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З новим десятиліттям!
Саме так: з новим, третім десятиліттям XXI століття! Починаються 20-ті роки його. А якщо хтось думає, що вони почалися в січні 2020го, то просто підпав під магію числа
20, а ще – забув шкільну арифметику. Насправді число 20 – останнє в другому десяткові лічби, від 11ти по 20. Цебто, щойно минули 10-і
роки, чи 2010-ті. То ж час підбити
якісь їх підсумки.
За це десятиліття ми жили при
трьох Президентах України і чотирьох парламентах, тобто Верховній
Раді 4-х скликань.
На січень 2011-го главою держави майже рік був Віктор Янукович. І залишалося йому бути на посаді трохи більше трьох років – по
22 лютого 2014-го, фініш другого
Майдану, яким він буде відсторонений від влади, втече з соратниками в Росію. Далі за кілька місяців було обрання на позачергових
виборах нашого 5-го Президента
Петра Порошенка, котрий був на
посаді 5 років. Далі, в другому турі
президентських виборів 21 квітня
2019 року переміг абсолютно несподіваний у політикумі кандидат,
натомість відомий актор, менеджер шоу-бізнесу, юрист за фахом
Володимир Зеленський. Притому, з
приголомшливим результатом, рекордним у нашій історії – 73,22 %
голосів виборців, проти 24,45 % за
Порошенка.
На початок 2011 року у нас діяла Верховна Рада 6-го скликання,
обрана у 2007-му на наших перших в історії дочасних парламентських виборах. Рада благополучно дожила каденцію, вже нову,

5-річну, і була переобрана восени
2012-го.
Втім, ця Рада 7-го скликання
проіснувала недовго: після другого Майдану вона була дочасно переобрана восени 2014-го. Ця Рада
8-го скликання трохи не дожила до
належного терміну повноважень, і
була розпущена новим Президентом Зеленським одразу по вступу
його на посаду, у травні 2019-го.
Нові парламентські вибори липня
2019-го принесли ще один рекорд:
вперше в нашій історії одна партія отримала монобільшість, тобто
більше мандатів, ніж сумарно всі
інші партії, що пройшли у Раду. Це
була нова партія влади – президентська «Слуга народу».
Але чим же жила ці 10 років
наша країна? Декомунізація. У
квітні 2015-го року Верховна Рада
ухвалила пакет з чотирьох законів,
якими Україна нарешті мала покінчити з комуністичним, тоталітарним
минулим колишнього Радянського
Союзу. Також треба відзначити надання Україні Євросоюзом безвізового режиму для в`їзду наших громадян у країни ЄС. Також отримання Православною церквою України
Томосу від Вселенського патріархату – про автокефалію, тобто незалежність нашої церкви.
Подією десятиліття був також
другий Майдан – Революція гідності. Як і перший Майдан, Помаранчева революція, кінця 2004 року, це
був протест людей проти антинародної влади. Але ця влада регіоналів прийшла внаслідок чвар переможців першого Майдану. Другий
Майдан був уже на три тижні, а три

місяці, від листопада 2013 року. І
вже далеко не мирний: це була перша в нашій новій історії силова зміна влади. На жаль, з кров`ю: на фініші Майдану в центрі столиці було
вбито близько ста повстанців. А корупція, несправедливість, що продовжувалися після Майдану, принесли людям величезне розчарування уже у двох Майданах.
А головною трагедією десятиліття стала, знову ж вперше в новій
історії, війна в Україні, на Донбасі. І дотична до неї трагедія: втрата
наших територій – Криму і частини
Донбасу. Звичайно, це пряма агресій Росії. Але що їй сприяло в Україні, як і чому почався сепаратистський заколот на Донбасі, як ми
втратили частину його і весь Крим?
Це трагічні і болючі питання, на які
треба шукати відповідь.
Десятиліття завершилося торік
пандемією нової і загадкової хвороби – коронавірусу. Вона несподівано впала на все людство. Її загадковість, невідомість, яка чекає
нас і цьогоріч, попри винайдення
вакцини проти хвороби і початок
масового щеплення, – все це зайве нагадало людству, що не треба
бути такими вже самовпевненими
перед законами природи.
Ось таким бурхливим було друге
десятиліття нашого століття. Східна
мудрість говорить, що важко жити в
часи перемін. Але якщо вони й надходять, то хотілося б – на краще.
Власне, треба робити ці зміни на
краще, а не просто їх пасивно очікувати.
Петро АНТОНЕНКО

Ціна 7 гривень

Вітаємо
з Новим 2021 роком
і Різдвом Христовим!
Триває передплата

на нашу газету на 2021 рік
Передплатна ціна мінімальна:

14 гривень на місяць.
Усі поштові відділення й листоноші області
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будьякий термін і на будь-яку адресу в області.
Передплатний індекс «Світ-інфо» — 865
14
Основні теми газети:
Події в області, Україні і світі.
Політика, соціальні проблеми, екологія.
Публікації раніше невідомої нам історії України,
СРСР.
Проза і поезія відомих письменників світу.
Культура, мистецтво, спорт.
Корисні поради.
У світі цікавого.

