську
страву – борщ – до списку світової
нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Справу підтримало Міністерство
культури і є сподівання, що вона завершиться успішно.
Одним з найважливіших аргументів у будь-якому питанні, яке має
свою історію, є аргумент хронологічний, у даному випадку – коли і де
борщ згадується вперше.
У нечисленних і поверхових публікаціях з історії борщу в хід йдуть
логічні, чи не дуже, роздуми, або
факти, які здебільшого неможливо
перевірити. Зустрічаємо цілком імовірні припущення, що борщ виник з
появою в Україні буряка або з початку використання для приготування
їжі борщівника.
Борщ шукають в горщиках трипільців і скіфів, проте поки що не
знайшли. Іноді часом появи борщу
чомусь згадується ХІV ст., хоча це
нічим не підкріплене припущення.
Донині датовані згадки про український борщ починались лише з XVІІІ
ст. (про це буде далі), але одне джерело дає нам можливість занурити
цю дату на два сторіччя глибше.
Імовірно, першу задокументовану згадку про український борщ маємо з 1584 р. і не де-небудь, а в столиці України Києві. Того року через
Київ до Москви їхала купецька валка зі Львова, у складі якого перебував торговельний агент Мартин Груневеґ.»
І далі йшла цікава розповідь про
історію цієї знаменитої української
страви, український побут. Повністю лекція розміщена на згаданому
сайті SVOBODA.FM..

Етнографічна експедиція

При бібліотеці ім. М. Коцюбинського діє Центр поліської автентики. В основі його – цікава експозиція поліського одягу, вишивки, предметів побуту. Також Центр займається збиранням і популяризацією народної творчості Чернігівщини, має партнерські зв`язки з фольклорними
колективами сіл області, проводить їх виступи в бібліотеці. Недавно організував виступ фольклорного колективу «Панянки» з села Слабин Чернігівського району на Покровській книжковій толоці в Чернігові. В заходах Центру
активну участь беруть і слухачі курсів.

А нещодавно керівниця курсів, директорка бібліотеки,
кандидат філологічних наук Людмила Зіневич організувала етнографічну експедицію до цього ж села Слабин. Там
поспілкувалися зі старожилами села, учасницями фольклорного колективу «Панянки», Ольгою Шедловською, котрій 81 рік, та Ольгою Малецькою, їй 94 роки.
Під час експедиції команда Центру записала старовинні
пісні Чернігівського району (весільні, ліричні, жартівливі), а
також спогади старожилок села про Другу світову війну, голодомори 1933 та 1947 року, умови праці в колгоспі тощо.
Також музей Центру поліської автентики поповнився надзвичайно цінними експонатами від Ольги Шедловської: старовинна мальована скриня та дерев’яна ступа.
Все це можна оглянути в Центрі в бібліотеці. А відеозаписи спогадів, народних пісень, зібрані під час експедиції, викладено на сторінці бібліотеки у Фейсбуці.

Курси запрошують

Безкоштовні курси української мови діють при Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22). Запис на курси триває.
Ось розклад занять курсів. Середа, «Розмовник», о 17.
30. Четвер, о 17. 30 і субота, о 10. 00 – Мовні курси.
Телефони для довідок і запису: 675-043 і 775-156.

Чернігівська міська бібліотека ім. М. Коцюбинського
Валентину Мастєрову
висунуто на Національну
Шевченківську премію

Че р ніг ів ська міська
Це н т р а ліз о вана бібліотечна система висунула
на здобуття
Національної
премії України імені Тараса Шевченка
у 2021 році
письменницю Валентину Мастєровую, Відома
ч е р ніг ів с ьк і
письменниця, чиї твори добре знані в
Україні, нині мешкає в Козелецьому районі, продовжує активно творити.
На премію бібліотека висунула її новий
історичний роман «Тобі скажу» – про чернігівського князя Олега Святославича. Роман
цього року вийшов у «Парламентському видавництві». Презентація книги пройшла в бібліотеці ім. М. Коцюбинського й викликала
значний резонанс, адже художні твори такого рівня з’являються не так часто.
Роман «Тобі скажу» переносить читача в
далеке XI століття, коли рідну землю та честь
боронили мечем, і не лише від ворогів, а
часто й від підступних родичів
Розповісти історичну правду – таку
мету ставила собі Валентина Мастєрова.
Створюючи роман, письменниця опрацювала величезну кількість історичних джерел та наукових праць, що дало змогу в

повній мірі передати колорит тієї далекої
епохи.
Валентина Мастєрова народилася в селі
Сивки Чернігівського району, закінчила з
відзнакою факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Шевченка, тривалий час працювала в редакція обласних та районних газет Чернігівщини, член Національної спілки письменників
України.
Книги Валентини Мастєрової «Суча дочка», «Смарагд», «Тобі скажу», збірка оповідань «На тому боці» користуються незмінним попитом у читачів, ті примірники, що є в
бібліотеках Чернігівської міської ЦБС, практично завжди на руках.
На Шевченківську премію-2021 у номінації «Література» представлено 22 книги.
Щиро бажаємо Валентині Мастєровій отримати заслужену престижну відзнаку.

Національно-патріотичний
конкурс для дітей

Чернігівська міська ЦБС запрошує дітей
10 – 17 років взяти участь у відкритому національно-патріотичному конкурсі «Слава та
гордість українського народу».
Конкурс проходить з ініціативи громадської організації ветеранів АТО «Спілка 13
БТРО» та за підтримки управління у справах
сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської
ради.
Конкурс проводиться у трьох номінаціях:
«Поезія», «Коротка проза», «Малюнок».
Роботи надсилайте до 6 грудня, Дня
українського війська, на адресу бібліотеки
lib-cls@ukr.net з поміткою в темі листа «На
конкурс». Також у листі зазначте таку інформацію: ім’я та прізвище автора, вік, навчальний заклад, контактний телефон.

Детальніше – на сайті Чернігівської
міської ЦБС
http://www.lib-clschern.org.ua/.../slavata-gordist.../...

Дитяча літературна школа
«Кошлатий Борушко»

Увага: розіграш призу! Дитяча літературна школа «Кошлатий Борушко» запрошує
взяти участь у розіграші цікавезної книжки
для малечі.
Для участі в розіграші:
- уподобайте сторінку «Кошлатий Борушко» на Фейсбук https://goo.su/2Zk8;
- поширте цей пост зі сторінки «Кошлатий Борушко»;
- напишіть в коментарях під постом на
нашій сторінці вашу улюблену дитячу книгу;
- чекайте на результати розіграшу, переможець буде визначений 1 грудня за допомогою програми random.org та отримає в
подарунок книгу відомої української письменниці Лариси Ніцой «Навіщо песикові гавкати»
Нагадуємо, що підтримати проєкт дитячої літературної школи можна за посиланням на платформі Big Idea
ht tps://big g g gidea.com/.../dit yachaliteraturna-shkola.../

Твори про Чернігів

Бібліотека започаткувала цікавий літературний проект– визначити вартісні художні твори, події яких відбуваються в Чернігові
або якось пов`язані з нашим містом. Надсилайте на адресу бібліотеки свої пропозиції,
можна й свої твори.
Чимало пропозицій уже надійшло. Проект триває.
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Бліц-інформ
Едуард Брагіда –
Заслужений артист
України

Указом президента України Володимира Зеленського від 9 листопада за значний особистий
внесок у розвиток національної культури почесного звання – Заслужений артист України удостоєний артист Чернігівського академічного театру ім. Т. Шевченка Едуард Брагіда.

Він працює в театрі близько 30-ти років,
зіграв багато різнопланових ролей. Також
відомий як чудовий вокаліст, у концертних
програмах театру його сольні номери користуються великим успіхом. Він має власну вокальну програму «З любов’ю».

Новий номер журналу
«Літературний
Чернігів»

Вийшов № 3 за
2020 рік цього часопису «Літературної спілки «Чернігів», який виходить
уже майже 28 років і де друкуються твори авторів
Чернігівщини і не
тільки. Журнал є в
бібліотеках області, поширюється по
передплаті. Можна почитати його і
в Інтернеті.
В номері друНа обкладинці журналу –
церква Казанської Божої куються вірші Станіслава НовицьМатері в Семенівці.
кого, Олексія Маслова, Ірини Кулаковської, Василя Момотюка,
Людмили Ромен, оповідання Анатолія Роліка,
новели 15-річної Аліни Шевченко,
Журнал продовжує друкувати гостросюжетну кіноповість Валерія Коноша «Нащадок»
з підзаголовком «Про лихі дев’яності».
«Звітує літстудія Гоголівського університету» – це добірка творів студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, яку підготував керівник студії Олександр Забарний. Він же друкує матеріал про
твори літстудії університету в журналі протягом багатьох років.
Валерій Ярмак у рецензії «Залюблений у
древній град…» розповідає про книгу Олександра Забарного «Ніжин – кам’яна квітка
українського барокко», першу книгу відомого
поета і прозаїка в царині краєзнавства.
Журнал вміщує розвідку Ігоря Роздобудька «Українська поезія Олексія Костянтиновича Толстого», поет був правнуком останнього
українського гетьмана Кирила Розумовського.
У рубриці «Ювілеї» літературознавець Володимир Кузьменко аналізує творчість поета
з Ніжина Анатолія Шкуліпи.
Опубліковано дослідження Михайла Василенка, «Сонцепоклонник українського народу Михайло Коцюбинський. «Що записано
в книгу життя». В історичній рубриці – матеріал Тамари Демченко про Петра Яковича Дорошенка (1858–1919).
Редактор журналу Михась Ткач – розповідає про вшанування його брата, українського
поета і етнолога, кандидата історичних наук,
професора Київського університету культури і мистецтв Миколи Ткача, який народився
у селі Сахнівка на Чернігівщині, а не так давно пішов з життя.

Світ України
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Бліц-інформ
Повідомляє Служба безпеки України

СБУ викрила посадовців
Чернігівської митниці
на корупції при ввезені
імпортних товарів

Служба безпеки України задокументувала факти системної корупції, до яких
причетні заступник начальника митного
посту та головний інспектор одного з відділів Чернігівської митниці.
За попередньою версією слідства, посадовці налагодили механізм одержання
неправомірної вигоди від представників
зовнішньої економічної діяльності. За гроші фігуранти обіцяли підприємцям не створювати штучних перешкод під час митного
оформлення імпортованих товарів.
Правоохоронці затримали одного з посадовців на робочому місці під час чергового отримання хабара у розмірі 18 тисяч
гривень.
У межах кримінального провадження,
розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення інших посадових
осіб митниці, можливо причетних до протиправної діяльності.
Заходи з викриття корупції проводились спільно зі слідчими територіального
управління ДБР у місті Києві під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

СБУ викрила голову
міської об’єднаної
територіальної громади
на хабарі у понад
600 тисяч гривень

Служба безпеки України викрила на
корупції голову однієї з міських об’єднаних
територіальних громад Чернігівщини.
За попередніми даними слідства, посадовець вимагав гроші у представника місцевої комерційної структури, яка займається ремонтно-будівельними роботами.
За 630 тисяч гривень фігурант, який програв місцеві вибори, обіцяв підряднику вирішити питання щодо укладення договору
на проведення капремонту спортивного
комплексу для громади.

Правоохоронці затримали посадовця
у власному автомобілі після передачі всієї
суми неправомірної вигоди.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру і обрання
судом міри запобіжного заходу.
У межах кримінального провадження
за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетність інших посадових осіб до протиправної діяльності.
Заходи з викриття корупції проводились спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.
Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області
* * *
Як повідомило Суспільне телебачення Чернігова, з посиланням на Офіс Генпрокурора, затриманий – міський голова
Остра Віктор Самодєлок, котрий очолював
місто з 2015 року, цього року на посаду
не балотувався.

Світ- інфо
№187 19 листопада 2020 року

Добрі справи для людей

Вступне слово
редактора газети.

Цей звіт голови Об`єднаної
територіальної громади, однієї
з уже понад півсотні ОТГ області
(і децентралізація триває) може
видатися якимось самозвітом
у дусі колишні часів. Але, поперше, все сказане є реальністю, і приємно, що, попри численні наші проблеми, труднощі, попри причитання на ці теми, якого більше, ніж треба, все ж, у нас
чимало робиться. По-друге, все
це неможливе лише силами місцевої влади і місцевими ресурсами: тут необхідні і поєднуються зусилля центру і місцевостей.
Також активно долучається місцевий бізнес, який, у свою чер-

гу, підтримується громадою. Потретє, це ніяка не виняткова
картина, а скоріше типова для
області і країни.
Представлю голову ОТГ. Наталія Миколаївна Халімон. Знаю
її давно, як просто Наталію,
адже з її мамою Галиною ми в
один рік закінчували Ковчинську середню школу на Куликівщині. Наталія теж випускниця
цієї школи, народилася і мешкає
у своєму селі Ковчин. Заміжня,
мама двох дорослих синів. Тривалий час працювала вчителькою, директоркою рідної школи.
5 років тому, на попередніх місцевих виборах Наталію Халімон
обрали депутаткою районної
ради, а депутати ради обрали її
головою.
На посаді голови райради
працювала до самого початку
децентралізації в районі у 2017
році. Тоді майже весь Куликівський район, за винятком села
Смолянка, яке влилося в Олишівську ОТГ Чернігівського ра-

йону, об`єднався в Об`єднану
територіальну громаду, Куликівську селищну раду. А на прямих виборах голови ОТГ восени
2017 року Наталія Халімон була
обрана головою. На цій посаді пропрацювала три останні
роки. І успішно: ОТГ за багатьма показниками одна з кращих в області. І одна з найбільших. Хоч Куликівський район
один з кількох найменших, але
коли він маже весь об`єднався
в ОТГ, вона, маючи колишні селищну плюc 15 сільських рад,
стала одною з найбільших громад області.
Варто додати, що Наталія
Халімон захистила дисертацію
і має звання кандидата педагогічних наук. До роботи в органах влади викладала в обласному інституті післядипломної
освіти педагогів. А ще – очолює
районне відділення Національної спілки краєзнавців України, давно займається історією,
краєзнавством. У співавторстві із земляком, до речі, моїм
двоюрідним братом Сергієм
Спутаєм, видає книги з історії
рідної школи, про життя і діяльність видатної землячки, відомого українського педагога Лідії Платонівни Деполович, чиїм
іменем названа школа.
На недавніх виборах Наталія Халімон вирішила не балотуватися на голову ОТГ, але балотувалася і була обрана депутаткою селищної ради – ради
ОТГ.
Такі звіти голова ОТГ Наталі
Халімон постійно розміщувала
в Інтернеті – на сторінці громади у Фейсбуці.
***

Шановні земляки!
Традиційно пропоную короткий звіт за роботу ОТГ у вересні-жовтні 2020 р.
Заходи благоустрою. Чергово звалковано сміттєзвалище в Куликівці. Облаштовано
нову відпочинкову зону в парку
с. Дроздівка. Територію огороджено парканом.
Враховуючи побажання жителів селища, на найдовших за
протяжністю вулицях смт Куликівки – вул. Миру, вул. Шевченка та вул. Вокзальна встанов-

лено лавки для відпочинку.
Безпека жителів ОТГ. За
сприяння Фермерського господарства «Колос» проведено демонтаж багаторічної аварійної
споруди – колишнього будинку культури с. Авдіївка. Рештки
цегли були використані для висипки ґрунтових доріг села.
Забезпечення
населення якісною питною водою. За
кошти селищного бюджету реконструйовано недіючу глибоководну свердловину в с. Грабівка. За фінансової підтримки
депутата обласної ради Віктора
Труша та безпосередньої участі
депутата селищної ради Сергія
Йовенка свердловину обладнано водозабірною колонкою. За
кошти селищного бюджету працівниками комунального підприємства селищної ради над
колонкою встановлено навісну
споруду.
За фінансової підтримки
СФГ «Колос» проведено очищення свердловини в с. Авдіївка. Біля свердловини встановлено водозабірну колонку. Проведено ремонт водозабірної
колонки в с. Вересоч.
У результаті співпраці Куликівської ОТГ та чернігівського
жіночого Міжнародного клубу
«Сороптимісти» було проведено
розчищення 10 вуличних колодязів у с. Вершинова Муравійка
(4) та Бакланова Муравійка (6).
Всі роботи виконано за кошти
Міжнародного Клубу.
Пожежна безпека. Встановлено пожежні гідранти на
свердловинах в с. Хибалівка та
с. Авдіївка.
Ремонт доріг. Частково
проведено ремонти комунальних доріг на вул. Яблуневій,
вул. Назаренка в с. Хибалівка
та вул. Будиській в с. Дрімайлівка. Продовжується проведення ямкових та поточних ремонтів доріг обласного значення. Проведено ремонт дороги
Дроздівка – Орлівка, яка була
в найбільш аварійному стані.
Здійснено ремонт ділянки дороги Виблі–Горбове – Авдіївка
– Ковчин – Куликівка (в районі
с. Ковчин). Відремонтовано дорогу на в’їзді до с. Горбове. Триває ремонт доріг на ділянках
Вересоч – Хибалівка – Кладь-

ківка, Куликівка – Салтикова
Дівиця. Ремонтні роботи проводяться за державні кошти
підрядними організаціями обласного управління капітального будівництва.
Зміцнення матеріальної
бази соціальних закладів ОТГ.
Проведено ремонт будівлі Горбівського ФАПу. Встановлено
новий бетонний паркан біля закладу.
Відремонтовано дах Грабівського Будинку фольклору.
Встановлено два ігрові дитячі майданчики в закладах
дошкільної освіти с. Виблі та с.
Кладьківка. Майданчики придбано за кошти ТОВ «Гетьманське» та ПП «Агрофірма «Кладьківка» (в рамках виконання
угод про соціально-економічне співробітництво). За кошти
меценатів придбано два ігрові майданчики для маленьких
жителів куликівських багатоповерхівок. Третій ігровий майданчик виготовили працівники
Куликівського ВУЖКГ. Проведено капітальний ремонт 9 альтанок Куликівського ясла-садка «Ромашка».
Для Салтиково-Дівицької
сільської лікарської амбулаторії, що урочисто була відкрита у серпні 2020 року, придбано нові сучасні меблі: кушетки, шафи, столи, стільці та ін.
Розпочато процес передачі закладу з державної у комунальну власність. На жаль, це процес тривалий. Остаточне рішення про передачу амбулаторії в
комунальну власність Куликівської ОТГ прийматиме Кабінет
Міністрів України. Наразі заклад перебуває на балансі обласного управління капітального будівництва, тому повноцінне його використання не можливе. Але селищна рада веде
перемовини з обласним керівництвом щодо тимчасового порядку його використання до моменту передачі та забезпечення опалення в зимовий період.
З повагою,
Куликівський селищний голова
Наталія Халімон.
Сторінка Куликівської ОТГ у ФБ,
27.10.2020

Чому обміліла річка Остер

Наталія Грудницька, начальниця Деснянського басейнового управління водних ресурсів,
на своїй сторінці у Фейсбуці виклала світлини та відео, які зробила в ході відрядження. Спеціалісти з'ясовували, в якому стані знаходиться ділянка території в Бахмацькому районі, яка
офіційно вважається витоком
річки Остер.
Ця річка є лівою притокою Десни, яка останнім часом
дуже обміліла. І щоб запобігти
негативним наслідкам для навколишнього середовища, навесні при Чернігівській ОДА навіть була створена спеціальна
робоча група з представників
Держекоінспекції, Госгеокадастра і Деснянського басейнового управління водних ресурсів.
«В ході ревізії було виявлено
чотири незаконні убивчі перемички, які заплановано демонтовати до кінця року», повідомляє пані Наталя.

«Сьогодні є те, що працює
на знищення всієї екосистеми.
І це стосується не лише Остра.
РОЗОРЮВАННЯ!
Розорювання прибережних захисних смуг,
заплавних територій і навіть
розорювання витоків річок! Ді-

лянка території в Бахмацькому
районі, яка офіційно вважається витоком річки Остер, знищена. Сьогодні вздовж русла на
території Бахмацького району
відсутня прибережна захисна
смуга (для Остра це 50 метрів),

Стан русла річки Остер, яка є лівою притокою Десни.

яка обмежує діяльність і убезпечує від негативного впливу на
водний об'єкт. Болота, яке давало життя річці, немає... Навкруги переорані торфовища,
які вже не можуть бути водозбірною площею для живлення
річки Остер. Невже світ летить
шкереберть настільки, що скоро нашу спрагу втамує кукурудза чи соняшник? Це реально
страшно. І це катастрофа!», написала Грудницька.
Вона також зазначила, що
найближчим часом Деснянське
БУВР направить відповідні офіційні листи стосовно порушень
водного законодавства по відношенню до річки Остер.
В той же час читачі пані
Грудницької повідомляють, що
такий самий стан річок ледь
не в усіх районах області. Прокуратура та екологи – безсилі, а законодавством за розорювання передбачені мізерні
штрафи.

Світ- інфо
№187 19 листопада 2020 року
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Світ України

Річниці Майданів

Верховна Рада у 20-х
числах лютого сформувала
своє нове керівництво, призначила новий уряд, ухвалила постанову, що президент Янукович самоусунувся від виконання повноважень,
утікши з країни, відтак – призначила
нові президентські вибори на травень
2014 року. На них уже в першому турі
переміг кандидат Майдану Петро Порошенко. Восени того самого року відбулися позачергові вибори Верховної
Ради.
Минає 7 років. На жаль, основні
гасла, вимоги другого Майдану, як і
першого, поки що не виконані. Більше
того, стався ряд нових трагічних явищ,
і деякі вперше в новітній історії України.
В Україні – війна. Єдина країна
Європи, де йде війна. Понад 13 тисяч
убитих, десятки тисяч поранених, понад півтора мільйона біженців.
Україна втратила території –
Крим і частину Донбасу.
Вперше зміна влади відбулася
фактично силовим методом. Адже
другий Майдан був у повному сенсі революцією, тобто повстанням.
І воно виходило далеко за межі законності: захоплення територій чи їх
блокування (практично всього центру столиці), силове захоплення органів влади (Київрада, ряд міністерств), спроби захоплення вищої
влади – парламенту, Адміністрації
президента, Уряду, бої з правоохоронцями.
У державі величезна корупція.
І як її зіставити з гаслами соціальної

справедливості, з якими люди виходили на Майдан?
В
результаті
в
суспільстві
з`явилося величезне розчарування
Майданом, причому, вже другим, і набагато більше, ніж першим, бо друга
революція була значно масштабніша і
вже, на жаль, на крові.
Наслідком цього розчарування,
особливо у старих політичних елітах,
були дуже несподівані підсумки двох
торішніх загально українських виборів: у квітні – президентських, у липні – парламентських. На президентських переміг новачок у політиці, натомість популярний актор і менеджер
шоу-бізнесу Володимир Зеленський.
На дочасних парламентських виборах
(через розпуск новим президентом
парламенту) перемогла нова, очолювана Зеленським партія «Слуга народу». Причому, вперше в історії нашого
парламентаризму отримала у Верховній Раді монобільшість, тобто набрала мандатів більше, ніж інші парламентські партії, разом взяті.
Такий успіх називають, насамперед, голосуванням не так за нових політиків, як проти попередніх, тодішнього президента Порошенка і його
команди. Але це лише зайве підкреслює розчарування громадян у тій попередній владі.
Новій владі йде другий рік. Вона зіткнулася з колосальними викликами.
Крім всесвітнього – епідемії коронавірусу, це спадок проблем, що зосталися від попередньої влади. Обурює
громадян, що практично непокараними за ті 5 років попередньої влади за-

лишилися верховоди режиму регіоналів, проти якого і постав другий Майдан. І вже й при новій владі ця справа
рухається повільно. Починаючи з найбільш трагічного і резонансного: розслідування вбивства Небесної Сотні.
А також не менш важливого: відповідальності за путч сепаратизму на Донбасі, розв`язання там війни, відторгнення частини нашої території. Те ж
саме – і щодо втрати Краму.
…Повернімося до річниці другого Майдану. Якщо він все-таки був потрібен, то чому саме? Очевидно, щоб
ліквідувати антинародний режим регіоналів. Але якщо той режим довелося
ліквідовувати такою ціною, то як цей
режим міг з’явитися в демократичній
державі в центрі Європи? Він з’явився
внаслідок ганебних п’ятирічних чвар
переможців першого Майдану, а також слабкості української демократії,
нашого громадянського суспільства.
Усе це триває й нині. Щодо громадянського суспільства, то його вершина – політикум – це взагалі партійний фарс, з існуванням більш як 350
партій. І насправді це партійки на обслуговуванні олігархів. А замість того,
щоб об’єднуватися, насамперед національно-демократичним силам, –
нові чвари й поява все нових партійок.
Тому, відзначаючи 21 листопада
День Гідності і Свободи, встановлений ще Указом президента Ющенка,
маємо говорити про те, щоб утілити
в життя гасла Майдану. А це можливе лише при справжньому громадянському суспільстві, припиненні політичних чвар, об’єднанні демократії.
Петро АНТОНЕНКО

15-річчя чвар переможців першого Майдану
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Далі – невеселий і очікуваний результат: сили Майдану, Блоки «Наша Україна» і БЮТ
не здобули перемоги на виборах, не
набрали більшості мандатів. Довелося вже з соціалістами на чолі з Морозом ліпити коаліцію, хистку і нетривку, яка невдовзі посипалася. Затим –
спроби БЮТ ліпити якусь «ширку», широку коаліцію, з регіоналами, вкупі з
соціалістами. Навзаєм з іншого боку
– підписання Ющенком меморандуму з Морозом і Януковичем, як спроба
розв’язання глибокої політичної кризи.
Потім – друге призначення Януковича
прем’єрміністром, бо за новою Конституцією у призначенні прем’єра головну
роль відігравав уже не президент, а
парламент.
І всі ці роки тривала війна між «На-

шою Україною» і БЮТ. Не стихла вона й
під нові президентські вибори початку
2010 року. Результат був прогнозований: перемога Януковича і тріумфальне повернення регіоналів до влади, з
усім, що настало потім і що завершилося другим Майданом.
…Біда в тому, що третє десятиліття в нашому суспільстві бракує аналізу того, що коїлося і коїться цими роками. Насамперед у нашому політикумі, в
середовищі начебто ж державницьких,
національно-демократичних сил. Чи ж
не потребує аналізу спроба згуртувати довкола нової партії «Наша Україна»
національно-демократичні сили? Спроба-фіаско, з повною деградацією і самої партії «Наша Україна», і союзників.
До чого, наприклад, докотився могутній колись Народний Рух? А понад 350

політичних партій в Україні, з них близько 200 на Чернігівщині – хіба це не пародія на політичне життя?
Які висновки? Й чи вони взагалі зроблені? Фігуранти того розколу і
зараз далеко не на політичній пенсії.
Юлія Тимошенко після того аж тричі
балотувалася на президента України.
Ющенко начебто відійшов від великої
політики, але й далі у ролі політичного
«гуру»». Недавно публічно заявив: «Не
я привів до влади Януковича». Може,
й не він, але політичні чвари за його
участю.
Невже такі чвари, розбрат, відсутність єдності, насамперед, нашої національної еліти – все це так важко лікується?
Петро АНТОНЕНКО

Чи не забагато в нашому суспільстві містики?

Убив двох людей, поранив
ще вісьмох, бо так йому «наказав голос».

Зловмисником, який 7 листопада у
Кривому Розі вбив двох осіб (загинули
батько й син) та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець.
Вбити людей йому начебто наказав «голос». Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. «Ним виявився 29 річний житель Кривого Рогу – Тарас Усенко. Факту вбивств він не заперечував і прямо
заявляв те, що він «прийшов з пекла»,
те, що «він Бог», що якийсь «голос» наказав йому вбити 15 осіб.»
Затримали чоловіка у момент, коли
той намагався зарізати жінку із дитиною.
За словами родичів Усенка, той їздив працювати в Чехію, звідки рік тому
повернувся іншою людиною. «Став говорити про якихось демонів. Але не вів
себе агресивно», цитує родичів Геращенко.

Під час обшуку у помешканні вбивці на стінах поліція знайшла «дивні містичні символи і концентричні малюнки».
Трактувати їх будуть експерти з психіатрії.
«Поліція буде проводити детальне слідство для визначення кола спілкування підозрюваного в подвійному
вбивстві і пораненні 8 осіб, для розуміння – чи не була ця трагедія натхненна кимось іншим. Чи не було тут факту
навіювання, підбурювання», додав заступник міністра.

Арсенал зброї і вибухівки у
психолога, що пише книжки.
У Миколаєві поліцейські 5 листопада знайшли арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів у квартирі психолога-практика, автора кількох книжок. За
даними правоохоронців, 35-річний чоловік зберігав пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько сотні набоїв
різного калібру та ножі.
Сам психолог пояснює, що тримав

все це для колекції та планував зайнятись продажем. Зі слів господаря, він
відомий практикуючий психолог, який
вже видав кілька книжок та збирався
писати наступну, але не міг почати, не
прийнявши «внутрішню частину себе,
яка пов'язана з силою».
Каже, що колекціонував зброю та
боєприпаси з дитинства, планував зібране реалізувати, а ще це було спробою «втілити красу і силу в одному, а також закарбувати історію».
Про своє хобі чоловік охоче розповідав підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям.
Частину боєприпасів після вилучення знищили через ризик транспортування.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю,
боєприпасами та вибуховими речовинами». Підозрюваному загрожує до 7
років ув’язнення.
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Нацполіція закрила справу щодо
Байдена, колишній Генпрокурор
Шокін оскаржує це в суді

Поліція закрила кримінальне провадження відносно колишнього віце-президента США, а нині лідера президентських перегонів у США Джозефа Байдена, позивачем якого був ексгенпрокурор Віктор Шокін. Сам Шокін вважає, що дана справа велася з
порушеннями закону. Про це він розповів 11 листопада у коментарі УНН.

«Справа в тому, що справа ведеться незаконно. Чому? Тому
що по цій справі, по цьому кримінальному провадженню, зроблена лише одна слідча дія – мій допит. За 9 місяців слідства ніхто нічого не зробив. Я впевнений, що це незаконно. Я оскаржую такі
дії до суду. І завтра, 12 листопада, буде суд щодо нашого клопотання про незаконність його дії», додав Шокін.
21 травня ц.р. Печерський районний суд Києва зобов’язав
Офіс Генерального прокурора України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про втручання екс-віцепрезидента США Джо Байдена у діяльність колишнього Генпрокурора України Віктора Шокіна.
У квітні 2016 року 5-й президент Петро Порошенко звільнив
Шокіна з посади генпрокурора через нібито поставлений йому
ультиматум Байденом.
А через два роки, уже за президента Володимира Зеленського, у лютому 2020 року суд наказав Державному бюро розслідувань відкрити справу проти Байдена. ДБР зареєструвало кримінальне провадження за заявою Шокіна про можливий тиск
Байдена на нього. Причиною тиску, вважає Шокін, стало розслідування очолюваної ним Генпрокуратури стосовно компанії
Burisma, членом ради директорів якої був син Байдена Хантер.

В українських архівах зберігається
сотні унікальних документів

Найдавніші з них – берестяні грамоти XII століття, найпізніший – оригінал Конституції України 1996 року.
Про це розповів голова Державної архівної служби України
Анатолій Хромов
За його словами, там зберігаються також креслення Одеського оперного театру, ключові документи української революції
1917-1921 років, універсали Центральної Ради, документи XIV-XV
століть, пергаменти.
Хромов зазначив, що унікальні документи в українських архівах оцифровані. В цілому в українських архівах – 82 млн справ
постійного зберігання. Всі їх оцифрувати, за його словами, неможливо.
Більшість людей звертаються за документами соціальноправового характеру – підтвердження пенсій, факту про народження або досліджують генеалогію.
«У першу чергу ми маємо оцифрувати документи генеалогічного характеру:
– метричні церковні книги, перепис населення, книги РАГСів», повідомив Хромов.
З усього масиву інформації, що зберігається в українських
архівах, лише менш як 1% має обмежений доступ.

«Чорні археологи» знищують
скіфський курган на Миколаївщині

На Миколаївщині у селі Скобелеве Казанківського району
ведеться незаконне розкопування унікального кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських поховань.
Про це в ексклюзивному коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив відомий миколаївський археолог, старший викладач Миколаївського Національного університету імені Сухомлинського, керівник Березанської археологічної експедиції Олександр Смирнов. «Ведуться грабіжницькі розкопки унікального
кургану, який належить до Висунської групи царських скіфських
поховань. Йому близько 2,5 тисячі років.
Ми з активістами, учасниками АТО поїхали туди і те, що побачили – вразило. Група людей на «джипах», дві одиниці важкої техніки, автобус… Вони викопали яму вищу, аніж сам курган, висота
якого була 12 метрів – заввишки як п'ятиповерхівка. Такого зухвальства, таких пошкоджень курганів я ще не бачив».
За його словами, на місце події викликали поліцію, але поки
вона їхала, «копачі» втекли.
«Мене обурює ставлення до проблеми місцевої влади. Таке
розриття посеред поля, засіяного, до речі, озиминою, не могло
залишатися без уваги. Цей курган – унікальний зразок царських
скіфських курганів, у яких ховали еліту суспільства. Він датується
5 століттям до Р.Х. Таких курганів на території нашої області всього п'ять. Про них усім відомо», обурюється археолог.
За словами Смирнова, курган знаходиться на державному
обліку і має охоронятися державою.
«Судячи з розмаху розкопок «чорних археологів», вони витрачали на ці роботи по 50 тисяч гривень на день, нам же таку суму
виділяють на рік для наукових досліджень», зазначає Смирнов.
Після оприлюднення цього скандалу, поліція взяла курган під
охорону. Вчені сподіваються на належне розслідування цього порушення закону.

Україна і світ

6

Стартував XXI Міжнародний конкурс
з української мови імені Петра Яцика
Він розпочався 9 листопада. «Мовний марафон, який
вже традиційно стартує в День
української
писемності
та
мови, об’єднає учнів 3-11 класів закладів загальної середньої освіти, слухачів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти, а також студентську спільноту закладів
вищої освіти», йдеться у повідомленні Міністерства освіти
та науки.
Для учнів конкурс проходитиме в чотири етапи: шкільний,
районний/міський, обласний,
підсумковий. Студенти братимуть участь у трьох етапах: у закладі вищої освіти, в обласному та підсумковому етапах. Для
курсантів закладів вищої військової освіти Збройних сил
України і військових ліцеїв Конкурс проводитиме Міністерство
оборони України.
МОН рекомендує при організації Конкурсу враховувати епідеміологічну ситуацію, зокрема передбачити можливість
проведення окремих (1-3) етапів Конкурсу в дистанційному
форматі.
Організаторами Конкурсу

є Міністерство освіти і науки,
Міжнародний благодійний фонд
«Ліга українських меценатів»,
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
Конкурс було засновано меценатом, одним з відомих діячів української діаспори Петром
Яциком у травні 2001 року.
Петро Яцик (07. 07. 1921, Синьовидсько Вижнє, Сколівський
повіт, Станіславське воєводство – 01. 11. 2001, Торонто,
Канада) – канадський підприємець українського походження,
меценат і філантроп, відомий
своїм вагомим внеском у фінансування українознавства на Заході та в Україні.
Народився у заможній селянській родині, закінчив семилітню сільську школу, вчився на
сільськогосподарських та залізничних курсах. Працював помічником машиніста. Під час війни співпрацював з партизанами УПА.
1944 – виїхав на Захід,
проживав у Німеччині. Закінчив Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі (1947), в якому вивчав
економіку.
З 1949 року – у Канаді:

Хто допомагає
Україні
з оцифруванням
архівів?

Наразі в Україні немає державної програми
оцифрування архівів і найближчим часом не передбачається, тому до процесу оцифрування залучають
міжнародних партнерів.
Про це заявив голова Державної архівної служба Анатолій Хромов в інтерв’ю Укрінформу.
«Ми плануємо вийти в результаті на державну
програму оцифрування фондів і тоді будемо оцифровувати найважливіші для Української держави документи. Але наразі не існує такої програми і
найближчим часом не передбачається. Я створюю
умови для всіх, хто зацікавлений оцифровувати
українські архіви…Вже цьогоріч ми підписали меморандум про співробітництво з Family Search. Це
американська неурядова організація, яка є світовим лідером з оцифрування документів генеалогічного характеру. У них є сайт, на якому розміщені всі
оцифровані ними документи», розповів Хромов.
Найближчого місяця, зазначив він, перші 3-4
державні обласні архіви підпишуть конкретні угоди,
які передбачають, що Family Search надає техніку,
своїх співробітників, оплачує їхню роботу та оцифровує документи генеалогічного характеру.
«Згідно з договором, вони одну оцифровану копію забирають собі, іншу – залишають архівам, а
оцифровані документи мають виставити на своєму
сайті, відповідні посилання на електронний ресурс
також будуть розміщені на вебсайтах держархівів»,
пояснив Хромов.
За його словами, «якщо Family Search буде далі
працювати в Україні, то за 5-7 років ми зможемо
оцифрувати всю документацію генеалогічного характеру, яку маємо».
Окрім Family Search, підписано угоду з Чеським
інститутом дослідження тоталітарних режимів, які
оцифровують документи про репресії радянського
режиму щодо осіб чеської національності або громадян Чехословаччини. Хромов уточнив, що цей
проєкт уже реалізовується на Закарпатті.
Також голова Держархівслужби розповів про
готовність підписати угоду з Польським інститутом
національної пам’яті, щоб вони оцифровували українські архіви, де міститься інформація про поляків.
«Ще ми ведемо переговори про підписання угоди з Державними архівами Ізраїлю, щоб вони оцифровували документи єврейської тематики. І Меморіальний комплекс «Бабин Яр» вже оцифровує всі
фонди окупаційного періоду. Я готовий запросити в Україну всіх, хто власними силами, заощадивши державні кошти, оцифрує відкриту інформацію
та використає її у своїх наукових, культурницьких
проєктах, але залишить нам цифрові копії, які стануть доступними для користувачів в онлайновому
режимі».

власник і президент приватної будівельної фірми Prombank
Investment Limited (P. Jacyk
Group).
Засновник Міжнародного
благодійного фонду «Ліга українських меценатів», був його почесним президентом.
Серед найголовніших проєктів, профінансованих Яциком (загалом на мільйони доларів): Український науковий
інститут Гарвардського університету; Енциклопедія українознавства; Канадський інститут
українських студій; Міжнародний конкурс знавців української
мови.
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За останні роки в Україну переселилися
понад 50 тисяч росіян
За сім останніх років майже 52 тисячі
росіян отримали право на імміграцію (тобто переселення) в Україну та понад 19 тисяч з них стали українськими громадянами. Подробиці - у DW.
За десять місяців цього року 2857 громадян Російської Федерації отримали дозвіл на імміграцію в Україну, повідомила
Державна міграційна служба України. Загалом цього року 8932 іноземців подали
свої прохання на імміграцію, росіяни складають 32 відсотки.
В цілому з 2014 року до 1 листопада
2020 року українські імміграційні документи отримали 51779 громадян Російської Федерації. Дані охоплюють період
з часу анексії Криму та окупації частини
Донбасу. Військові дії, а пізніше і карантинні заходи через пандемію серйозно
ускладнили міграцію громадян обох країн.
Хто може іммігрувати в Україну. У
статті 4 Закону України «Про імміграцію»
перераховані тринадцять підстав, за якими іноземці можуть подавати прохання.
Таке право мають, наприклад, діячі науки
і культури, імміграція яких відповідає інтересам України, висококваліфіковані фахівці, особи, які інвестували в економіку
України не менше 100 тисяч доларів США,
прямі родичі громадян України, особи, які
мають право на придбання українського громадянства за територіальним походженням, а також прослужили у Збройних
Силах України не менше трьох років. До

речі, іноземцям-добровольцям уряд України в 2019 році спростив порядок подачі
документів на імміграцію.
Іноземці, які брали участь у збройних зіткненнях в Донбасі на стороні України, не тільки отримують право на законне проживання і роботу, а й часто стають її
громадянами. Так, в 2019 році президент
Володимир Зеленський надав громадянство чотирнадцяти іноземцям, які воювали за Україну, серед яких росіяни Юрій Савілов і Юлія Толопило.
Нові громадяни України. З 2014 року
до 1 листопада 2020 року громадянами
України стали 19304 росіянина. Найбільше число, 11 860 чоловік, отримали український паспорт по праву територіального
походження, тобто вони самі або їхні родичі народилися чи постійно проживали до
24 серпня 1991 року на території сучасної України, або інших її державних формувань в 20-му столітті, наприклад, в Українській Народній Республіці.
Серед росіян, які стали українськими громадянами, дочка відомого політика Єгора Гайдара – Марія. Вона отримала український паспорт в 2017 році, була
радником президента Порошенко на громадських засадах. В кінці 2016 року став
українським громадянином екс-депутат
Держдуми РФ Денис Вороненко, який незабаром загинув у Києві від руки найманого вбивці.