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

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її
друзям, знайомим, колегам, запропонуйте також передплатити.

Кращих українців – за кордон?
14 жовтня у віці 85 років помер видатний український філолог, доктор наук, професор Інституту журналістики Національного університету ім. Т. Шевченка,
академік, заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» Олександр Данилович Пономарів.
Теплим словом відгукнувся
про покійного його учень – студент по університету, відомий
чернігівський журналіст, багаторічний голова обласної «Просвіти» Василь Чепурний. Потім він
написав на своїй сторінці у Фейсбуці текст, який викликав жваву полеміку, адже було підняти
серйозну суспільну тему. Ось цей

пост і коментарі до нього читачів
і дописувачів Фейсбуку. Перше
прізвище – це автор коментаря, друге – кому відповідає. Цитую ці судження, а потім – мій коментар.
Василь Чепурний, ФБ,
18.10.2020. З сюжету 5 каналу про похорон Олександра Пономарева дізнався, що його
дочка живе в Італії і має сина
Лео. І діда, видатного захисника кожного подиху української
мови, внук по скайпу називав
додо...
Така ж біда в іншого видатного мовознавця Івана Ющука –
діти в Німеччині. Дочка Ліни Костенко живе в Італії. Дочка Іва-

на Драча – у Празі. Дочка Юрія
Мушкетика теж десь за кордоном. І цей список можна продовжити...
Так-так, я ціную, що роблять
для України і Оксана Пахльовська, і Мар'яна Драч, але знаю,
що Україна стане нормальною, коли діти і внуки видатних українців житимуть таки
в Україні і ті внуки зватимуться Іванами, Романами, Данилами, Оксанами, Світланами
тощо...
КОМЕНТАРІ ДО ПОСТУ.
Сашко Лірник. Діти – вільні люди. І можуть жити, де захочуть. Вітаю у глобалізованому
світі.

Vasyl Chepurnyi. Та вже ж, та
вже ж...
Сашко Лірник. Не розумію
іронії. Така реальність.
Це наші прабабці підбирали
сину невісток і навпаки.
А зараз діти самі обирають.
А особливо освічені і розумні, із
знанням мов.
Vasyl Chepurnyi – Сашко Лірник. Ви думаєте, що внук Лео Пономарева читатиме Ваші книжки? тоді хто? внуки отих, що ТАК
голосують? ось і вся іронія...
Микола Гринь. Пане Василю,
повірте, читають і читатимуть.
Vasyl Chepurnyi – Микола
Гринь. Як би вам цього не хотілося визнавати, але ваші внуки

– американці, сиріч відрізані від
України. Назавжди. Туризм на дідівські могили не рахується...
Микола Гринь – Vasyl
Chepurnyi. Мої онуки – українці.
Vasyl Chepurnyi – Микола
Гринь. Це для вас. А для самих
себе і для України вони американці. Така реальність.
Людмила Леонтієва. Сумно
читати.
Yuriy Syrotyuk – Vasyl
Chepurnyi. Я перепрошую, але
Іван Ющук – мій сусід по Лісовому масиву в Києві, живе з донькою, внуки – націоналісти.
Vasyl Chepurnyi – Yuriy
Syrotyuk. Син в Німеччині, він сам розповідав.

4

2

Бліц-інформ
8 нових автомобілів
швидкої допомоги –
медикам

8 автомобілів швидкої допомоги і манекени для
навчань отримав обласний центр екстреної медичної
допомоги. Чотири автомобілі залишаються у Чернігові, інші передають до Ніжина, Козельця, Корюківки і
Прилук.
«В цьому році це перші Volkswagen Crafter, які поїхали на лінії по Україні. Чернігівська область отримала найбільше. Автомобіль класу С коштує близько 3
мільйонів, класу В – близько 2,4 мільйона. Відрізняються вони обладнанням», сказав директор підприємства «Ксенко Авто Продакшн» Олександр Кучерявін.
У березні-квітні очікують отримати ще 20 автомобілів.
Окрім автомобілів, Центр отримав манекени, які
можуть імітувати стан і хвороби людини. Ці манекени можна програмувати за допомогою планшета і таким чином змінювати стан чи симптоми. Практикуватимуться на них медики, рятувальники, поліцейські та
всі, хто проходитиме навчання. Вартість проекту – 3
мільйони гривень, закуплено найсучасніші манекени.