У Білорусі проти учасників акцій протесту
порушили понад 900 кримінальних справ
Проти учасників протесту
проти режиму самопроголошеного президента Олександра
Лукашенка порушили вже понад
900 кримінальних справ.
Про це повідомили у правозахисному центрі «Вясна».
За даними правозахисників, кримінальні справи найчастіше відкривають за статтями
про організацію масових заворушень, опір працівнику органів
внутрішніх справ, застосування насильства щодо правоохоронців, організацію або участь
у «діях, що грубо порушують громадський порядок».
До того ж деяким активістам
та опонентам Лукашенка закидають ухилення від сплати податків. Відомі також випадки порушення справ за статтями про
наклеп та хуліганство.

Окрім цього, у правозахисному центрі розповіли, що від
початку президентської кампанії в Білорусі за участь у мирних
демонстраціях затримали вже
понад 16 тисяч осіб.
У Білорусі з 9 серпня тривають протести проти переобран-

«Ніч розстріляних
поетів» у Білорусі
Акція «Ніч розстріляних поетів» щороку проводиться на згадку про ніч з 29 на 30 жовтня
1937 року, коли в мінській в'язниці НКВС (нині
СІЗО КДБ) було вбито понад сотню представників білоруської інтелігенції. 22 з них – письменники. Цей злочин комуністичного режиму є однією з трагічних сторінок в історії білоруської нації, завдав сильного удару білоруській культурі,
літературі та мистецтву.
Під час «Ночі розстріляних поетів» традиційно зачитують список страчених комуністами у
1937 році. Цьогоріч до списку додали імена загиблих під час протистояння з існуючим у Білорусі режимом.

Організатор пам'ятного заходу Зьміцер
Дашкевіч був затриманий в ході протестних акцій проти Лукашенка.

ня президентом Олександра Лукашенка. Правоохоронці вбили кількох протестувальників,
побили сотні і затримали тисячі
людей. Білоруси вимагають перевиборів, звільнення всіх політичних в язнів, покарання для
силовиків і, найголовніше, від-

ставки Лукашенка, який 23 вересня влаштував собі таємну
«інавгурацію».
Опівночі 26 жовтня сплив
термін Народного ультиматуму,
висунутого самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, який мав заявити про
відставку, припинити насильство і звільнити політв язнів.
Після цього Лукашенко зізнався, що саме за його наказом 25
жовтня в Мінську жорстоко розігнали акцію протесту..
1 листопада в Мінську пройшов «Марш проти терору». Силовикзастосували гумові кулі та
світлошумові гранати. Вони затримали понад 300 осіб.
6 листопада Євросоюз застосувамв санкції проти Лукашенка та його оточення.

Наркотики на мільярд доларів
і на 900 мільйонів євро
Поліція Таїланду виявила партію кетаміну вартістю близько одного мільярда доларів США.
Велика знахідка була виявлена на одному зі складів у провінції Чаченгсау, що
на сході від столиці Бангкока. Наркотики
були розподілені по 457-ми 25-кілограмових мішках.
Кетамін не є популярним у Таїланді, і його продають закордон до Європи,
Австралії, Тайваню, Японії та Південної
Кореї.
Зазначається, що партію наркотиків
було виявлено пі час розширеного розслідування, яке розпочалося після того,
як у Тайвані знайшли 300 кг кетаміну з
Таїланду.
Кетамін використовується як анестетик або антидепресант, проте також вживається як рекреаційний наркотик для викликання трансподібних відчуттів, а іноді й
галюцинацій.
У Бельгії перехопили рекордну
партію кокаїну вартістю понад € 900
мільйонів.
Бельгійська поліція виявила у порту
Антверпена 11,5 тонни кокаїну, у причетності до контрабанди підозрюють правоохоронців.

Затримано найбільшу у світі партію кокаїну - 11,5 тонни. Вона була доправлена
через океан із Гаяни та затримана після
прибуття в порт Антверпена. За оцінкою
поліції, вартість цих наркотиків на чорному ринку перевищує 900 мільйонів євро.
В ході операції були затримані 20 осіб,
у тому числі троє офіцерів поліції, працівник порту та адвокат. Їх підозрюють у причетності до злочинного угруповання, яке
доставляло наркотики з Південної Америки до Бельгії.
Наприкінці вересня у Бельгії був арештований 77-річний ветеран поліції, колишній шеф відділку боротьби з наркотиками. Він давав злочинцям детальні інструкції, як оминати поліцейські бар’єри
під час доставки наркотиків до Європи.

Cвіт закордонного українства
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Coюз українок Америки відзначає 95-ліття
СУА в грудні святкує своє 95-ліття. Продовжується праця в рамках
15 існуючих проєктів. СУА є однією з

лодомору співпрацювали з Союзом
українок у Галичині, щоб прорвати інформаційну блокаду, створену СРСР

Головна управа СУА. Нью-Йорк, 2019 р.
найстарших безперервно існуючих
організацій української діаспори.
Союзянки дбали про збереження української культурної спадщини в
діаспорі – організували український
павільйон на Світовій виставці в Чикаґо, створили Український музей
у Нью-Йорку, відкривали світлички
(українські садочки для дітей), коли
йшла русифікація України. В часи Го-

навколо страшних подій в Україні, й
організувати гуманітарну допомогу
голодуючим. 1944 року СУА започаткував видавництво часопису «Наше
життя» – єдиного в США українськоанглійського місячника.
Після Другої світової війни союзянки підтримували дисидентів, розповсюджували правду про Україну,
пишучи листи та звернення до аме-

риканського президента та сенаторів, беручи участь у заходах ООН і Національній раді жінок США. Коли стала можливою безпосередня допомога Україні, СУА розпочала працю над
проєктами, що торкаються складних проблем України (фінансування
«Простору надії» – центру психічного здоров’я та травмотерапії Українського католицького університету,
матеріальна підтримка місії д-ра Фузайлова з Бостонської клініки Шнайдера для оперування хворих із складними випадками опіків).
Юлія Шустакевич, Юлія Ярема,
Олена Лотоцька, Анета Кметь, Анастасія Вагнер, Стефанія Пушкар, Лідія
Бурачинська, Іванна Рожанковська,
Марія Савчак, Анна Кравчук, Ірена
Куровицька, Маріянна Заяць – ці харизматичні жінки очолювали Союз
українок Америки в різні роки.
Багато проєктів, які союзянки реалізували за 95 років існування СУА,
не відбулися б без підтримки громади. Тому наше святкування насамперед буде розповіддю про наші проєкти і про те, як ви можете їх підтримати.

Слово прощання: віце-президентка
Світового Конгресу Українців Анна Кисіль

Відійшла у засвіти відома громадська
діячка української діаспори в Канаді, бізнесвумен та меценатка Анна Кисіль – голова Світової Федерації Українських Жіночих Організацій та віце-президентка Світового Конгресу Українців.
Пані Анна народилася у м. Яремче на
Івано-Франківщині. Освіту та фах здобула у
Львівському будівельному технікумі (цивільне будівництво) і Львівському політехнічному інституті, де отримала спеціальність інженера-викладача будівельних дисциплін.

З 1990 року пані Анна жила та працювала у Канаді, де їй вдалося розбудувати успішний бізнес – Мeest Corporation
Inc. (доставка приватних та комерційних
вантажів в Україну та інші країни), виробництво «Росан-Пак» (Україна), компанія
Мeest Media, а також відомий в Торонто
ресторан «Золотий лев» та банкетний зал
«Княжий двір», де відбувається чимало заходів української громади.
Водночас з початку 2000-х років пані
Анна була активною діячкою української діаспори – президенткою громадської організації «Четверта хвиля» та членкинею Ради
директорів Конгресу українців Канади (відділ Торонто) і Ради директорів Світового конгресу українців (очолювала Раду культури).
А також пані Анна завжди щедро жертвувала кошти на розвиток української
культури та освіти в Україні і діаспорі, зокрема фінансово підтримувала діяльність
дитячих центрів в Україні, бібліотек, видавництв і різних проектів, доклала чимало зусиль до створення підручника «Крок
2» з української мови для діаспори.

Отже, освітній проєкт «Духовне
відродження України», розпочатий
2019-го, спрямований на підтримку
двох релігійних інституцій – Київської
Трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької
церкви і Волинської православної
богословської академії Православної церкви України, які готують священників для Східної України.
На заклик СУА допомогти жертвам повені в Івано-Франківській і
Чернівецькій областях України цього
року відгукнулося багато людей – зібрано $25 тис.
Допомога сиротинцям, старшим
людям («Фонд бабусі»), хворим із складними випадками опіків, «Допомога
жертвам української війни гідності» (фінансове сприяння ветеранам, сім’ям
полеглих у війні на Донбасі), «Простір
надії» – ці існуючі вже багато років
проєкти в рамках суспільної опіки, СУА
проводить спільно з нашими посестрами зі Союзу українок в Україні.
Щоб отримати кошти для проєктів суспільної опіки, союзянки проводять мистецькі вечори, аукціони й

СУОД проводить
міжнародний
конкурс вчителів
Спілка українських освітян діаспори започаткувала Міжнародний конкурс
педагогічної майстерності серед учителів українських закордонних шкіл. Цього року конкурс присвятили вивченню
творчості видатної української письменниці Лесі Українки з нагоди відзначення
2021-го 150-річчя від дня її народження.
Конкурс триватиме до 25 лютого
2021 року: І етап – реєстрація учасників
(до 15 грудня включно); ІІ етап – збір конкурсних робіт (до 17 січня); ІІІ етап – оцінювання та визначення переможців (по
25 лютого).
В Положенні про конкурс передбачені три номінації: найкращий урок у передшкіллі, у початковій школі, у старшій
школі.
Участь у творчому змаганні — безкоштовна. Організатором конкурсу є Спілка українських освітян діаспори. Переможців оголосять 25 лютого 2021 року
на офіційній сторінці СУОД.

ярмарки, що також сприяє поширенню відомостей про культурну спадщину та сучасні здобутки України серед
американців. До освітнього напрямку
роботи СУА належить Стипендійна акція, розпочата 1967 року. До 1991-го
її стипендіатами були українці Польщі, Бразилії, Арґентини та Румунії. Як
тільки відкрилася можливість допомагати малозабезпеченим талановитим українським дітям в Україні, СУА
поширив цю акцію і на Батьківщину.
Гордимося, що серед наших стипендіатів минулих років – Марія Музичук,
чемпіонка світу з шахів; Василь Сліпак – Герой України, соліст Паризької
національної опери, волонтер, доброволець і учасник бойових дій на Сході
України; о. Богдан Прах, ректор УКУ.
Запрошуємо приєднатися до віртуального святкування 95-річчя СУА,
підтримати наші проєкти. Чеки, виписані на UNWLA (англійська абревіатура СУА – Ukrainian National Women’s
League of America) можна вислати на
адресу: UNWLA, 203 Second Ave. –
5th Floor, New York, NY 10003-5706.
Орися СОРОКА

Українські школи за кордоном
Перші українські школи за межами Батьківщини виникли наприкінці ХІХ ст. й утворювалися при церквах українських громад США та Бразилії. Про це йдеться на сторінці
Музею української діаспори в Facebook. У Канаді організували мережу громадських шкіл під назвою «Рідна школа». В
начальних закладах викладали мову, літературу, географію
й історію України.
Діти з українських родин опановували мову та літературу
батьків у суботніх і недільних школах, у вільний від навчання
у державних закладах час.
Українські вищі навчальні заклади з’являються спершу
в Західній Європі у І-й половині ХХ ст. – у Празі, Відні, Мюнхені та Берліні. «Зараз за кордоном діє більше 40 вищих українських навчальних закладів і наукових установ, а курси
українознавства ввели у навчальний процес 50 університетів світу», йдеться у дописі.

Сайт Meest-Online

Літературні вечори на Флориді

Українська громада південно-західної
Флориди (США) з Осередком в Норт Порті активно відзначає важливі дати в житті свого народу. Крім державних свят та музичних вечорів, особливо успішно проходять літературні
вечори.
Вечір творчости Івана Багряного (1906
–1963) відбувся в 2003 році в 40-у річницю
його відходу у вічність. Олексій Коновал розповів про творчість і тяжкий життєвий шлях
письменника. Літературну діяльність Багряний
почав в 1925 році. Він був членом літературного об’єднання МАРС до якого належали Підмогильний, Антоненко-Давидович, Плужник,
Косинка і Осьмачка. В 1933 р. його було арештовано і засуджено на 5 років заслання в Сибір. Про свій арешт, тортури, втечу із заслання
і повернення на Батьківщину Багряний описав
у творах «Тигролови» (1947), «Морітурі» (1947) і
«Сад Гетсиманський» (1950). В 1945 р. він дістався до Німеччини та плідно і невпинно працював там аж до смерті.
В 2008 році українська громада вшанувала 70-і роковини Василя Стуса (1938–1985)
– визначного українського поета, критика, публіциста, члена Гельсінської Групи, ПЕН-клубу.
Голова Товариства Української Мови Віра Боднарук розповіла про життєвий шлях поета,
який ніколи не відступав від ідеалів любови
до свого народу. За свої переконання він був
ув’язнений і загинув на засланні, проживши
всього 47 років. Присутні почули записаний
на диску голос Василя Стуса, який читав свій
вірш «Осліпле листя відчувало яр». Сценарій,
базований на творчості Василя Стуса, виконали Олена Рузайкина, Тарас Роман, Галина Ко-

роль, Оленка Кривенюк, Ірина Жизномірська,
Богдан Лехман та Руслана Борисенко. Фотографії про життя та ув’язнення Василя Стуса приготовила для перегляду гостей вечора
Неля Лехман. Також була на продаж книжка
«Василь Стус у Відзеркаленнях», видана в Полтаві в 2007 році.
Щоб візначити 160-річчя Івана Франка,
українська громада влаштувала літературно-музичний вечір його творчости в листопаді 2016 року. Сценарій Наталі Марчак був виконаний з великим почуттям ведучими Лідією
Білоус і о. Олегом Сацюком та декляматорами Лесею Попель, Юлією Лопанчук, Лярисою
Шпон, Наталею Невмержицькою, Любою Петрів, Галиною Королишин, о. Василем Петровим, Богданом Гураном і Богданом Боднаруком.
У сценарій було залучено деякі пісні на
слова Франка, які стали улюбленими піснями
Українських Січових Стрільців. Жіночий ансамбль під керівництвом Христини Шелдон в
складі Богдани Більовщук, Оксани Лев, Анни
Мапіяні, Марії Никитин та Уляни Стадник виконав пісні «Час рікою пливе» та «Повіяв вітер
степовий», а пісні «Ой у лузі червона калина» та
«Чуєш брате мій» співали всі присутні.
Відео про Українських Січових Стрільців завершило програму. Присутні мали нагоду оглянути книжки Івана Франка з бібліотеки Осередку та книжки, видані «Просвітою» в
Україні при фінансовій допомозі Товариства
Української Мови в США.
Вечір творчості Ліни Костенко, талановитої письменниці, громадської діячки та української патріотки, відбувся в листопаді, 2019

році в залі Осередку ім. св. Андрія. Портрети
Ліни Костенко з різних періодів її життя було
показано у короткому фільмі «Я вибрала долю
собі сама». Сценарій Ліди Білоус, побудований
на біографії і творчості Ліни Костенко, виконували ведучі вечора Ляриса Шпон, Оля Бабчук
та Ліда Білоус. Їхня розповідь була ілюстрована відеофільмами «Мій перший вірш написаний в окопі» та «Крила» у виконанні Богдана
Ступки.
Декляматорами віршів Ліни Костенко були
Юля Лопанчук, Ігор Раковський, Оля Гронь і
Леся Попель.
Жіночий гурт під супровід на акордеоні Володимира Шпічки виконав три козацькі пісні
які, можливо ,були написані легендарною Марусею Чурай у часи визвольних боїв Богдана
Хмельницького: «Їхав козак на війноньку», «Ой
на горі та женці жнуть» і «Засвистали козаченьки».
Присутні мали нагоду оглянути виставку
книжок Ліни Костенко.
В 2021 році припадає 150-річний ювілей
Лесі Українки ( 1871–1913). Через епідемію
коронавірусу тяжко плянувати величаве відзначення цієї важливої дати. Але будемо робити все можливе, щоб творчість і пам’ять Лесі
Українки була відзначена на найвищому рівні.
Великий успіх літературних вечорів завдячується членам управи Громадського Комітету
та управі Осередку ім.св. Андрія в Норт Порті,
Флориді.

Віра БОДНАРУК,
Голова Товариство Української Мови (США)
Фото з архіву Боднаруків.

Вечір В .Стуса

Вечір І. Франка

Вечір Л. Костенко
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В ОАЕ заборонили вбивати жінок через ревнощі,
дозволили пити алкоголь і жити разом до весілля

Словаччина
визнала
Компартію
колишньої
Чехословаччини
злочинною
організацією
Парламент Словаччини 4 листопада ухвалив поправки до законодавства, згідно з якими заборонено називати вулиці та інші
громадські простори іменами
представників
комуністичного,
фашистського і нацистського режимів. Також забороняється розміщувати на пам’ятках та меморіальних дошках символіку цих режимів.
Згідно з поправками до чинного з 1996 року закону про антиправовий і аморальний характер комуністичного режиму, Комуністична партія Чехословаччини
(КПЧ) і її словацька філія проголошуються злочинними організаціями.
Як виняток можна буде називати вулиці на честь тих представників тоталітарних режимів,
які згодом почали з ними боротися. Те, чи можливий виняток, вирішуватиме Інститут національної
пам'яті. Може йтися про такі суперечливі випадки, як колишній
перший секретар ЦК Компартії
Чехословаччини Александр Дубчек, який очолював компартію під
час Празької весни в 1968 році.
Він підтримав демократичні зміни
в країні і згодом був головою парламенту вже демократичної Чехословаччини.
Закон забороняє називати вулиці і на честь представників Словацької держави, яка під час Другої світової війни була союзником
нацистської Німеччини.
Комуністична партія перебувала при владі в Чехословаччині,
частиною якої була Словаччина, з
1948 до 1989 року. У цей час країна входила в «радянський блок».
Сотні тисяч громадян були піддані
політичним репресіям.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) переглянула низку ісламістських законів, що діяли в країні
В ОАЕ криміналізували «вбивства честі», тобто вбивство жінки
членом своєї сім'ї під приводом захисту честі. Раніше чоловік, який
убив свою родичку, яка, як вважалося, зганьбила родину, міг отримати м'який вирок. За даними правозахисників, часто жінок вбивають через секс поза шлюбом або підозру
в ньому. Тепер за «вбивства честі» в
ОАЕ будуть судити, так само як і за
інші вбивства.
Агентство WAM повідомило, що
такі зміни внесли до законів «з твер-

дої прихильності ОАЕ справі захисту
прав жінок». Ще частина поправок
вводить додаткове покарання для
чоловіків, які домагаються жінок, в
тому числі переслідують їх на вулиці.
Інша помітна зміна – в ОАЕ скасували штрафи за вживання алкоголю. Тепер жителі країни і приїжджі,
яким більше 21 року, можуть пити,
зберігати або продавати алкогольні
напої без ліцензії в своїх будинках і
в дозволених громадських місцях,
не піддаючись кримінальному покаранню.
Так, пиво та інші спиртні напої
широко доступні в барах і клубах,
але до недавна люди повинні були

У Польщі відкрили онлайн-базу
жертв Катинського злочину

Міністерство культури і національної спадщини Польщі відкрило інтернет-базу жертв Катинського злочину.
Пошуковий сервіс містить
найактуальніше зібрання даних
про жертв, їхні біографії та світлини. На сайті є два окремі розділи, присвячені радянським злочинам у Харкові та Биківні.
У базі можна знайти інформацію про осіб, вбитих НКВД на
території сучасної України. Дані
про них було опрацьовано відповідно до матеріалів ще не опублікованої Цвинтарної книги польського військового цвинтаря у
Києві-Биківні.
Катинський розстріл – узагальнена назва воєнного зло-

чину, масової страти польських
громадян, здійсненої органами
НКВС СРСР за цілком секретним
наказом партійно-державного
керівництва СРСР (рішення Політбюро ЦК ВКП (б) від 5 березня
та 5 квітня 1940 року) одночасно у декількох місцях – головним
чином у Катинському лісі (поблизу села Катинь Смоленської області), в тюрмі міста Калінін (нині
Твер) та в Харкові навесні 1940
року.
Як свідчать виявлені в 1990
і 1992 роках документи, розстріли проводилися за рішенням
особливої Трійки НКВС СРСР відповідно до постанови Політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940
року.

отримувати державну ліцензію, щоб
купити алкоголь, привезти його додому і випити. Покарання за вживання алкоголю без ліцензії вважалося рідкісним, але людину могли за
це оштрафувати, якщо її притягували до відповідальності за інший злочин. Нові правила забороняють так
робити.
Інше нововведення дозволяє
парам, які не перебувають у шлюбі,
жити разом. Раніше спільне життя
до шлюбу вважалося злочином. Раніше влада, особливо в Дубаї, могла
закривати на це очі, якщо покарання
стосувалося іноземців, але загроза
покарання для них все одно існува-

ла. Крім цього влада ОАЕ скасувала
покарання за спробу самогубства, а
також дозволила іноземцям керуватися законами своїх країн, а не законами шаріату, в таких питаннях як
розлучення і успадкування.
Водночас в країні залишилися незмінними положення законів,
за якими гомосексуалістам, кроссдрессерам, а також людям, які публічно виявляють почуття, наприклад, цілуються, буде загрожувати
покарання.
Влада ОАЕ змінили закони, щоб
«закріпити принципи толерантності в
суспільстві» і зміцнити позиції країни
як центру для життя і роботи.

У Лондоні на аукціоні продали
унікальну римську монету на честь
вбивства Юлія Цезаря
Золота монета EID MAR, яку після вбивства знаменитого римського
правителя Гая Юлія Цезаря відчеканив його вбивця Марк Юній Брут, продана на онлайн-аукціоні за рекордні
3,49 мільйона доларів.
Продажем рідкісного екземпляра
займався аукціонний будинок Roma
Numismatics. Всього відомо про існування трьох подібних монет. Одна з
них знаходиться в Британському музеї в Лондоні, друга – у Німецькому
федеральному банку у Франкфуртіна-Майні. Продана монета належала
приватному власнику.
На аверсі монети 42 р. до Р.Х. зображений сам Брут. На лицьовій стороні красуються написи BRVT IMP і L
PLAET CEST – «Воєначальник Брут»
і «Луцій Плеторій Цестіан». Луцій займав у той час пост монетарія в Стародавньому Римі.
На зворотному боці монети зображені два кинджали і фраза EID MAR.
Це скорочення від Eidibus Martiis, що
означає «березневі іди» - так римляни називали 15 березня, саме в цей
день відбулося вбивство Цезаря.
Між кинджалами на реверсі є фрігійський ковпак. Його отримував раб,
який здобував свободу. Згідно із задумом авторів, він символізував по-

вернення Римської імперії до республіканської форми державного
управління після диктатури Цезаря.
«Я не здивований, що монета
встановила світовий рекорд, як найцінніша з коли-небудь проданих. Це
шедевр і велика рідкість. Вона в ідеальному стані навіть через 2000 років», зазначив Марк Зальцберг, голова нумізматичної гарантійної Корпорації, який і підтвердив справжність
монети.
Монета була виготовлена через
два роки після вбивства Юлія Цезаря 60 римськими сенаторами. Всього, вважають експерти, існувало
близько ста подібних монет. Частина була викарбувана зі срібла, частина з золота, сучасники описували їх карбування, як «відкрите і безсовісне» святкування смерті Юлія
Цезаря.
Покупець залишився невідомим.

У Польщі на аукціоні продано понад 50 речей знаменитого
музиканта Шпільмана, героя фільму «Піаніст»
Рояль Steinway і дерев'яні
шахи, пір'яна ручка Mont
Blanc і метроном, комплект
з трьох метеликів і партитура
сюїти «Життя машин» - ці та
багато інших предметів, що
оточували піаніста Владислава Шпільмана, стали лотами

Владислав Шпільман
в молодості
аукціону під назвою «Кабінет
віртуоза».
Польський піаніст і композитор єврейського походження відомий по фільму «Піаніст» ( 2002 р.) Романа Поланскі, що отримав три

премії «Оскар» і Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю. В основу сценарію було покладено мемуари Шпільмана, перше видання яких побачило світ у 1946
році.
Випускник Варшавської
консерваторії Шпільман до
середини 1930-х був дуже
популярним композитором
і виконавцем, який виступав на Польському радіо. Початок війни застав піаніста
у Варшаві – він працював,
поки це було можливо. Власне, останньою програмою
Польського радіо став живий
концерт Шпільмана 23 вересня 1939 року, після цього трансляції припинилися, а
27-го в місто увійшли німці.
У 1940 році сім'я Шпільманн
опинилася у Варшавському
гетто. 16 серпня 1942 року
в ході селекції Владислав і
його батьки були визнані непрацездатними і такими, що
підлягають відправці в концтабір Треблінку. Його виштовхнув з вагона знайомий єврейський поліцейський, після чого піаніст ще кілька разів уникав депортацій, а в

лютому 1943-го втік з гетто.
Шпільман змінив безліч притулків, але в 1944-му був виявлений капітаном вермахту
Вільгельм Хозенфельд, який
не тільки не видав втікача,
але надійно заховав його
на горищі і до кінця окупації
потайки постачав їжею. (До
речі, Хозенфельд, вихований
у католицькій родині, болісно
переосмислював своїх переконання, критично ставився
до нацизму. Він був арештований радянськими військами і рішенням радянського
суду засуджений на 25 років
ув`язнення, попри прохання
Польщі помилувати його. Хозенфельд помер в таборі у
1952 році. – Ред.)
Після війни Шпільман повернувся на варшавське радіо, де очолив відділ популярної музики (мало хто знає, що
перші пісні Едіти П'єхи були
написані саме ним). Паралельно він активно концертував по Європі, Азії та Америці. У цей період Шпільман
написав кілька симфоній і
близько 500 інших творів, в
тому числі, музику для кіно. У
1961 році композитор засну-

вав знаменитий Міжнародний конкурс пісні в Сопоті.
Його мемуари були переведені на 35 мов, а фільм ре-

Актор Едріен Броуді –
у головній ролі
у фільмі «Піаніст»
жисера Романа Поланського (теж польського єврея, котрий пережив Голокост) «Піаніст» (2002 р.) зробив фігуру
піаніста культовою.
Тому інтерес до організованого аукціонним домом
«Desa Unicum» розпродажу
речей, що належали музиканту, був очевидним.
Так, головний лот - рояль
Steinway кінця 1930-х років
(на фото) був проданий за $
278 000, хоча організатори
припускали виручити за нього майже уп'ятеро менше.

За $ 4300 пішли належали шахи музиканта, в $
19 000 – ручка Mont Blanc з
золотим пером, комплект з
трьох метеликів придбали за
$ 1500, а три пари запонок
- за $ 3500.. Метроном композитора при первинній оцінці в $ 500 був проданий за $
7000, альбом з присвятою
сім'ї Вільгельма Хозенфельда в 25 разів перевищив початкову ціну і був куплений за
$ 12 500. Більш $ 30 000 колекціонер виклав за партитуру сюїти «Життя машин» 1933
року і $ 2800. - за фото самого Шпільмана з його автографом (на фото).
До слова, ручка Mont
Blanc і срібний годинник

Omega 1934 року – єдині
предмети, винесені Шпільманом при втечі з Варшавського гетто.
Більшість виставлених на
аукціон речей зберігалися в
родині Шпільман протягом
десятиліть.
Представники
аукціонного будинку заявили, що вся виручка – більше
$ 600 000 – піде на популяризацію творчості піаніста і
композитора.
Максим СУХАНОВ
Сайт «Багнет»
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Водили екскурсії, катали можновладців:
Фільми
про українських як у Києві 60 років тому відкривали метро
Світ- інфо
№187 19 листопада 2020 року

дисидентів

Український інститут національної пам`яті та та
сайт «Історична правда» презентували документальний
проєкт, присвячений трьом українським дисидентам –
Ірині Стасів-Калинець, Миколі Руденку та Святославу
Караванському.
«Документальний цикл складається з трьох короткометражних фільмів про Ірину Стасів-Калинець зі Львова, Миколу Руденка з Луганщини та Святослава Караванського з
Одеси.
Ми представляємо цей проєкт 30 жовтня не випадково – це День політв'язня в СРСР. Всі ці три постаті були
політв'язнями радянського режиму», сказала під час презентації в Укрінформі авторка ідеї, продюсерка циклу, співробітниця УІНП Любов Крупник.
Вона додала, що фільми створені для широкої аудиторії,
їх можна безкоштовно використовувати в школі, у вищих навчальних закладах. Вони будуть викладені на сайті УІНП.
«Цей проєкт – про людей, які провели роки у тюрмах лише
за те, що вони хотіли бути українцями. Я сподіваюсь, що фільми заохотять молодь прочитати про них більше, бо головна
функція і нашого сайту, і нашої телевізійної команди, і всього,
що ми робимо в останні роки,– це спроба заохотити людей до
розуміння, що минуле – це дуже цікаво і дуже складно», підкреслив ведучий фільму – засновник та головний редактор
«Історичної правди» Вахтанг Кіпіані.
Він зазначив: «Це фактично спроба показати сучасним
молодим українцям навіть не як приклад – бо сьогодні не
треба друкувати у криївках матеріали або за українську мову
йти у тюрми, а що треба просто бути українцями, кожному на
своєму місці.»
Він розповів, що за сім років «Історичної правди» було
записано, напевно, спогади сотні людей, а станом на сьогодні до 90 відсотків цих людей вже нема. «Ми ще трошечки встигли. Але не записали дуже багатьох. Святослав Караванський помер відносно недавно у США. Ми не мали можливості до нього поїхати. Багато прикладів є, коли ми просто
не встигаємо. І держава повинна підставляти плече, давати
можливість, щоб журналісти записали інтерв'ю, зняли відео і
це можна було використовувати у виховних, наукових цілях».
Режисерка циклу, авторка сценарію Ольга Мовчан зауважила, що «усвідомлення того, наскільки у нашій країні в різний час люди в різних її куточках однаково бачили ситуацію,
вразило знімальну групу», яка вже 7 років знімає відео на історичну тематику. «І на сході, і на заході, і в Одесі були люди
схожого бачення, готові фактично своїм життям пожертвувати заради України. Це вражаюче.»
Син Миколи Руденка Олег Руденко зауважив, що в цілому
йому фільм про батька дуже сподобався, він правдивий, але,
на жаль, закороткий, багато подій не висвітлено, зокрема,
про цікаві роботи батька про світобудову Всесвіту, яким він
присвятив багато років.
Старший науковий співробітник Інституту історії України
НАНУ Олег Бажан акцентував, що автори проєкту відібрали
героями людей, які були виразниками суспільної активності
в той час. «Це те, чого не вистачає зараз, коли треба завжди і
в усьому проявляти громадянську позицію. І саме ці постаті є
взірцем для сучасного українського покоління.»
У 2020 році виповнюється 100 років від дня народження
Святослава Караванського та Миколи Руденка, а також 80
років, як народилася Ірина Стасів-Калинець.

6 листопада 1960 року відкрили першу гілку метрополітену завдовжки 5,2 км
– станції Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна та Дніпро. Київський метрополітен став 3-м у СРСР після московського і ленінградського.
Тунель планували протягти від пристані на Дніпрі до залізничного вокзалу через
Поштову і Бессарабську площі, але тодішні
депутати міської Управи відхилили проєкт.
Влітку 1949 року заклали перші шахти
метрополітену. Найскладнішою в будівництві виявилася станція Арсенальна - вона
найглибша. Її проміжний вестибюль зводили кесонним методом – величезний залізобетонний стакан вагою 3,5 тис. т, споруджений на поверхні, спускали на 50 м
углиб. Щодоби конструкція під власною вагою опускалася на 1 м. Такий досвід будівництва метрополітену став першим у світі.
Відкрили столичний метрополітен урочистим мітингом на станції Хрещатик. Тоді
ж тунелем рушив перший потяг із пасажирами, його вів машиніст Іван Виноградов.
Уперше за всю історію України її керівництво «зникло» з поверхні землі. Із вождями завітали до підземного міста керівники
Києва, Академії наук, творчих спілок, вищих
навчальних закладів, а також передовики
виробництва, журналісти й метробудівці.
Протягом наступного тижня метрополітен функціонував у екскурсійному режимі.
Туди пускали лише групи від підприємств
або навчальних закладів за попередньо

затвердженими списками. Огляд підземки
й катання у тривагонному потязі були безкоштовні.
Більшість екскурсантів спускалися під
землю вперше.
Сьогодні київський метрополітен – це
3 лінії загальною довжиною майже 70 км
та 52 станції. На комунальному підприємстві «Київський метрополітен» трудяться
майже 8 тис. працівників, діють 13 служб,
вагоноремонтний завод та інші підрозділи.
4 станції першої черги будівництва –
Вокзальна, Університет, Хрещатик і Арсенальна – визнані пам'ятками архітектури
місцевого значення. Станції Дніпро, Либідська та Золоті Ворота мають статус «щойно
виявлений об'єкт культурної спадщини».
Зараз триває будівництво 2 станцій
метрополітену на Виноградар – Мостицької та Проспекту Правди.
Фото: facebook/Олександр Густєлєв

Онук успадкував фотоархів діда

Ретро-знімки зроблені у
Швейцарії в 1950-1970-х роках.
Любитель фотографії Ділан Скалет успадкував від
свого діда Джека Шарпа, теж
фотографа-любителя,
величезну колекцію знімків. Чоловік не торкався до плівок кілька років, а в період карантину
вирішив розібрати фотоархів.
Оцифровуючи кадри, Ділан зрозумів, яке багатство
зберігав всі ці роки. Чоловіка
чекали близько п'яти тисяч вуличних фотографій, які показують життя в Європі більш як
півстоліття тому. Скалета настільки вразили роботи дідуся, що він тут же вирішив поділитися цим скарбом з публікою. Він завів в Instagram спеціальний профіль, де кожен
день публікує по одному ретро-знімку.

Джек Шарп народився в
Великобританії в 1928 році.
У 1955 році він переїхав до
Швейцарії, щоб працювати
інженером в дослідницькій
організації, відомій як місце
народження Всесвітньої павутини. За цей час він полюбив фотографію і почав знімати повсякденне життя, як він
його бачив.
Знімки зроблені в основному в Швейцарії між 1950

і 1970 роками. Ділан говорить, що дуже багато чого
дізнався завдяки цим фото.
«У мене була рідкісна можливість побачити, як мої бабуся і дідусь жили в моєму
віці», зазначив фотографлюбитель.
Наталія ЛАВРИНЕЦЬ
Metro.co.uk
Фото: instagram.com/
jacksharp_photo

Людмила Білоусова і Олег Протопопов:
легенди і дисиденти

США, «Вечір з чемпіонами». Виступ легендарної пари. Тут Людмилі Білоусовій майже 80, Олегу Протопопову за 83.
Олег Олексійович Протопопов
(нар. 16 липня 1932 р., Ленінград)
– заслужений майстер спорту СРСР
(1962; позбавлений в 1979) в парному фігурному катанні на ковзанах.
Дворазовий олімпійський чемпіон.
Виступав у парі з Людмилою Білоусової, яка теж мала ті ж звання і теж
була їх позбавлена.
Олег Протопопов виріс в Ленінграді, пережив блокаду.
Фігурним катанням почав займатися пізно – у 15 років. У 1954
році почав виступати з Людмилою
Білоусової, з якою познайомився на

семінарі в Москві.
Людмила Євгенівна Білоусова народилася 22 листопада 1935
року, в місті Ульяновськ, Куйбишевський край, пізніше з родиною переїхала в Москву. У дитинстві захоплювалася різними видами спорту:
(гімнастика, теніс, ковзанярський
спорт). Фігурним катанням почала
займатися пізно – в шістнадцять
років,
Протопопов у той час служив у
Ленінграді на Балтійському флоті,
а Білоусова вчилася в Московському інституті інженерів залізничного

транспорту. Білоусова переводиться
в Ленінградський інститут інженерів
залізничного транспорту, переїжджає до Ленінграда, і в грудні 1954
року спортсмени починають виступати разом. До 1957 року вони були
срібними призерами першості СРСР
і майстрами спорту. У грудні 1957
року фігуристи одружилися.
На міжнародній арені дебютували в 1958 році на чемпіонаті Європи. Потім виступили на своїй першій
Олімпіаді 1960 року в США.
Перший успіх прийшов у 1962
році: фігуристи вперше виграли чемпіонат СРСР (з восьмої спроби!) і посіли 2-гі місця на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. На Олімпіаді
1964 року несподівано стали чемпіонами.
Людмила Білоусова і Олег Протоповов придумали і першими виконали багато елементів, які згодом увійшли в обов'язкову програму змагань фігуристів усього світу.
Вони повели світове парне катання по шляху художнього збагачення

програм.
На своїй третій Олімпіаді (1968)
пара виграла обидві програми. У
оціненій журналістами, як тріумфальній, довільній програмі на музику Рахманінова і Бетховена чисто
були виконані: комбінація подвійний
ріттбергер – кроки – аксель в півтора оберти, подвійний сальхов, 7 різноманітних підтримок, включаючи
зубцеву ласо і ласо-аксель, а також
величезна по довжині спіраль, що
тривала 15 секунд.
Однак потім пара стала програвати більш молодим радянським парам, що надзвичайно ускладнили
програму. На чемпіонаті СРСР 1972
року була лише третя, але у відсутності найсильніших пар, після чого
спортсмени покинули аматорський
спорт.
Втім, спортсмени не розлучилися з фігурним катанням, працювали
в Ленінградському балеті на льоду.
24 вересня 1979 року Білоусова і Протопопов, перебуваючи
разом з Ленінградським балетом

на льоду на гастролях в Швейцарії, попросили у керівництва цієї
країни політичного притулку і відмовилися повертатися в СРСР.
Спортсменів позбавили звань заслужених майстрів спорту, їх імена викреслили з усіх радянських
довідників, які розповідають про
Олімпійські досягнення СРСР, а
самих спортсменів назвали зрадниками. Білоусова і Протопопов
свій крок пояснили тим, що в рідній країні парі не давали розвиватися, вони ж не хотіли кидати спорт
і вірили, що за кордоном їх талант
будуть цінувати більше. Проживали в Гріндельвальді, Швейцарія. У
1995 році отримали швейцарське
громадянство, після чого змогли
виступити на відкритті чемпіонату
Європи в Софії (1995).
У вересні 2015 року Білоусова
і Протопопов виступили на льоду в
США на «Вечорі з чемпіонами».
Людмила Білоусова померла
26 вересня 2017 року в Гріндельвальді.
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Забороняй, щоб панувати: як забороняли
книжки в Україні, і що з того вийшло
Заборона книжок – аж ніяк не
винахід наших часів. Тим паче не
нашої держави. Справедливості заради треба сказати, що в Україні
як суверенній державі книжки загалом ніколи не забороняли. Тобто
всі заборони насправді виходили з
так званого «центру» (спочатку царського, а потім – радянського), а
Україна незалежна в історію книжкових заборон вписалася лише днями: разом із судовим процесом над
книжкою Вахтанга Кіпіані «Справа
Василя Стуса».

Вахтанг Кіпіані
перед засіданням суду

І справа ця зовсім не літературна, а політична. Власне, усі книжкові заборони і в Україні царській, і в
Україні радянській були політичними. Так само як і мета заборон ніколи не відрізнялася оригінальністю чи новизною. Заборонялося усе,
що могло підірвати чинну владу. Бо
найбільше, чого боялися імперії (не
лише російська чи радянська), –
вміння мислити. А книжки навчають
мислити. Тому їх переслідували. Разом з книжками діставалося також
і їхнім авторам.