Рояль за понад 4 мільйони
гривень – музичній школі

Концертний рояль фірми Steinway & Sons за більше ніж 4 мільйони гривень тепер можна почути у Чернігівській музичній школі №1 імені Стефана Вільконського. Рояль для школи придбало Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради.
29 грудня, на урочистій презентації інструмента
на ньому зіграв відомий чернігівський музикант, заслужений артист України Геннадій Дем’янчук.
Інструментам американської фірми Steinway &
Sons надають перевагу понад 95% концертуючих піаністів світу. Тепер на ньому гратимуть учні музичної
школи.
Інструмент, який придбали для школи, – це малий
концертний рояль. Його виготовляли вручну на фірмі
у Гамбурзі, в Німеччині. Для цієї моделі деревину готували протягом кількох років, використали близько 10
порід дерев. На виробництво такої моделі витрачають
від 9 місяців до року

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.

За матеріалами СБУ
засуджено торгівця зброєю

За матеріалами Служби безпеки України засуджено мешканця Чернігівщини, який займався незаконним виробництвом, переробкою та ремонтом вогнепальної зброї.
Оперативники спецслужби встановили, що житель Ніжинського району обладнав на території власного помешкання незаконну зброярню. На замовлен-

ня клієнтів, зокрема представників кримінальних кіл,
він здійснював переведення у бойовий стан незареєстрованої вогнепальної зброї.
Затримали «зброяра» у вересні 2020 року.
Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими
речовинами) Кримінального кодексу України.
Злочинцю призначено покарання у вигляді одного року шести місяців позбавлення волі.
Вирок набув законної сили.
Прес-група Управління Служби безпеки України
в Чернігівській області

Світ Чернігівщини
Зірвано дві сесії
нової обласної ради
23 грудня позачергова сесія Чернігівської обласної ради, друга сесія
цієї новообраної ради, не відбулася.
Не було необхідного кворуму, тобто більшості з 64-х депутатів: на сесію зареєструвався лише 31 депутат.
Через відсутність кворуму зірвалася
і наступна сесія ради, запланована
на 28 грудня, – зареєструвалося 32
депутати. А на розгляд і затвердження нашого обласного «парламенту»
планувалися новий бюджет області
на 2021 рік і десятки інших важливих питань. Причина зриву обох сесій
одна й та ж: роботу ради блокують,
саботують 5 фракцій з 8-ми.
Нагадаємо, що 3 грудня відбулася перша сесія Чернігівської обласної ради VIII скликання, обраної на
місцевих виборах 25 жовтня. Склад
ради – 64 депутати. Вони обрані за
списками партій, в раду пройшли ті,
що набрали 5 і більше відсотків голосів виборців. Ось склад ради за кількістю депутатів: «Рідний дім» – 19,
«Наш Край» – 9, «Слуга народу» – 8,
Радикальна партія Олега Ляшка – 7,
ВО «Батьківщина» – 6, «Європейська
солідарність» – 5, «За майбутнє» – 5,
«Опозиційна платформа – За життя»
– 5.
Уже на першій сесії утворилася
неформальна «правляча коаліція»: в
ній три партії, але вони мають більшість мандатів – «Рідний дім», «Слуга
народу» та Радикальна партія Олега
Ляшка: разом 34 мандати.
5 інших партій перейшли в опозицію, принаймні, при обранні керівництва ради. Більше того, ці партії демонстративно залишили засідання

ради при обранні її керівництва. В
голосуванні взяли участь 33 депутати «коаліції», всіх керівників ради
було обрано ними одноголосно.
Головою обласної ради обрана
Олена Дмитренко від партії «Слуга
народу», котра давно вже працювала в різних структурах влади в районі і обласному центрі. Першим заступником голови ради обрана Ніна
Лемеш («Рідний дім»), відома чернігівська біатлоністка, на момент
сесії – заступниця Міністра молоді та спорту України (вона вже офіційно перейшла на роботу в раду).
Заступником голови ради обраний
Дмитро Блауш – голова обласної
організації Радикальної партії Олега Ляшка.
5 партій новітньої опозиції саботували наступні сесії. Причиною назвали те, що, на їх думку, на першій
сесії керівництво ради було обране
з порушенням законності. Опозиція
навіть погрожує оскаржити це обрання в суді, а поки що саботували
дві сесії ради підряд. Скажімо, на сесію 28 грудня у повному складі знову не прийшли фракції «Наш край»,
ОПЗЖ, ЄС, «За майбутнє», «Батьківщина». А це 30 депутатів.
Правляча ж коаліція має лише
невелику і хистку більшість у 34 мандати. Варто двом депутатам з неї не
з`явитится на сесію, а так і трапилося через їхню хворобу, як кворуму
нема. Адже 32 депутати – це рівно
половина ради, а для кворуму, тобто щоб сесія була правомочною, потрібна більшість хоча б на одного депутата.
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Зарплата керівництва
Чернігова