порядковану російському царату
Україну. Пікантності справі додавав
факт, що письменник Панас Мирний у звичайному житті звався Панасом Рудченком і був сумлінним
царським підданим – чиновником
з Полтави.
Утім, тут треба згадати про ще
один прикрий факт, точніше указ,
який називався Емським і відповідно до якого щось друкувати в Україні українською, в принципі, було неможливо. Після набрання чинності указу той же Нечуй-Левицький
був змушений друкуватися в Галичині. А Михайла Драгоманова, рідного дядья Лесі Українки, взагалі
1875 року звільнили з посади приват-доцента Київського університету Святого Володимира через «політичну діяльність» (йшлося насправді про його незгоду з політикою
нав'язування українцям російської
мови), він емігрував за кордон, де
й видавався. Усі його роботи автоматично вважалися забороненими.
Російський царат в усі часи у
своїх заборонах був послідовним.
Книжку вважав своїм найбільшим
ворогом, бо вона несла світло в
темні маси. Якби в другій половині ХІХ століття можна було показово палити книжки, їх би палили. Але
натомість послідовно й продумано
нищили їхніх авторів, максимально обмежуючи доступ друкованого
слова до широких мас. Бо, вважа-

Обережно, наскільки про таке можна було писати в листах, Леся хвалилася братові, що в Берліні «зайців
багато і на різних мовах, – в Києві
таких нема і на лікарство!» Йшлося
переважно про філософські, світоглядні, економічні твори, але нерідко до переліку царських заборон
потрапляла й художня література.
Те, що царат не міг «порізати»
цензурою, він забороняв повністю. У результаті більшість підданих
російської імперії, потрапляючи за
її межі, щиро дивувалися як розмаїттю тамтешньої літератури, так
і тому, що газети можуть виходити без цензури. Намагаючись обмежити знання й просвіту, імперія
сама себе «підвела під монастир»:
до влади дорвалися революціонери, які не мали університетських дипломів й академічних знань, але це
їх не трохи не бентежило, бо вони з
«простим народом» говорили однієї
мовою.

Сандармох і література,
яка в нас могла би бути,
але ми її втратили
Радянська імперія постала на
руїнах імперії царської не тільки
швидко й агресивно. Вона також
увібрала у себе найкращі царські
традиції боротьби з книжками. А ще
посилила методи боротьби з письменниками.

Царська цензура vs
царська заборона: який
ворог небезпечніший?
Насправді заборона книжки –
це остаточний вердикт. В часи, які
ми нині називаємо «недемократичними», забороні передувала цензура. Тобто, перш ніж книжку надрукувати, треба було отримати дозвіл цензора. Для того він рукопис
не лише читав, але ще й правив. Наприклад, з рукопису, на перший погляд, простенької повісті «Кайдашева сім я» Івана Нечуя-Левицького
рука цензора дбайливо повикреслювала речення, які могли підірвати … авторитет влади. Ну, наприклад, речення про те, що «Ні один
цар не махав з такою втіхою скіпетром, як Мотря своїм мотовилом»
цензору не сподобалося. Настільки, що він його вирізав. Але не настільки, щоб не дозволити друкувати твір взагалі.
А ось Панасу Мирному з цензором не пощастило. Його спільний
з Іваном Біликом роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» царській
цензурі не сподобався, тож друкувати його довелося аж у Женеві, а
тоді контрабандою ввозити в під-

Микола Куліш і Валер’ян Підмогильний

лося, що темним і неосвіченим людом керувати простіше.
Саме з цієї причини в імперії, зокрема на її українських землях, заборонялися не лише книжки
українською написані українцями
або про Україну, але також і переклади українською. З одного боку,
це ставило під сумнів повноцінність
української мови, а з іншого – звужувало прорубане ще Петром І вікно у Європу.
Узимку 1899 року Леся Українка, перебуваючи на лікуванні у
Берліні, писала братові Михайлу,
про «зайців», яких читає. «Зайцями»
брат і сестра Косачі називали заборонені царською цензурою книжки.

Іван Рудченко (Білик) та Панас Рудченко (Мирний) – зліва праворуч

Українську літературу нерідко
називають «бідною». Мовляв, де
наш експресіонізм, символізм, футуризм, неоромантизм. Модерна
українська драма де? Психологічний роман?
Усе це покоїться в Карелії, в
урочищі Сандармох. Лесь Курбас,
Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер’ян Підмогильний. Перелік довжелезний. З трьох
сотень українських письменників,
які активно творили у 30-ті роки,
ледве вижили три десятки. Крім
того, що радянська імперія перемолола тих, хто міг би написати десятки чудових романів, повістей, поезій, драм, вона ще й заборонила
уже ними написане.
Якщо разом з Миколою Кулішем ми на десятиліття втратили модерну українську драму, то разом
з Валер’яном Підмогильним – урбаністичний психологічний роман.
На сценах яких радянських театрів
йшли «Мина Мазайло», «Патетична
соната» чи «Маклена Граса» ? Хто в
радянські часи читав (чи хоча б чув)
про роман Підмогильного «Місто»?
Радянська система не просто
нищила письменників, вона послідовно знаходила і забороняла усе,
що вони робили. Навіть, якщо йшлося про переклади світової класики.

Так, після того як Михайло
Драй-Хмара, український поет, літературознавець і перекладач, який
знав 19 мов, опинився на Колимі,
під заборону потрапили його переклади зі Стефана Цвейга, Поля Верлена, Шарля Бодлера.
Арешт (і подальший розстріл)
Миколи Зерова означав, що читачам більше не насолоджуватися його довершеними перекладами з «Антології римської поезії» . В
Радянському Союзі навіть римська
поезія ставала небезпечною, якщо
її перекладали вороги народу.
Система працювала на те, щоб
максимально примітизувати освітню й естетичну складову суспільного розвитку. Щоб сформувати слухняний і безликий радянський народ
без роду, племені й історії. Для його
формування потрібні були інші, спеціальні, «радянські» книжки. З радянськими героями й радянською
ідеологією.
Але заборонити книжки неможливо. Бо чимало з них живе своїм
життям. І навіть письменники на те
не мають жодної ради.

Невловимі месники
української літератури: ті,
кого ловили, але невдало
Один з найвідоміших у всьому
світі пригодницьких українських
романів тривалий час українському читачеві був невідомий. Власне, таких романів у радянські часи
насправді було багато. Але цей вирізнявся тим, що написав його уродженець Охтирки Іван Лозов’ягін. У
романі йшлося про такого собі безстрашного українця Григорія Многогрішного, який тікає зі спецпотяга
НКВС і опиняється серед українців
Зеленого Клину. Роман переклали англійською, німецькою, іспанською, італійською і навіть (щоправда, в скороченій версії) російською мовами. Закордонна критика дружно відгукувалася про нього
як про «пригодницький, авантюристичний твір про свободу». Але роман «Тигролови» в радянській Україні був заборонений, і читачі про
нього ніколи не чули.
Нічого не чули радянські читачі й про інший роман письменника – «Сад Гетсиманський». У ньому
Лозов’ягін, який увійшов в історію
української літератури як Іван Багряний, змістовно описав свої по-

невіряння радянськими тюрмами
й таборами. Цілком логічно, що комуністична партія постановила: читачам таке читати не треба. Менше знатимуть – веселіше будуватимуть світле комуністичне майбутнє.
Нехай, і на кістках свого народу й
своєї історії.
Заборони зазнав і «Жовтий
князь» Василя Барки. Барка – він
же Василь Очерет – народився на
Полтавщині, а помер у Нью-Йорку.
Між цими двома географічними
точками – дивовижне, сповнене
випробувань, життя і чимало творів. «Жовтий князь» – повість про

голодомор і недолугу діяльність комуністичної партії. Тож дозволити
до друку в Україні його просто не
могли. Повість друкувалася у Мюнхені й у Нью-Йорку. Український
читач отримав до неї вільний доступ лише 1999 року, коли «Жовтий
князь» вийшов у видавництві «Наукова думка» у Києві.
Приблизна також доля і «Волині» Уласа Самчука. Самчук народився на Рівненщині, навчався в
Українському Вільному університеті у Празі, головував у секції митців,
письменників і журналістів Культурної референтури проводу українських націоналістів, яку очолював Олег Ольжич. Після Другої світової війни жив у Німеччині, а 1948
року емігрував до Канади.
Українська діаспора Уласа Самчука знала добре. Роман «Волинь»
приніс йому, без перебільшення,
світову славу (подумували навіть
висунути його на Нобелівську премію). Не менш відомим став і роман
«Марія». Але український читач ні
про «Волинь», ні про «Марію», ні про
Самчука до початку 90-х років навіть не чув.
Утім, одночасно з тим були й ті,
про кого чули, знали, читали, але їх
також намагалися заборонити.

Мальви біля собору:
як радянська влада
боролася з радянськими
письменниками,
і чим це скінчилося
Хто не чув про яничарів? Певно,
жодному українцеві не треба пояс-

нювати усі глибокі підтексти, заховані в цьому слові. Тож коли Роман
Іваничук шукав назву своєму історичному роману, то надумав назвати його «Яничари» невипадково. Роман помітили, про нього заговорили, але не зовсім так, як хотілося
б автору. Хоча йшлося у творі про
часи Хмельниччини, було зрозуміло, що насправді йдеться про всіх,
хто зрікся рідної мови й свого роду.
Друге видання довелося перейменувати в нейтральні «Мальви».
Але це не врятувало письменника. Як писав сам Іваничук, «Мальви» вийшли у київському видавництві «Дніпро» стотисячним накладом, тоді додрукували ще тридцять
тисяч примірників – і їх розкупили.
А тоді роман заборонили, Іваничука
жорстоко розкритикували, але процес уже було не зупинити – книжка
жила своїм життям, її передавали з
рук в руки, видали в українській діаспорі в Америці. Так заборонений
роман став відомий українцям не лише в Україні, але
й в усьому світі.
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Майк Йогансен, письменник
Розстріляного відродження
28 жовтня 1895 року у Харкові народився український поет та
прозаїк доби «Розстріляного відродження» Майк Йогансен.
Батько літератора був вчителем німецької мови та вихідцем
з Латвії, а мати родом зі старобільського козацтва. Навчався в
класичній Третій харківській чоловічій гімназії, а згодом на історико-філологічному факультеті Харківського університету, де
спеціалізувався на вивченні старогрецької та латини.
Свої перші вірші писав німецькою та російською мовами,
однак після події 1917 року почав
писати українською. В автоанкеті на запитання «Чому ви пишете
українською мовою?» відповів:
«Бо я не живу в Ірляндії, не живу
в Тамбові».
Про себе як українського поета Йогансен заявив 1921 року публікаціями в журналі «Шляхи мистецтва», збірниках «Жовтень», «На
сполох», «Штабель». Того ж року
вийшла і його перша поетична
книга «Д'горі».
Він зближується з Василем
Елланом-Блакитним,
Миколою
Хвильовим, Павлом Тичиною, Володимиром Сосюрою. Разом з
ними, у 1923 році, заснував першу організацію українських пролетарських письменників «Гарт».
А вже за два роки взяв участь у
створенні «Вільної академії пролетарської літератури» (ВАПЛІТЕ).

Після саморозпуску ВАПЛІТЕ, у
1928 році, став співзасновником
«Техно-мистецької групи A», яка
проіснувала до 1932 року.
Його роман «Подорожі філософа під кепом» є свідченням зародження українського художнього репортажу ще у 1920-х
роках.
Йогансен займався і перекладацькою діяльністю. Зокрема, здійснив переклади Фрідріха Шиллера, Вільяма Шекспіра,
Едґара Аллана По, Редьярда Кіплінга, Герберта Уеллса, Валентина Катаєва. Йогансен володів англійською, німецькою, французькою, іспанською, знав скандинавські та слов'янські мови. Про
його навички в опановуванні мовами згадував у мемуарах письменник Юрій Смолич: «Коли в час
війни в Іспанії прибули іспанські
діти-сироти, Йогансен осягнув іспанську мову достеменно на моїх
очах – у балачці з іспанською дівчинкою років десяти. Після того
він зразу ж перекладав розмови
з іспанськими дітьми – з іспанської на українську і з української
на іспанську – всім письменникам, які були в бригаді, що приїхала відвідати іспанських дітей
в Померках, на дачі Г. І. Петровського. А повернувшись додому,
взяв іспанську книжку і вільно її
читав. За кілька днів Майк опублікував вже й переклади з іспанської поезії.»

18 серпня 1937 року заарештований
співробітниками
НКВД у своїй харківській квартирі в письменницькому будинку «Слово». Письменника звинуватили в участі в вигаданій «антирадянській
націоналістичній
організації».
На допитах не приховував
своїх політичних поглядів: «В
бесідах з Епіком, Вражливим я
говорив, що Остап Вишня – ніякий не терорист. Що саджають
людей безвинних у тюрми. Я
стверджував, що арешти українських письменників є результатом розгубленості й безсилля
керівників партії і Радянської
влади».
Уже в жовтні 1937 року був
розстріляний в тюрмі НКВД у Києві. Символічна могила письменника на Лук'янівському цвинтарі.

Іван Піддубний, чемпіон світу з боротьби
Один з найвідоміших у світі борців, шестиразовий чемпіон світу, який за
40 років жодного
разу не програв.
Народився 26 вересня
(8 жовтня) 1871
року в козацькій
родині в селі Красенівка неподалік від Золотоноші, яка на той час була повітовим містечком Полтавської губернії (нині – на Черкащині).
Почавши свою кар'єру у 1897 р. як атлет в пересувному цирку, невдовзі став відомим борцем, що
здобув перемогу на всіх великих чемпіонатах Росії
та світову славу. У 1905-1909 рр. він з успіхом гастролював у Франції, Бельгії, Німеччині, Італії, кра-

їнах Африки. Багаторазовий чемпіон світу з французької боротьби (1904 –1909).
У 1925–1927 рр. відбулися його гастролі в
США, де він також викликав неабияке щире захоплення.
Виступати Іван Піддубний припинив у 1941 р.
за вісім років до смерті. Але не припиняв тренувати свої тіло і дух.
Напевне, саме сильний, незламний козацький
дух і був причиною трагічного завершення його життя – радянська влада фактично довела його до голодної смерті, не даючи можливості прогодувати себе.
Він помер 8 серпня 1949 року у місті Єйськ на Кубані
від голоду й у злиднях.
Важливо пам'ятати, що Іван Піддубний усвідомлював себе українцем. Досить відомою є історія про
те, як він власноруч виправив свою національність
у паспорті, закресливши «росіянин» і написавши
«українець».
Фото 1905 р.
Український інститут національної пам'яті.

Забороняй, щоб панувати: як забороняли
книжки в Україні, і що з того вийшло
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А ось Івану Білику
з його «Мечем Арея» пощастило менше. Історичний
роман про київського князя Богдана Гатила вийшов 1972 року й
одразу став відомим. Утім, ідейне
підґрунтя твору страшенно не сподобалося радянській владі. Іван
Білик втратив не лише роботу, але
й право друкуватися. Роман заборонили. Наклад, який не встигли
продати, знищили. А всі примірники, які потрапили до бібліотек,
вилучили. Утім, за приблизними
підрахунками, на руках лишалося
десь тисяч із шістдесят книжок. Їх
передавали «з рук у руки», і люди
поділялися на тих, хто «Меч Арея»
читав і «ще не читав». Крім того,
роман вийшов у Канаді, Америці й Великій Британії. Заборонена радянськими функціонерами
історична сага в наслідку витримала стільки перевидань, що деяким радянським «канонізованим»

письменникам і не снилося.
Цікаво, що від заборон в радянські часи не був застрахований ніхто. Щоправда, не всіх можна було позбавити роботи і права
друкуватися. У доробку Олеся Гончара, багаторічного голови спілки
письменників України, є роман,
про який радянські критики якщо
й згадували, то як про його творчу
поразку. Це – «Собор».
Спочатку ніщо не віщувало
біди: Олесь Терентійович був чи
не найбільш титулованим українським письменником. Ордени й медалі, Ленінська премія, всесоюзне
визнання. Роман вперше вийшов у
журналі «Вітчизна» 1968 року, потім почав друкуватися у двох найбільших видавництвах – «Дніпрі» і
«Радянському письменнику». Підготували російський переклад,
який мав вийти, але так і не вийшов на сторінках журналу «Дружба народів». Пішли перші схвальні

рецензії, а тоді пішло-поїхало. Роман радянській владі став кісткою
в горлі. Але кістка була занадто велика – сам Олесь Гончар. Від нього
вимагали переробити роман або ж
від роману відмовитися. Гончар на
жодну пропозицію не пристав. Заарештувати його не наважилися.
У результаті на долю «Собору»
випали напівміри: наклад не нищили, з бібліотек не вилучали, але
до 1987 року роман не видавався
і про нього не згадували. Так, ніби
його й не було. За іронією долі,
якщо сьогодні щось і варто почитати з Гончара, то аж ніяк не його
«Прапороносців», а саме «Собор».
Бо час усе розставляє на свої місця. І книжки – також.
Аліна АКУЛЕНКО,
філолог,
кандидат наук
Сайт «Букви»,
20.10.2020

Календар
всесвітньої історії
20 листопада
1945 – у Нюрнберзі розпочався
трибунал над лідерами Третього Рейху.
Народився: 1717 – Григорій Кониський, український письменник,
проповідник, церковний і культурний
діяч.
Помер: 1910 – Лев Толстой, російський письменник.
21 листопада
1783 – у небо над Парижем здійнялася перша пілотована людиною повітряна куля братів Монгольф’є.
1877 – Томас Едісон винайшов фонограф.
1906 – у Вільнюсі вийшов друком перший номер білоруської газети
«Наша нива».
2013 – вечірнім мітингом на майдані Незалежності розпочалася Революція Гідності, другий Майдан.
Народилися: 1694 – Вольтер,
французький письменник, філософ,
просвітитель; 1896 – Михайло Вериківський, український композитор.
22 листопада
1764 – указом цариці Катерини II
скасовано гетьманство в Україні.
1960 – запорізький завод «Комунар» випустив першу партію легкових
автомобілів «Запорожець».
2004 – початок Помаранчевої революції. День Свободи.
Народився: 1890 – Шарль де
Ґолль, французький військовий та політичний діяч, президент Франції в
1958 – 1969 рр.
Померли: 1916 – Джек Лондон,
американський письменник; 1963 –
Джон Кеннеді, 35-ий президент США,
загинув унаслідок замаху у 1963 р.
23 листопада
1852 – в Англії запроваджені перші поштові скриньки.
1889 – у Сан-Франциско (США) почали діяти перші музичні автомати.
Помер: 1983 – Микола Бажан,
український поет.
24 листопада
Народився: 1888 – Дейл Карнегі, американський психолог, педагог,
письменник.
Померли: 1722 – Стефан Яворський (Симеон Яворський), релігійний
діяч, поет, філософ; 1934 Михайло Грушевський, історик і Голова Української
Центральної Ради.
25 листопада
1905 – у Лубнах вийшов перший
номер газети «Хлібороб», першого легального українського видання в підросійській Україні.
Народилися: 1810 – Микола Пирогов, російський хірург; 1838 – Іван Нечуй-Левицький, український письменник.
26 листопада
1939 – СРСР порушив пакт про ненапад із Фінляндією, що спричинило
початок Зимової війни.
Народилися: 1806 – Пилип Морачевський, український громадський
діяч, поет; 1934 – Юрій Литвин, український письменник і правозахисник.
Помер: 1855 — Адам Міцкевич,
польський поет, діяч національно-визвольного руху.
27 листопада
Народилася: 1863 – Ольга Кобилянська, українська письменниця.

Помер: 1937 — митрополит Української Автокефальної Православної
Церкви Василь Липківський, був розстріляний більшовиками у Києві.
28 листопада
1928 – на Одещині створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію
(МТС).
2006 – Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.
Народилися: 1880 – Олександр
Блок, російський поет; 1881 – Стефан Цвейґ, австрійський письменник;
1890 – Зінаїда Тулуб, українська письменниця.
Померла: 1970 — Алла Горська,
українська художниця, громадська діячка, дисидентка.
29 листопада
1947 – Генеральна Асамблея ООН
схвалила план поділу Палестини на єврейську й арабську держави.
Народилися: 1778 – Григорій
Квітка-Основ’яненко,
український
письменник; 1899 – Григорій Косинка, український письменник, розстріляний у 1934 р.
Помер: 2001 – Віктор Астаф’єв, російський письменник.
30 листопада
Народилися: 1835 — Марк Твен,
американський письменник; 1874 –
Вінстон Черчилль, британський державний діяч; 1951 – Назарій Яремчук,
український співак.
Помер: 1983 – Анатолій КосАнатольський, український композитор.
1 грудня
День національної єдності з нагоди Всеукраїнського референдуму
1991року, коли понад 90% громадян
висловилися за незалежність України.
1891 – винайдено гру баскетбол
(американський учитель фізкультури
Джеймс Нейсміт запропонував своїм
учням закидати футбольний м’яч у кошики).
Народилися: 1909 – Анатолій КосАнатольський, український композитор; 1918 – Георгій Майборода, український композитор.
2 грудня
1015 – князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол.
1805 під Аустерліцом у Моравії Наполеон Бонапарт розгромив об'єднану
російсько-австрійську армію.
1991 —–незалежність України визнали першими Канада і Польща
Народився: 1890 – Олександр
Шумський, український радянський
державний діяч, активний поборник
українізації 1920-1930-х.
Помер: 1959 – Олександр Греків,
український військовий діяч, генералхорунжий армії УНР.
3 грудня
1879 – Томас Едісон уперше публічно продемонстрував роботу лампи
розжарювання.
1910 – у Парижі продемонстрували першу неонову лампу, яку винайшов фізик Жорж Клод.–
1967 – хірург Крістіан Барнард
здійснив у Кейптауні (південна Африка) першу в світі успішну трансплантацію серця.
Народився: 1722 – Григорій Сковорода, український філософ.
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Сергій ПАВЛЕНКО: «Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сни села Дрімайлівки

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

Є на Чернігівщині село
з красномовною назвою –
Дрімайлівка (Куликівський
район – Ред.). Днями повертався з відрядження, і коли
попереду з’явилася табличка
населеного пункту, пригальмував: еге, та тут же якась цікава історія може бути! Був
сонячний вихідний. Співрозмовників не довелося довго й шукати: то тут, то там на
лавочках сиділи і грілися-перемовлялися на сонці бабусі,
діди, гралися діти. Отож було
з ким побалакати:
– У вашому селі народ
любить поспати-подрімати?
Жінки пожвавішали. Від
них і довідався першу історію
про те, що тут колись були
дрімучі ліси, а тому так і прозвали село. Але через кілька дворів почув іншу версію.
Ось що розповів 68-річний
Анатолій Семенович Кучинський:
– Колись наша річечка
Смолянка називалась Бігучою. Через неї був міст. Їздили через нього люди з Кладьківки на Ніжин, дрімали, бо
були вже довго у дорозі. А
тут їх перестрівали грабіжники і відбирали гроші. Бандюги прозивали пограбованих
дрімайлівцями. А тому це місце прозвали Дрімайлівкою.
Третю версію оповіла
55-річна Ольга Леонідівна
Глоба:
– Їхала Катерина ІІ через
наше село, дрімала. Не зчулася, як загубила туфельку.
Проїхала півдороги і, прокинувшись, наказала вернутися шукати пропажу. А коли
знайшли туфельку біля нашої
верби, то вона сказала: «Віднині це село називатиметься Дрімайлівкою». З тих часів
збереглася величезна верба. Вона стояла майже навпроти мого двору до 1971
року. Дітьми ми залізали у її
дупло і гралися...
– Катерина заснула у Дрімайлівці, а прокинулася у Будищі, це такий у нас є куток,
– вніс своє доповнення у цю
історію Андрій Михайлович
Опанасенко (76 років).
Слово за слово і дрімайлівці щиро зізналися: своїх
новин у селі мало, а тому найчастіше сусіди при зустрічі
першим ділом говорять:
– Оце наснилося мені, сусідко, таке, що й придумать
не можу, що й думати...
Потім довго обговорють-

Устина Федорівна Кузьомка (зліва) та її подруга Ніна Олексіїівна Суярко, яка п’ять років не спить.

розгадують на лавочці сни:
щоб то воно значило? Дрімайлівка багата на різноманітні нічні видіння. Без них
життя проходило б сіро та одноманітно.
Старим бабусям найчастіше у снах приходять їхні померлі чоловіки.
– Я з ним часто ніби заготовляю сіно, пораю город, –
каже 81-річна Устина Федорівна Кузьомка.
– Мій чоловік дев’ять років тому помер, –з азначає
85-річна Катерина Іванівна Моруга. – У сні він приходить до хати, подивиться і йде
собі.
– Нічого не говорить?
–Ні.
– Не посміхається?
–Ні.
– Не помолодшав?
– Такий був, як помер...
Деякі
сни
запам’ятовуються на все
життя. У 1944 році Галині
Максимівні Іллєнко, якій нині
83 роки, наснилось, ніби вночі хтось гупає-добивається
грізно у двері.
– Я потемну встала і вийшла у сінці, – згадує жінка,
– а двері самі відчинились.
На порозі сидить мій чоловік ногами у сінці, а плечима
на двір. У нього обидві ноги
обмотані чорним сукном. Я
прокинулась. А через три дні
приходить лист від товариша
мого чоловіка: так, мовляв,
і так, відірвало вашому любимому дві ноги, і помер він
від втрати крові, похований
у селі Перепильнику Тернопільської області.
У Світлани Давидівни
Барташевич (65 років) – за
плечима складне прожите
життя. Якось років вісім тому
їй наснився військовий без
погон з кучерявим волоссям.
– Я відразу подумала, що
це неспроста, – ділиться враженнями. – І справді, невдовзі ми зійшлися з сусідомвдівцем, стали жити разом.
Щоправда, він лисий. Питаю
Гришу: «Ти у молоді роки був
кучерявий?» А він показує
свою військову фотографію,
де у нього такі густі кучері.
Світлані Давидівні якось
на початку року наснилося

красиве приміщення, схоже
на храм, а в ньому жінка з
яскравою аурою.
– Я зразу сказала Гриші,
– розповідає, – це явно Юля
прем’єром стане! Так воно і
сталось. А потім у кінці серпня бачу білу красиву кобилу,
яка біжить і спотикається.
Очі у неї Юліни! Ну, і тут її через кілька днів знімають…
А ось Людмилі Жалій (33
роки) снився Путін. Часто
вона у снах кудись їде , поспішає, а не може встигнути сісти у свій вагон…
Розповіли мені про свої
сни дві 14-річні школярочки. Оленка Видиш якось задрімала. У сні вона пішла до
подруги, але вона, усі її рідні
спали. Пройшлася школярка
селом, і всі дрімали...
– Нашу школу збудували
на старому кладовищі, – далі
оповідає дівчинка.– Одного
разу мені наснилось, що духи
захопили півшколи. Вони вимагали, щоб її перемістили в
інше місце.
– І мені вони теж сняться,
– згадує її подружка Оленка
Шоля. – Духи за мною ганяються, намагаються спіймати. Але я від них утікаю!
Дрімайлівцям наснилося
багато віщих снів про хвороби. А. Кучинському відрізали
пальця, а перед тим йому побачився вночі червоний-червоний батько. О. Глоба перед
інсультом у сні заганяла чорну корову у двір, але не загнала («Якби загнала, то, мабуть, померла б»). А ще у видіннях багато прикмет: бачити
коня – вітряна погода, покійника – на дощ, битись з кимось – прийде гість, лист.
З багатьох кутків Дрімайлівки люди повигрібали у
купки осінній падолист, і він
задимів, підпалений, накрив
асфальтівку, багато хат, мов
сном-туманом. Красиво! Треба вже було збиратися додому.
– А я вам ще свій сон розкажу, – підходить чоловік, дізнавшись про мій приїзд.
Слухаю.
11 листопада 2005 р.
Фото автора.

Світ- інфо
№187 19 листопада 2020 року

Павло Костянтинович
Федоренко

30 жовтня 1880-го року в містечку Ямпіль Глухівського повіту Чернігівської губернії народився український історик, археограф, архівіст і педагог Павло Костянтинович
Федоренко.

Народився у незаможній міщанській родині. Після закінчення початкової школи вступив до підготовчого класу
нижчої сільськогосподарської школи на
хуторі Воздвиженський поблизу Ямполя,
заснованої громадським діячем, філософом та педагогом Миколою Неплюєвим.
Після закінчення Хрестовоздвиженської
братської неплюєвської школи Павло
Федоренко склав іспити на звання вчителя початкової, а потім – двокласної
школи.
У 1900–1908 роках викладав на Волині. Екстерном склав екзамени у Острозькій чоловічій гімназії, вступив на
юридичний (згодом перевівся на історичний) факультет київського Університету
Св. Володимира. Розпочав серйозні наукові дослідження історії України 17-18
століть, брав участь у діяльності історикоетнографічного гуртка під керівництвом
професора В. Довнар-Запольського.
Попри успіхи студента керівництво
університету не залишило Павла Костянтиновича на продовження навчання, і він вимушений був піти на військову
службу, пропрпцював рік писарем у запасному батальйоні (був демобілізований за станом здоров'я).
З 1916 по 1930 роки викладав історію в Чернігівському учительському інституті ( згодом Чернігівському Інституті
народної освіти); у 1917-21 роках – у Чернігівському народному університеті, у заснування якого брав участь разом із відомими громадськими діячами і краєзнавцями Д. Дорошенком, А. Верзиловим.
У Чернігівському вчительському інституті П. К .Федоренко очолював деканат, завідував кафедрою історії, за
сумісництвом обіймав посади вченого
архівіста, завідувача сектору Чернігівського губернського, згодом крайового історичного архіву (знаходився у приміщенні колишнього Губернського дворянського зібрання, на Валу). Павло
Федоренко доклав чималих зусиль для
створення і діяльності на базі архіву студентського історико-архівного гуртка, діяльністьякого набула широкого розголосу в 1922–1924 роках.
У 1928–1929 роках Павло Костянтинович керував роботою історико-архівного семінару, учасники, якого досліджували соціально-економічну історію краю
17-18 століть.
Значну роботу П. Федоренко проводив у Чернігівському науковому товаристві, де очолював історико-філологічну (з
1929 року – історико-краєзнавчу) секцію. Входив до складу ініціативної групи,
яка в 1924 році заснувала регіональний
Чернігівський інститут краєзнавства.
Завдяки здобутому науковому авторитету, в цей час Федоренко був позаштатним науковим співробітником низки наукових установ: Комісії Лівобережної України, Науково-дослідної кафедри історії
України, якою керував проф. М. С. Грушевський, Комісії для вивчення соціальноекономічної історії ї України 17-18 століть.
Навесні 1929 року розпочалися арешти серед представників наукової та
творчої інтелігенції, звинувачуваних у
приналежності до міфічної контреволюційної «Спілки визволення України». 21го жовтня 1930 року був заарештований
і П. К. Федоренко, але за браком доказів
«контрреволюційної діяльності» звільнений зпід варти. Дослідник був вимушений «за власним бажанням» полишити
викладацьку діяльність в інституті та зосередитися на роботі в архіві та Чернігівському науковому товаристві.
20-го серпня 1934-го року Павла Федоренка заарештували вдруге, але знову в жовтні того ж року випустили через

брак доказів. До архіву він вже не повернувся і вимушений був заробляти собі на
життя, працюючи на посаді плановикаекономіста у Чернігівській міській раді.
14-го жовтня 1938-го року Павла
Федоренка було заарештовано втретє.
Його звинувачували в участі у створенні Чернігівської філії СВУ та контрреволюційного підпілля на Чернігівщині, яке,
нібито, він очолював за вказівкою професора М. С. Грушевського, та у шпигунській діяльності на користь Польщі.
Згідно з вироком Особливої наради при
НКВС СРСР,П.К. Федоренка було засуджено до 5-и років заслання до Казахстану (м. Казалинськ).
Певний час науковець викладав математику в Казалинському педучилищі
(перез брак педагогічних кадрів під час
війни). В Україну Павло Федоренко повернувся восени 1945-го року.
Протягом 1945–1946 років викладав курс елементарної математики в Конотопському Вчительському інституті.
Згодом переїхав до Києва й влаштувався на посаду старшого наукового співробітника Державного історико-культурного заповідника «Києво-Печерська
Лавра» (1946–1948 рр.). У 1948–1954
роках вчений мешкав у місті КорсуньШевченківському, працював завідуючим відділом і заступником директора
Музею Корсунь-Шевченківської битви.
Останні роки життя Павло Федоренко провів у Києві. За хрущовської «відлиги» історик оскаржив винесений йому
в 1938-му році вирок та дочекався його
скасування.
Рішенням Президії Чернігівського
обласного суду від 16-го травня 1959-го
року П. К. Федоренко був реабілітований
«за відсутністю складу злочину». Залишив
цей не ласкавий до нього світ Павло Косятнтинович 5-го лютого 1962-го року.
В українській історіографії постать
Павла Федоренка відносять до так званої «Лівобережної історико-економічної
школи О. М. Лазаревського». Основний
напрям його наукових студій – соціальноекономічна історія Лівобережної України-Гетьманщини 17–18-го століть. Зокрема, П.К.Федоренко досліджував історію
Залізорудної промисловості Лівобережної України (монографія «Рудні на Чернігівщині»), вивчав історію монастирського
господарства. Студіював регіональну історіоргафію Чернігівщини, історико-культурну спадщину краю. Є автором стислого, але доволі грунтовного огляду фондів
Чернігівського обласного архіву, а також
комплексів документів архівного фонду.
(За публікацією Філіпович Марини
Анатоліївни «П. К. Федоренко. Рудни Левобережной Украины. XVII -XVIII вв.» Москва: АН СССР, 1960. 264с.: Життя історика крізь призму однієї книги».)
У Спільноті «Чернігівщина в житті
славетних» (адміністратор Тетяна Миргородська) оприлюднив Ярослав Воперт.
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Батурин — гетьманська столиця

Сади і парки Віктора Павловича Кочубея
Багато представників роду Кочубеїв полишили про себе пам’ять
у природних парках. На Чернігівщині це Батурин, Сокиринці, Тиниця, на
Сумщині – Дубовичі, Ярославець, на
Київщині – Згурівка, на Полтавщині – Диканька. Найбільшу пам’ять у
природничій сфері полишив Віктор
Павлович Кочубей (1768-1834).
Граф, князь, державний діяч,
окрім різних справ він любив природу і мріяв створити в СанктПетербурзі ботанічний сад на зразок такого, що мав дядько його дружини Марії Васильчикової – Олексій
Кирилович Розумовський в Горенках під Москвою.
Мрія почала здійснюватися з
1802 року, коли за ініціативи Кочубея
було створено Міністерство внутрішніх справ, до відомства якого увійшла
медична колегія. Основною її діяльністю було проведення експедицій.
Закладу на річці Неві належав острів
Аптечний. Там вирощувалися лікарські рослини, а студенти колегії проводили практичні заняття з ботаніки.
Вже 13 березня 1803 року Віктор Павлович направив листа до

медичної колегії з вимогою забезпечення умов праці для професора
ботаніки Григорія Федоровича Соболевського, який мав опікуватися лікарською рослинністю на цьому острові. Пізніше острів стали називати
садом. Як пише дослідник І. Г. Георгі: «Аптекарский сад занимает восточную часть острова, имеет в длину
300 сажен (1 сажень = 2,1 метра), а
в ширину 200 сажен. Он определен
для лекарственных растений. Есть,
однако ж в нем рощи, аллеи, пруды».
За ініціативи Віктора Павловича
для саду почали купувати насіння лікарських трав з Європи та різних регіонів Російської імперії. Однак, повільна робота Г. Соболевського не влаштовувала міністра внутрішніх справ
і в 1806 році він уклав договір на три
роки з доктором медицини Ф. Х. Стефані, який до того очолював ботанічний сад О. Розумовського в Горенках.
Під керівництвом Стефані Аптекарський сад перетворюється на чудовий ботанічний, там будуються оранжереї, закладаються парники і теплиці. Та в 1807 році Віктор Павлович іде
у відставку, їде за кордон, потім – до

України, на Полтавщину. Опіку ботанічним садом він полишає.
На Полтавщині в Диканьці у нього також були великі оранжереї, в
яких росло безліч троянд і камелій
незвичної форми і розмірів. У теплицях і парниках вирощували овочі і ягоди. Влітку уздовж центральної
алеї виставляли бочки з пальмами,
кипарисами, лаврами.
Все життя Віктор Павлович виявляв любов до природи. Поселившись в 1814 році в петербурзькому
будинку на річці Мойці, він відразу
береться упорядковувати території,
будує оранжерею, закладає парники та теплицю.
Розведення екзотичних рослин і
квітів в столичних будинках і на дачах стало великим захопленням Віктора Павловича Кочубея та його
дружини Марії Василівни.
В 1820 році Віктор Павлович за
власні кошти організував спеціальну експедицію до Америки за кактусами. Тоді привезли три екземпляри
нового, нікому невідомого виду цієї
рослини. Одну він віддав до ботанічного саду, яким опікувався, одну

Сава Прокопович
у гетьманському уряді

Із введенням у середині
ХVІІ ст. адміністративно-територіального поділу України на
полки та сотні відбулася ієрархічна диференціація козацької старшини на генеральну,
полкову та сотенну. На найвищому щаблі державної адміністрації перебувала генеральна старшина, що складалася з найближчого оточення
гетьмана і виконувала функції уряду Української козацької держави. Тут мова піде про
Саву Прокоповича, який довгий час фігурував на політичному небосхилі гетьманського
Батурина.
Козацько-старшинський
рід Савичів бере свій початок
від Прокопа Кириловича, «міщанина Ніжинського обивателя Воронізького». Піднесення роду розпочинається від
його сина Сави Прокоповича
(?-1701 р.). Дата народження Сави невідома, але в праці О. Лазаревського «Описание Старой Малороссии» вказано, що вже в 1664 р. Сава
Прокопович отримує дозвіл
царя Олексія Михайловича на
відбудову містечка Вороніжа
Ніжинського полку (нині селище Вороніж Шосткінського району Сумської області), зруйнованого в ході бойових дій
1663 –1664 рр. польським королем Яном Казимиром.
Політична діяльність Сави
Прокоповича в Батурині розпочинається у 1669 р. при
гетьмані Дем’яні Ігнатовичу.
У січні 1669 р. в складі українського посольства їде до
Москви. Основною вимогою
української сторони було виведення з лівобережних міст
царських військ на чолі з воєводами, які були введені під
час гетьманства І. Брюховецького, «чтобы в малороссійских
городах отнюдь не было великороссійских воевод и ратных
людей».
6 (16) березня 1669 р. у
Глухові було укладено Глухів-

Печатка генерального судді
Сави Прокоповича XVII ст.
Із зібрання Чернігівського обласного історичного музею
ім. В. Тарновського.

ські статті. Відомо, що в складі сотників Ніжинського полку,
які взяли участь у підписанні
статей, був і воронізький сотник Сава Прокопович. У 1671
р. гетьман призначає його на
посаду переяславського полковника.
17 червня 1672 р. на генеральній військовій раді в
Козачій Діброві під Конотопом гетьманом Лівобережної
України обрали Івана Самойловича. Він здійснює серйозне оновлення складу генеральної старшини. Перспективного Саву Прокоповича
вводить до свого уряду, він
підписує Конотопські статті як
генеральний писар.
У 1687 р. під час невдалого Кримського походу було
організовано змову проти
І. Самойловича. 7 липня козацька старшина подала донос на гетьмана, обвинувачуючи його в самовладстві,
різних урядових зловживаннях, а головне – в таємних
зносинах з кримським ханом
і у військовій зраді. Старшинський блок, який виступив
проти гетьмана І. Самойловича, складався з численної
і впливової групи старих політичних противників гетьмана – «дорошенківців». До
них приєдналися й представники генеральної старшини,
близької до гетьмана, – ге-

неральний обозний Василь
Борковський, генеральний
осавул Іван Мазепа та генеральний писар Сава Прокопович.
У 1687 р. на Коломацькій
раді при виборах нового гетьмана Сава Прокопович підтримує кандидатуру І. Мазепи. У цьому ж році входить до
складу генеральної старшини
у ранзі генерального судді.
Новообраний гетьман пішов шляхом збільшення маєтностей свого старшинського оточення. Генеральний суддя Сава Прокопович одним із
перших отримав від гетьмана
універсал на «село Кудравку
в уезде Сосницком лежачое
з дворцем, з млинами, з гутою…».
Перебуваючи на посаді генерального судді, часто виконував дипломатичні доручення гетьмана, а безпосереднім
його обов’язком був розгляд
судових справ.
Маємо відомості про володіння генерального судді
Сави Прокоповича в Батурині, які підтверджує випис із
батуринських міських книг за
1697 р. У купчому документі вказано, що того року у батуринського жителя Каленика Тертичника генеральний
суддя Сава Прокопович придбав «двор за пляцом, з будинком и з огородцем, за певную суму золотых сто и двадцеть монеты доброй лечбы литовской». Також Прокопович в
Батурині володів «млином та
хатою при нем».
У 1700 році, у зв’язку з
хворобою, Сава Прокопович
полишив суддівський уряд. У
1701 році перестало битись
серце цього політичного діяча Гетьманщини. Його гідним
наступником та спадкоємцем
став син Семен Савич (прізвище отримав від батькового
імені).
Руслана ОГІЄВСЬКА

Віктор Павлович Кочубей
залишив собі у колекцію, а ще одну
продав за непомірну ціну золотими
рублями: вага золота в кілька разів
перевищувала вагу кактуса! У травні 1823 року за сприяння Віктора
Павловича Кочубея сад на Аптекарському острові отримав статус «Імператорського Ботанічного саду». На
той час у ньому налічувалося 5687
різновидів рослин.
Ботанічний сад, який створював

Марія Василівна Кочубей
(1779 – 1844). Автор обох
портретів – художник Франсуа
Сімон Паскаль. 1809 р.
Віктор Павлович Кочубей, нині вважається одним з найбільших науково-дослідних та культурно-просвітницьких закладів. Парки, створені
на українській землі іншими представниками Кочубеїв, у більшості
стали пам’ятками садово-паркового
мистецтва.
Наталія ДРОБЯЗКО

Історичний гурток
«Батуринський курінь»
Національний заповідник «Гетьманська столиця» у квітні 2015 р. для тіснішої співпраці з молоддю організував історичний гурток «Батуринський курінь»
на базі Музею археології Батурина. Його
учасниками стали учні Батуринської ЗОШ
І-ІІІ ступенів імені Григора Орлика. Також
деякий час гурток відвідували й вихованці Батуринської спеціальної загальноосвітньої школи- інтернату.
Основна мета гуртка – залучення учнівської молоді перспективою досліджень рідного краю, збереження
пам’яток історії та культури.
Викладачі гуртка поєднують теоретичні і практичні заняття: лекції змінюють екскурсіями по об’єктах заповідника,
переглядом фільмів на історичну тематику, обговоренням доповідей, рефератів,
майстер-класами тощо. Учні мають змогу
відвідувати й різні «потаємні» місця заповідника: підземний хід Цитаделі Батуринської фортеці, горище палацу гетьмана
Кирила Розумовського, знайомитися із
особливостями збереження і відновлення унікальних експонатів у реставраційній майстерні.
Вихованці постійно займаються пошуками історичних документів, експонатів, спогадів. Наприклад, учасниця гуртка Софія Цап зібрала та передала до фондового зібрання заповідника у квітні
2018 р. клейма батуринського виробника скляного посуду другої половини ХVІІІ
– першої половини ХІХ ст.
Упродовж 2015-2017 рр. учасники
гуртка брали участь в роботі обласної іс-

торико-краєзнавчої конференції учнівської молоді, яка проходила в м. Чернігові. Науковий керівник – завідувачка
відділу археології Наталія Саєнко. Їхні
науково-дослідницькі роботи стосувалися історії Батурина ХVІІ–ХVІІІ ст. У 20152016 рр. учні були залучені до проведення освітнього фестивалю АРСЕНАЛ ІДЕЙ,
який проходив в Мистецькому арсеналі
(м. Київ). Учасники гуртка беруть участь
в роботі Батуринської археологічної експедиції.
Неодноразово учні ставали учасниками науково-просвітницьких заходів «Різдво у Гетьмана», «Розум-Fest»,
«Нікого в світі не любив так…», «На
гостинах у Гетьмана», «Остання Тарасова дорога», «Об’єднає Україну булава гетьманська», «Присвятивши себе
бджільництву, я віддав йому все життя», Обласному музичному фестиваліконкурсі молодих виконавців ім. А. Розумовського, «День пам’яті Батурина»,
«Батуринські вечорниці» та інших. Під
час таких заходів діти готують виступи
на історичну тематику. Інколи стають
навіть акторами чи ведучими заходів,
екскурсоводами, перевтілюються в історичних персонажів.
Розпочався новий навчальний рік. Діяльність гуртка продовжується.
Каріна СОЛДАТОВА
Автори публікацій –
наукові співробітники
Національного історико-культурного
заповідника «Гетьманська столиця»

Вихованці гуртка під час концерту «Viva Батурин», 2019 р. Фото автора.
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини історії» – відомого чернігівського письменника, журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175,177–183, 185, 186.

Дещо із життя губернаторів
Головними посадовими особами на Чернігівщині упродовж
більш ніж століття, а точніше із
1802 по 1917 рік, були губернатори. Траплялися серед них і
люди високоосвічені та порядні,
траплялися і самодури, а то й диваки. Згадаємо дещо про останніх.
1817 року, коли імператор Олександр І відвідав Чернігів, губернаторствував у ньому
58річний Олексій Петрович Бутович, нащадок відомого чернігівського козацькостаршинського
роду. Людина проста, без університетських дипломів, трішки дивакувата: розмовляв чернігівською говіркою, поза службою
вбирався в український одяг...
– Як у вас у губернії ідуть
справи? – поцікавився імператор у Бутовича на офіційній зустрічі з високопосадовими особами міста.
– То так, то сяк, ваша величносте, – відповів Олексій Петрович, соромлячись своєї вимови.
– А що у вас тут робиться? –
став допитуватися Олександр.
– То те, то се, ваше величносте, – «рапортував» Бутович.
Присутні помітили, що імператор вже починає нервувати.
Зрештою, мабуть, прийнявши губернатора за дивака, звернувся
до міського голови Гриба:
– Чим ви торгуєте?
– То тим, то сим, ваше величносте, – не менш «красномовно»
відповів градоначальник.
Олександра дещо спантеличили такі пояснення, але, ознайомившись зі звітом, представленим Бутовичем, він був приємно
вражений чудовими результатами діяльності губернатора. Наступного року імператор підвищив Олексія Петровича по службі
і той переїхав до Петербурга. Але
ще довго після того не без посмішки згадував його «рапорти»
у Чернігові, підкреслюючи водночас, що конкретні справи важли-

віші пишномовства.
У 1893 році губернатором
призначено 45 -річного Євгена Андрієвського, колишнього офіцера, учасника російськотурецької війни 18771878 років. Упродовж десяти років його
губернаторства і в Чернігові, і
в губернії з’явилося чимало нових промислових підприємств,
велося будівництво, відкрилися
нові освітні, культурні, благодійні заклади. Але разом з тим був
він людиною самозакоханою, купався у славі губернатора і «батька» міста. Цікаві спогади про це
залишив чернігівець В’ячеслав
Пухтинський.
Скажімо, губернатор мав
звичку стояти на розі вулиць Шосейної і Богоявленської (нині відповідно проспект Миру і вулиця
Шевченка) біля вітрини магазину «Мюр і Меріліза» мадам Данюшевської,
насолоджуючись
тим, як чемні чернігівці кланялися йому, а гімназисти ще й формені кашкети знімали за кілька
кроків.
Милувався
поклонамивітаннями городян і під час прогулянок вулицями міста в екіпажі, перед яким завжди мчався на
дрожках поліцмейстер Станішевський. Під час однієї з таких прогулянок і стався анекдотичний
випадок.
Отож їхав губернатор десь в
районі Бобровиці, коли йде назустріч худенький дідок, у скромному одязі, із рушницею за плечима, видно, повертається із полювання. Пройшов мимо екіпажу губернатора і навіть не глянув
на нього. Розгнівався від такої
неповаги до себе Андрієвський,
наказав Станішевському затримати дідка. Дивлячись на нього з
екіпажу, гоноровито запитав:
– Ти чому не вклонився мені?
– Я не маю честі вас знати.
– Як? Я – губернатор, дійсний статський радник Андрієвський.

– А! Дуже приємно познайомитися. Я – голова Київської судової палати, таємний радник...
Після німої, як у Гоголя, сцени
сторопілий Андрієвський вискочив з екіпажу:
– Вибачте, ваше превосходительство, прошу зайняти місце у
моєму екіпажі.
Справа в тому, що скромний
дідок із рушницею, приїхавши
до рідних у Чернігів, мав вищий,
ніж у Андрієвського, ієрархічний
ранг, та й посаду обіймав досить
високу – до компетенції голови
Київської судової палати входило
п’ять губерній, у тому числі і Чернігівська.
Свою кар’єру після губернаторства Євген Костянтинович закінчив начальником пошт і телеграфів Росії, тобто міністром. Ще
у Чернігові пошив собі і став носити генеральську форму поштового відомства, що відрізнялася
від інших тим, що підкладка та
відвороти на пальто і сюртуку, а
також лампаси на брюках мали
жовтий колір.
Коли ж на початку 1903 року
Андрієвський назавжди виїхав з
Чернігова, у місцевій напівофіційній газеті, яку видавав касир
пароплавного причалу Дмитрієв, з’явилося таке оголошення:
«Сбежала собака, кличка «Помпадур», у нее на шее, на груди и
на задних лапах большие желтые
пятна. Нашедшего просят сообщить за вознаграждение по
адресу...»
Не важко було здогадатися,
що мова йшла про від’їзд Андрієвського. Заметушились у редакції газети, кинулася на пошуки
автора оголошення поліція... Як
виявилося, ним був «вічний студент» Седлецький. Але жартівник на той час, аби уникнути неприємностей, виїхав до Києва.
Втім, його особливо й не шукали.
Адже через два тижні до Чернігова приїхав новий губернатор –
Олексій Хвостов...

Фотоархів
От така знахідка! На фото – Седнівський
самодіяльний народний хор. 1930 р. Подивіться, які харАктерні обличчя. Кожне!
Світлину надала Катерина Анікєєва
Олександр ЯСЕНЧУК
Історія Чернігово-Сіверщини

Родина Горільченків з Варви. 1906 - 1907 роки. Родинний
архів Лариси Бутенко. Світлину надав Sergey Eletskikh.
Україна продовжує втягувати мене в стан шоку, даруючи
все нові фото моїх рідних з прекрасного далека.
На фото зліва стоїть двоюрідна бабуся Марія Юхимівна Горільченко. (1891-1962). Поруч мій двоюрідний дідусь Григорій
Юхимович Горільченко (?). Пішов з життя молодим, в 24 роки,
помер від пневмонії. Праворуч від Грігорія - його дружина (?).
Сидить зліва друга дружина прадіда Горільченка Юхим Петровича. Праворуч Юлія Юхимівна Горільченко, моя двоюрідна
бабуся (1888 – 1976.)
Sergey Eletskikh
Прилуччина Фортеця - Pryluky.Fortress
https://www.facebook.com/Pryluky.Fortress/photos/a.

Гоголівський Плюшкін мешкав у…
Новгороді-Сіверському
1842 року вийшла поема Миколи Гоголя «Мертвi душi», i у тих небагатьох, як
для провiнцiйного мiста, примiрниках її,
що потрапили до НовгородаСiверського,
його жителi пiзнали в образi Плюшкiна
чимало рис вчителя математики i малювання мiсцевої гiмназiї Iгнатьєва, який
роком ранiше пiшов iз життя.
Звiсно, великий Гоголь нiколи не
зустрiчався з Iгнатьєвим. Але iнший
письменник Пантелеймон Кулiш – був
його учнем, навчаючись у гiмназiї, навiть
певний час квартирував у нього. Згодом
розповiв про це у своїй автобiографiчнiй
повiстi «Якiв Якович» – саме так звали
новгородсiверського Плюшкiна.
Народився Якiв Iгнатьєв 1780 року в
сiм’ї солдата Суворовської армiї, про що
згадував: «Батечко служив у гарнiзонi
капралом: одержував у мiсяць чотири пуди борошна, чвертку крупи та карбованця i 6 алтинiв грошей. Цим треба
було й годуватися... На снiданок сухарики з водицею та трiшки сольцi, на обiд
кашка з крупи, а на вечерю цибулина з
хлiбцем, ось i вся розкiш».
Пiзнавши тяжку солдатську службу, капрал Iгнатьєв прагнув дати
синовi освiту, аби той не повторив його
долю. Влаштував Якова до НовгородСiверського училища, пiсля якого той
два роки служив у судi писарем, оскiльки
мав хороший почерк. Iз 1812 року став
учителем першого i другого класiв
гiмназiї.
Тяжке голодне дитинство не могло
не позначитися на характерi Iгнатьєва.
Бережливість перейшла у скупiсть,
економiя – у жадiбнiсть. Подiбно герою
«Мертвих душ», вiн не ходив нi до кого
в гостi i сам нiкого не приймав, вважаючи це «збитковою для господарства
справою». Слуги вдома не тримав i всю
домашню роботу виконував iз сестрою
Марфою, яка жила при ньому.
Будинок Iгнатьєва стояв на околицi
мiста, за пустирем. Високий паркан i
злий пес охороняли спокiй господаря, й
мало хтось знав що робиться за тим парканом.
I все ж гiмназисти залишили спогади
про помешкання свого вчителя. Жив вiн

в однiй iз трьох кiмнат будинку, яка водночас була йому i спальнею, i кабiнетом,
i музеєм, адже у нiй, окрiм малюнкiв господаря, висiли на стiнах батьковi речi:
рушниця, тесак, портупея i похiдна шинеля, вiдома тим, що у нiй капрал Iгнатьєв
ходив у швейцарський похiд разом iз
Олександром Суворовим.
Цiкавий i такий спогад: «Одна з
нижнiх шибок вiкна складалася з безлiчi
шматочкiв скла, старанно зiбраного господарем i злiплених замазкою...Стiльцi й
стiл з кривими нiжками нiби скорчилися
вiд старостi i сумного вiдлюдництва у цiй
низенькiй, темнiй кiмнатi... Тiльки кiт, що
сидiв на лежанцi, здавалося, був задоволений своїм становищем, завдяки мишам, якi не цуралися будинку Iгнатєва».
А мiж тим був Якiв Якович людиною
досить багатою. Окрiм платнi вчителя
гiмназiї i доходiв вiд власного господарства, вiн, за звичаями тих часiв, одержував чималi «добровiльнi» пожертвування вiд батькiв своїх учнiв. Хто бiднiший,
нiс булки i бублики, багатшi – цукор, чай,
борошно. Помiщики завозили наставникам своїх чад масло, м’ясо, а iнколи i поросят.
Пантелеймон Кулiш писав: «Я нiколи
не бачив його радiснiшим, анiж тодi,
коли, бувало, пiсля вiдпуску з’явишся
до нього з мiшком борошна. Вiн навiть
усмiхався, що ранiше я вважав для нього цiлком неможливим. Iнодi Iгнатьєв
пiд час уроку закликав учнiв вгамуватися такими словами: «Що ви дзижчите,
бджоли поганi? Дзижчать дзижчать, а
меду не носять». Це був тонкий натяк на
деяких учнiв, у батькiв яких були власнi
пасiки. Або: «Млини ви вiтрянi! Мелетемелете, а борошна нема» – знову натяк».
Тi, хто робив пiдношення вчителю,
одержували хорошi оцiнки i бешкетували на уроках. Учитель нiби нiчого не бачив i не чув. Але горе було тим, хто приходив до школи з «порожнiми» руками. Всі
ці хабарі учнiв i їхнiх батькiв Якiв Якович продавав купцям, а грошi ховав до
скринi. Новгородсiверцi лише дивувалися з того, адже не мав вiн нi дружини, нi
дiтей...

Епізод з «Носівської революції»

Орієнтовно травень —
червень 1991 року.
На фото: носівчани
та учасники легендарного хору «Гомсін» на чолі
з Леопольдом Ященком
(на передньому плані з
сопілкою в руці) – українським музикознавцем,
фольклористом,
диригентом,
композитором
і дисидентом, кандидатом мистецтвознавства
(1961 р.).
Знімок зроблено на
Центральній площі Носівки перед готелем «Полісся». Митці спеціально приїхали до Носівки щоб підтримати учасників голодування – Єфименка та Музиченка.
Під час тих подій протестні акції тривали близько 30 днів. Щодня на Центральній площі перед готелем «Полісся» збиралося від кількасот до кілька
тисяч носівчан, які вимагали відставки
першого секретаря райкому КПУ і члена
ЦК КПУ «залізної леді» Віри Сотниченко,
депутата Верховної ради УРСР Віктора
Приходька та інших чиновників. На підтримку вимог громади вчителі Єфименко та Музиченко розбили на Централь-

ній площі намети та оголосили голодування.
Завершилася революція гучними
відставками та перевиборами Носівського міського голови.
«Носівська революція», розпочалася проти сваволі місцевого керівництва, яке звільнило двох директорів
шкіл Миколу Єфіменка (№ 4) і Григорія
Музиченка (№ 2) за їх опозиційність до
влади. Тобто Носівська революція мала
не «ковбасне», а політичне походження.
Олександр СОЛОМАХА
Фото автора
«Історія, як вона є…»

Світ літератури і мистецтва

Світ- інфо
№187 19 листопада 2020 року

Чернігів очима літераторів

Творець музею живого
письменника Володимир Дрозд
«Син колгоспника з глухого поліського села» відразу після школи
став журналістом у районній газеті, закінчив університет, доріс до
відомого столичного письменника» – так
писали літературознавці про
Володимира Григоровича Дрозда, народженого в селі Петрушин Чернігівського
району. Наче, все просто. Але це не так.
Автор кількох історичних повістей
і романів, Володимир Дрозд (1939 –
2003) наприкінці 90-х років замислився над прожитими роками в літературі, і
не тільки, та взяв і написав книгу «Музей
живого письменника». Це мемуари людини, дитинство та юність якої припали на
післявоєнні роки. Школярем Володимир
був дописувачем Олишівської районної
газети «Голос колгоспника». І дуже хотів з
часом там працювати журналістом. Тому
відвідував засідання обласного літературного об`єднання при газеті «Деснянська правда». Приходив пішки і в дощ, і
в заметіль. Тоді редакція часопису розміщалася в будинку по вулиці Свердлова, 2
(нині імені Гетьмана Полуботка) в Чернігові. Юнак познайомився з деякими журналістами. Розповів їм про своє бажання теж працювати в газеті.
Із його книги: «Редакційні жінки дивилися на моє вбрання, а відповідно – і
на мене, жалісливими очима, розпитували, що збираюся робити після закінчення
школи. Котрась із них подзвонила у сектор преси Чернігівського обкому партії.
Мені поталанило – трубку зняв інструктор Микола Фальчевський. Служба ще
не вбила у його серці елементарної людської доброти. І ось я уперше відчиняю
важкі обкомівські двері.. За дверима –
міліціонер: «А ти куди?» Довго вислуховує моє лепетання, підозріло зирить на
убогеньке вбрання – пропускає. Переді
мною – високі, круті сходи. Із шкільним
портфелем у руці я ступаю на одну сходинку, на другу, на третю, передчуваючи
важливість хвилини, але ще не віддаючи
собі звіту, що ці сходи – до галіфе…».
Для сільських чоловіків галіфе давно
стало ознакою і символом влади. Його
ж носили начальники. За словами Володимира Григоровича, галіфе – «межовий
знак між тими, хто угорі, і тими, хто унизу». А він був одягнений у захарчований,
бавовняний костюмчик, крізь нитки якого світилося худе тіло хлопця і куца фуфаєчка. Ще на ньому була солдатська, батькова шапка і незмінні чуні. Тому черговий міліціонер насторожено дивився на
нього. Однак все-таки пропустив до Миколи Фальчевського. Інструктор більш
співчутливо розглядав пришельця. Сказав, що читав віршики Дрозда. Вони світлі, життєрадісні і надихаючи. Одним словом, розмова закінчилася тим, що хазяїн кабінету порадив юнакові закінчити
школу, а він тут подумає.
Коли завершилися школярські роки,
мрія Володимира здійснилася – він співробітник районної газети. Почав з коректора і дійшов до завідувача відділу. Писав за псевдонімом В. Придеснянський.
На початку 1959 року з`явився Указ уряду про ліквідацію декількох районів Чернігівської області, серед них – Олишівський. Зрозуміло, що ліквідація району
спричинила знищення газети. Володимиру ще раніше пропонували місце в обласній комсомольській газеті, яка мала виходити з наступного року. «І ось із середини грудня я – в Чернігові, – рядки з його

книги. – Уже на мені – галіфе обласного покрою. Завідувач відділом. Поки що
редакція тулилася в приміщенні обкому
комсомолу. Там, у коридорі, біля колони
під «малахіт», редактор новоствореної
газети Борис Іваненко познайомив мене
з літпрацівником мого відділу Євгеном
Гуцалом. «Історична зустріч», – іронізував я, тиснучи Євгенову долоню. Другого дня ми з Євгеном Гуцалом уже бродили по Чернігову, шукаючи житло». Молоді
люди зняли кімнату в будинку по вулиці
Муринсона і прожили в затишному котеджику близько року.
На все життя Володимир Григорович запам'ятав той номер «Комсомольця Чернігівщини», де на першій сторінці
красувалася його розповідь про молоду
доярку, фото якої зробив фотокореспондент газети Григорій Бібик. Авжеж, приємно було.
Володимир Дрозд трошки заздрив
Євгену Гуцалу, який працював у відділі
під його началом, і писав свої прекрасні оповідання та публікував їх. Володимир Григорович жартував: «Можливо, в
цьому допомогло йому сало, посилки з
яким Євген регулярно одержував з рідної Вінниччини. Сало вінницьке я теж куштував, про що Євген досі мені нагадує,
але сотворити щось подібне воно мені
не допомогло. Втім, я ще носив галіфе і
було мені не до літератури…». Почуваючи
себе начальником обласного масштабу
(вже мав новий кітель, нове галіфе, нові
юхтові чоботи), Володимир Дрозд сказав
собі: якщо його підлеглий пише оповідання і друкується, то йому, «його керівникові і сам Бог велів. Бо ж, згідно з ієрархічною драбиною, я мушу бути і розумніший, і талановитіший».
І Дрозд почав серйозно стукатися до
літературних хоромів, коли Євгена Гуцала вже не було в Чернігові, а з Володимира зняли галіфе – ознаку того, що він
угорі. Хоча тут він трошки злукавив, бо
перші великі літературні двері значно
раніше йому відчинив поет Кузьма Журба. Відчув у юнакові здібності до поезії і
запросив до себе. «Він мешкає на околиці Чернігова, – згадував Володимир Григорович. – Поки знаходжу його дім, стискаючи у спітнілій од хвилювання долоні
шкільний зошит із віршиками, у чунях повно березневої талої води. Уперше переступаю поріг кабінету поета. Кузьма Тимофійович (хай хоч на тім світі віддасться йому за його чулість, за увагу до нас,
юних) щось поблажливо нахвалює, щось
критикує, а я бачу лише брудну воду, що
натекла з моїх мокрих чунь на чисту дощату долівку кабінету. І сором пече мене
вогнем».
У цій оселі Дрозд почув українську
мову, таку чисту, що слухав би, і слухав.
Адже у Чернігові більше розповсюдженою була російська і суржик. Дуже часто різні чиновники або люди за прилавком кидали Володимиру в обличчя, щоб
він говорив людською мовою. «Знову, як
у найгірші свої олишівські часи, – зізнавався Володимир Григорович, – я присягався на чернігівському Валу, над Десною, рідній землі чернігівській і усьому
українському народові не укорочувати свого життя самогубством, зберегти
себе для української літератури…». І він
залишився вірний даній присязі.
Знесли котедж по вулиці Муринсона
(нині вулиця Воскресенська), де наймали
кімнату Євген Гуцало і Володимир Дрозд.
Однак про них нагадують збережені будівлі по вулиці Гетьмана Полуботка, 2,
обласної бібліотеки ім. В. Короленка,
колишнього обкому комсомолу, де вони
приймали поета Миколу Сома, який здавався метеором, «що залетів щасливим
випадком у наш провінційний Чернігів з
далекої літературної Галактики»…
Людмила СТУДЬОНОВА
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Нова обласна літературномистецька газета «Струна»
1

Втім, і «Світінфо» я перші два
роки видавав власним
коштом, поки долучилися
до підтримки газети добрі
люди, патріоти, готові підтримати державницьку, демократичну українську пресу. Умова підтримки єдина
– жодних умов щодо «проштовхування» своїх публікацій в газету за її фінансову підтримку. Я просто кажу
людям: якщо вам імпонують
такі українські газети, якщо
хочете і можете їх підтримати – буду радий.
Назву хоча б деякі імена,
представлені у новій газеті їхніми творами, розповідями про них: світ - Стефан
Цвейг, Ремарк, Мопассан,
Україна і діаспора - Іван Багряний, Наталена Королева,
Ліна Костенко, Чернігівщина – Валентина Мастєрова,
Любов Пономаренко, Людмила Зіневич, Тетяна Череп-Пероганич, Василь Чухліб, Володимир Шкварчук,
Микола Клочко, Володимир
Фриз, також моє оповідання.
Далі йде текст мого
звернення до читачів, надрукований на 1 сторінці
нової газети «Струна».

Струни
слова і музики

Знайомимося. Антоненко Петро Якович, народився 24 червня 1948 року в
селі Авдіївка Куликівського району Чернігівщини. Закінчив у своєму селі восьмирічну школу, в сусідньому
Ковчині, звідки родом мама,
– середню. Батько Яків Гнатович, – учасник двох воєн,
фінської і Другої світової,
працював у селі на різних
посадах, найбільше – шофером. Мама Оксана Василівна – сільський медик.
Трохи я попрацював у
селі, два роки служив в армії, кілька років працював
робітником на підприємствах Чернігова і Куликівки. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету ім. Т.
Шевченка. Більшу частину
трудового життя – журналіст. 23 роки відпрацював
у Куликівській райгазеті
«Поліська правда». Наприкінці 1992 року в Чернігові спільно з товаришами по
обласних організаціях Народного Руху і Товариства
«Просвіта» створював знамениту свого часу обласну
газету «Сіверщина», в якій
12 з половиною років був
редактором. 8 років ( 2006
– 2014) працював у Києві, у
всеукраїнській газеті «Слово Просвіти», центральному
виданні Товариства. З лютого 2012 року видаю власну обласну загальносуспільну газету «Світ-інфо».
Інколи ці роботи накладалися: ще працюючи в од-

ній газеті, починав роботу
в іншій.
Чому нова газета і саме
лі т е р а т у р н о - м и с т е ц ьк а?
Якщо говорити загалом, не
зайвою буде з`ява нових
українських видань. Свого
часу у «Сіверщині» ми мали
ідею видання дочірніх газет
від нашої основної, створення такого невеликого медіахолдингу. Починання зробили, коли з початком 1998
року стали видавати дочірнє видання – обласну газету для дому, для сім`ї – «Біла
хата». Спонукало й те, шо на
цей момент обласна влада,
стурбована шаленою популярністю «Сіверщини», ростом її тиражу, похапцем почала «накручувати» тиражі
своїх газет. Також почали
з`являтися нові газети. І ми,
щоб затримати у себе частину читачів, створили ту газету. На жаль, вона припинила існування ще весною
2014-го, бо зникла і її «прародителька» «Сіверщина».
Це окрема, невесела історія
про те, як непросто видавати газети.
А на піку популярності
«Сіверщини» ми, її видавці,
подумували створити і ще
ряд видань, крім «Білої хати»,
зокрема, й літературно-мистецьке. Найближче підійшли
до створення молодіжної газети. Основою була постійна молодіжна сторінка «Сіверщини» – «Експресія», яка
виходила щомісяця років зо
два, на початку 2000-х. Її готувала наша молодіжна редакція, гурт веселих хлопців і дівчат, в основному студенти, дехто з яких нині – відомі журналісти. Ми навіть
зробили два окремі випуски
цієї газети «Експресія», додатку до «Сіверщини». Шкода, далі не пішло, підтримки
ми не дочекалися.
Переходимо в сьогодні.
Нова газета «Струна» – перед вами. Потреба в таких
виданнях є. Чернігівщина
має багаті літературні, мистецькі традиції, славні імена довго перелічувати. У нас
кілька театрів, у тому числі
два академічні, філармонія,
де чотири академічні колективи, велика мережа бібліотек, клубних закладів, обласні організації всеукраїнських творчих спілок. І при
цьому літературно-мистецька тематика дуже бідна у
місцевій пресі. Літературна
тема просто майже відсутня, лише дві-три газети її ведуть. Серед них і моя газета
«Світ-інфо»: у кожному номері за ці майже 9 років –
проза і поезія письменників
Чернігівщини, України, світу, розповіді про письмен-

ників, літературне життя, і
про мистецтво так само.
Звичайно, моя газета відбиватиме мої уподобання. Не буду довго на
них зупинятися – Гоголь,
Леся Українка, Чехов, Бунін, Франко, Шевченко, Коцюбинський, Цвейг, Маркес, Чапек, О. Генрі, Мопассан, Екзюпері. Зупинятися
на мистецтві, починаючи з
генія польської і світової музики Шопена. Все це буде у
новій газеті і не лише, звісно, мої уподобання. Друкуватимуться найбільш талановиті твори літераторів
Чернігівщини, України, світу, обов`язково буде українська діаспора.
Маю коротко сказати
і про свою причетність до
цього. Видав три книги, перші дві у обласній «Просвіті»:
«Бабине літо» (1994 р.) і «Свіча»( 2001 р.). У першій проза, у другій дещо з попередньої книги, плюс перша публікація повісті «Вересень»,
а також трішки поезії. Третя книжка вийшла у 2017
році: «Стріла». За обласною
програмою книговидання,
де пройшла конкурсний відбір. Потім перемогла в номінації «Проза» в обласному
конкурсі «Книга року-2017».
Тут у першій частині – повне
відтворення книжки «Свіча»,
в другій – інші твори і тексти
бардівських пісень.
Отак плавно – до теми
музики. Колись я трохи
вчився у вокальній студії
Чернігівського палацу хіміків. Потроху граю на гітарі,
піаніно, баяні. А десь з півтора десятки років тому у
мене пішли бардівські пісні,
а це ж треба самому писати і виконувати. Також написав музику на вірші чудових
поетів: Ліна Костенко, білоруські поети Яугенія Яніщиц,
Алєсь Бєли.
Все це я виконував на
двох моїх творчих вечорах
у жовтні і грудні минулого
року, проведених Чернігівською міською центральною бібліотекою ім. М. Коцюбинського, за що моя
щира вдячність. Повні записи вечорів зробив мій колега і товариш Сергій Кордик, котрий веде в Чернігові
кілька цікавих сайтів, і якому теж дякую. Записи він поставив в Інтернет, охочі можуть знайти їх на Ютубі, по
назві «Липневі акорди в тональності осені» чи моєму
прізвищу.
Тепер знайомтеся з новою газетою, читати тут є
що.
Петро АНТОНЕНКО

Світ домашнього читання
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Несподівані
думки

З віком починаємо
цінувати лише турботу,
все інше ми вже бачили.
Жінка не стає на рік
старша, вона стає на рік
небезпечніша.
Хочу стати кращим,
але куди вже краще!
Ні сорому, ні совісті
– нічого зайвого.
У твоєму існуванні
мало сенсу, якщо ти жодного разу не нявкнув коту
у відповідь.

Було колись...
Письменник Іван Нечуй-Левицький мав свій
підхід до правопису і був
тут дуже категоричним.
Наполягав, що його треба
пристосовувати до живої,
розмовної мови українців: «Писати треба так, як
люди говорять!». Не любив літеру «ї» та апостроф
(писав сімя, а не – сім'я).
Не терпів «й» на кінці прикметників у місцевому
відмінку і обстоював, щоб
писати не «на зеленій траві», а «на зелені траві» чи
«у сиві шапці». Запевняв,
що так говорить величезна частина України, бо він
же багато років ходить до
Михайлівського монастиря і там розмовляє з прочанками, окрім того, говорить з двірниками і з бабами, що носять молоко.
Нечуй-Левицький
був дуже пунктуальний.
1904-го року, на вшануванні його ювілею, коли
всі вітали письменника і
виголошували промови,
він о 10-ій вечора почав
з усіма прощатися і пішов,
сказавши: «Уже десята година. Мені час спати».

Куточок
гумору

– До чого довела дієта. Стояла в тролейбусі поруч з мужчиною, від
якого несло смаженою
картоплею, не втрималася і вкусила його.
☺ ☺ ☺
– Куме, ти ліг мордою
в холодець. Ляж у олів`є, а
то застудишся.
☺ ☺ ☺
– Ми так давно одружені, що дружина може
закінчувати початі мною
фрази. А також починати
їх, а ще – вставляти щось
посередині.
☺ ☺ ☺
– Моя улюблена поза:
лягла внизу, ковдра зверху.
☺ ☺ ☺
– Моя бабуся почала у
60 років ходити по 5 кілометрів щодня. Зараз їй 97
років, і ми давно не маємо
поняття, де вона.

Цікаве по планеті

Щасливий рік: в Америці у пари з 14 синами
нарешті народилася донька
У Катері та Джея Швандт зі штату Мічиган,
США, нарешті народилася донька. Це могло
здатися звичайною подією, якби не те, що майже 30 років у пари народжувалися лише сини,
– їх у подружжя 14. Але вони не полишали надії на те, що одного дня в них з'явиться дівчинка. Вона народилася 5 листопада, з вагою 3,4
кг. Її назвали Меґі Джейн.
Найстаршому сину подружжя, Тайлеру, вже
28 років, недавно він одружився та переїхав
від батьків. Він розповів, що його батьки вже й
не сподівалися, що в них нарешті з'явиться дочка. За словами Тайлера, його батьки не дуже
обізнані в жіночих іменах, тому Меґі походить
від другого імені мами Катері – Маргарет, а
Джейн – версія імені батька.
Катері та Джей почали зустрічатися ще в
старшій школі, а одружилися в 1993 році перед вступом до університету. До закінчення навчання у пари вже народилося троє синів.
Обидвоє встигли здобути наукові ступені.

Катері має ступінь магістра соціальної роботи в Державному університеті Гранд-Веллі, а
Джей – юрист і власник фірми, що займається
землевпорядкуванням.
У пари є своє шоу на місцевому телебаченні «14 Outdoorsmen», але, ймовірно, після народження доньки їм доведеться змінити назву.

Бразильця кинула наречена –
він одружився з собою

Швед навчив птахів
міняти сміття на їжу

33-річний бразильський лікар Діого Рабело здійснив шлюбний ритуал з самим собою після того, як його наречена Вітор Буено
розірвала заручини.

Шведський інженер Ганс Форсберг взявся
за непросту, але корисну справу. Він розробив
розумний пристрій, який дозволяє «заробляти їжу» вуличним птахам. Для цього їм потрібно
приносити дрібне сміття та вкидати його у спеціальний отвір.
Чоловік є спеціалістом у сфері штучного інтелекту та робототехніки у компанії AFRY. Над
розумною годівничкою він працює вже кілька
років.
Ідея винаходу з'явилася у нього, коли той випадково побачив спробу сорок викрасти щось
на вулиці.
Результатом став розумний пристрій, інженер сам написав програми для його роботи. Після того, як всередину потрапляє сміття, механізми насипають корм у годівницю.
Наразі основним «обмінним товаром» для
птахів є кришечки від пляшок. Пристрій розпізнає їх завдяки надрукованому на 3D-принтері
спеціальному металодетектору. Найбільше
включилися в цю справу сороки, адже це дуже
розумна птаха.
Форсберг хоче поділитися цим проєктом та
своїм досвідом з усіма зацікавленими. Адже подібні експерименти можуть принести чимало
користі. Швед хоче навчити птахів утилізовувати також недопалки та інше дрібне сміття.

Але церемонія «шлюбу» все ж відбулася.
Тим паче, й підготовлена вона була недешевою: 350 тисяч реалів (1,8 мільйона гривень).
Але, мабуть, не лише через це впертий і дотепний наречений провів церемонію. Вона
пройшла на курорті, були присутні члени сім'ї
та близькі друзі Рабело.
Чоловік сказав собі «Так» перед дзеркалом в оточенні гостей.
www.unian.ua.

Правила мудрої людини
Хочеш жити спокійно – не втручайся з допомогою, коли тебе про це не просять. Інакше
станеш рятівником і потрапиш в трикутник долі
(переслідувач – рятівник – жертва).
Є три складові життя: зміни, вибір і принципи.
Живіть, виходячи з вашої уяви, а не вашої
історії.
Почуття провини відключає мізки.
Життя на 10% складається з того, що з
нами відбувається, а на 90% з того, як ми на
це реагуємо.
Що мудрець робить на початку, те дурень
робить в кінці.
Наше життя завжди приносить користь людям. Воно служить їм або прикладом, або застереженням.
Чим краще наше сьогодення, тим менше
ми думаємо про минуле.
Два рази не живуть, а багато і таких, які і
один раз жити не вміють.
Життя – океан. Важко плисти по бурхливій
поверхні. Слабкі йдуть на дно: там спокійніше.
Вам не потрібно вирішувати всі життєві
проблеми відразу, вам потрібно вирішувати
тільки проблеми сьогоднішнього дня: від вас
вимагається витерпіти біль лише цього моменту.
Чудовий вираз: «радість байдикування».
Падати – частина життя, підніматися на
ноги – її проживання. Бути живим – це подарунок, а бути щасливим – це ваш вибір.
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Особистість – це підпис на воді. Ти ще не
підписався, а він вже зник.
Що б там не було, ніколи не сприймайте
життя занадто серйозно: вам з нього живцем
все одно не вибратися.
Для того, щоб бути повністю пов’язаним з
іншою людиною, вам доведеться спочатку знайти зв’язок з самим собою.
Якщо ми не можемо змиритися зі своєю
самотністю, ми починаємо використовувати
іншого як укриття від ізоляції.
Битва за життя або життя заради битв –
все в наших руках.
Жадібність і щастя ніколи не зустрічалися
одне з одним: вони навіть не знайомі.
Людина може сміятися чи плакати. Щоразу, коли ти плачеш, ти міг би сміятися, вибір за
тобою.
Внутрішня сила – це здатність поважати
чужу музику, але танцювати під власну мелодію і слухати свою гармонію.
Скороспілі плоди довго не зберігаються.
Господь Бог витончений, але не зловмисний.
Пильне лише серце, найголовнішого очима
не побачиш.
Хто сіє вітер, той пожне бурю.
Щастя посміхається всім, але тільки небагатьом – назустріч, більшості ж – слідом.
Ви нічого не можете зробити з довжино вашого життя. Але можете дещо зробити з його
глибиною і широтою.

Зареєстрована у Головному управлінні юстиції
Чернігівської області.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія ЧГ № 501-150 Р від 26 жовтня 2011 року.
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Капуста, хрін, буряк: від застуди
та грипу – найпростіші продукти

Квашена капуста. Імунну систему чудово зміцнюють пребіотичні продукти, що містять живі мікроорганізми, які покращують
стан кишкової флори. Квашена капуста в цьому плані — одна з
найкращих: містить близько мільярда живих молочнокислих бактерій на грам! Вживаючи її, ви підтримуєте активні імунні клітини, які розподіляються по всьому тілу через кров і лімфатичну
систему, зокрема на слизову оболонку носа і бронхи.
Хрін. Його основна діюча речовина сінігрін ефективно бореться з мікробами, тому хрін часто називають природним антибіотиком. На відміну від ліків з аптеки, гірчичні масла хрону
всмоктуються в кров уже в тонкому кишківнику, що підвищує їх
цілющу силу. Натирайте корінь і додавайте отриману стружку в
різні страви. У холодильнику його можна зберігати до дванадцяти місяців.
Буряк. Ще один простий і надійний укріплювач імунної системи. Вживання буряка, завдяки його антиоксиданту бетаніну, підсилює захист організму від інфекцій. Також у цьому овочеві є вітамін С, цинк, селен і фолієва кислота, необхідна для формування
червоних кров’яних клітин. Схильним до застуди людям рекомендується їсти буряк хоча б один раз на тиждень, краще й частіше.
Гарбуз. Це один із кращих натуральних зміцнювачів імунітету. Він містить багато селену. Брак даного мікроелемента в організмі може, привести до того, що порівняно нешкідливі віруси
починають мутувати в агресивні. Дорослій людині необхідно від
30 до 70 мікрограмів селену в день. Велика тарілка гарбузового
супу забезпечує цю норму.
Цибуля, часник. І, звісно, ці чудові, незамінні овочі, які долають всякі мікроби і віруси. Корисні не лише для протидії застуді,
грипу, а й загалом. Цибулю додавайте свіжою в салати, вінегрет,
різні соління. Два-три зубки часнику в день – це теж має стати
нормою.

Школа української мови
Неправильно

Правильно

Питання вияснено

Справу з`ясовано

Під Новий рік

Проти Нового року

Підводити підсумки

Підбивати підсумки

Під кінець

Наприкінці, наостанок

Підняти проблему

Порушити проблему

Підняти галас

Зчинити галас

У світі цікавого
Найгарячіша річка – притока Амудар'ї Таірсу. В окремих місцях температура води піднімається до +45°С.
Найгарячіше озеро – Каспійське море. Тут на Бирючій косі зафіксована температура 37,2°С.
Найвища температура – плюс 58 градусів у тіні – була
зареєстрована 13 вересня 1922 в містечку Ель-Азізія в Лівії.
Рекордна низька температура на поверхні Землі - мінус 89
градусів - відзначена 21 липня 1983 на радянській антарктичній науковій станції «Восток». А найбільш холодним обжитим місцем є Оймякон (з населенням 4 тисячі чоловік) в Якутії. Там температура опускалася майже до мінус 68 градусів.

Книгам — друге життя

Розгляну пропозицію взяти під реаліеаліуру:
зацію/придбати букіністичну літературу:
книги з історії, філософії, класику зарубіжну та українську (розстріляне
відродження, діаспорних письменників), сучасну українську літературу,
фентезі, 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, екскурсії, проведення презентацій, прес-конференцій,
творчі зустрічі, кава, зручності.

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