Депутати новообраної Чернігівської міської ради
на її першій сесії 1 грудня, крім інших рішень, встановили зарплати міського голови, двох його заступників
та секретаря міськради.
До структури зарплати входять посадовий оклад
(встановлений урядом), а також надбавки та премії.
Відтак, місячна зарплата міського голови Владислава Атрошенка встановлена наступним чином (гривень):
оклад – 15900, надбавка за 1-й ранг посадової
особи місцевого самоврядування – 1000, надбавка
за вислугу років (+20% окладу з надбавкою за ранг)
– 3380, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень (+10% окладу) – 1590, надбавка за виконання особливо важливої роботи (+100% окладу з надбавками за ранг і вислугу) – 20 280, щомісячне преміювання (+50 % від суми окладу з надбавками за ранг,
вислугу та важливу роботу) – 20 280. Разом виходить
62 тисячі 430 гривень на місяць. При цьому оклад,
надбавки за ранг, вислугу та режимність – сталі. А ось
важливість роботи та премії депутати могли оцінити
по-різному. У першому випадку – від 50 до 100 % (погодили максимум), а у другому – не менше 10 % (затвердили 50 %).
Також раз на рік голові можуть бути здійснені виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги на
оздоровлення – до, але не вище середньомісячної
зарплати.
Згідно з електронною декларацією Владислава
Атрошенка, за 2019 рік він заробляв на цій же посаді
міського голови 53,5 тисячі на місяць.
Також депутати встановили зарплати для секретаря міської ради Олександра Ломаки та двох заступників міського голови – Олександра Атрощенка та Сергія Фесенка. Посадовий оклад у них однаковий – 13
500 грн. А ось далі розрахунки пішли різними шляхами, бо у них різний стаж, функції. У підсумку Олександр
Ломако буде отримувати щомісяця, як мінімум, 32 420
грн, Олександр Атрошенко – 36 660 грн, Сергій Фесенко – 38 070 грн. Це з мінімальними (на рівні 10 %)
преміями.

«Десна» зимує на «бронзовій» сходинці

Завершилося перше коло чемпіонату України з футболу у елітному дивізіоні –
прем`єр-лізі. Тут третій сезон виступає чернігівська «Десна». І все успішніше. Якщо дебютний чемпіонат завершила на 8 місці, то
попередній уже на 4-му. А зараз, після 13ти турів, наші на третій сходинці таблиці.
«Десна» успішно фінішувала в першому
колі, здобувши дві перемоги. 6 грудня вдома в Чернігові, на стадіоні ім. Гагаріна перемогли «Ворсклу» – 1:0. М`яч забив Максим
Дегтярьов. 13 грудня в Києві, на полі Національного спорткомплексу «Олімпійський»
наші перемогли «Маріуполь» – 2:0. М`ячі забили Єгор Картушов і Дмитро Хльобас.
Відтак, перше коло завершено. Друге
коло починається у лютому, базова дата –
субота, 13-те. «Десна» гратиме в гостях з луганською «Зорею».
Отже, на зимову перерву наша команда пішла на високому третьому місці. Перші
двоє – за нашими грандами «Динамо» і «Шахтарем», які, крім першого чемпіонату України, виграного «Таврією» з Сімферополя, далі
майже три десятиліття розігрують чемпіонство, а, крім деяких сезонів, і друге місце. А
от за третє нині буде вперта боротьба. А це
не лише бронзові медалі чемпіонату, а й пряма путівка у груповий турнір Ліги Європи наступного сезону. Наступні місця дають лише
шанс вийти туди, якщо пройти стикові матчі.
Таблиця чемпіонату після першого
кола, 13 турів: забиті і пропущені м`ячі,
набрано очок
«Динамо»

25 – 10

30

«Шахтар»

33 – 11

29

«Десна»

18 – 11

23

«Зоря»

23 – 10

20

«Ворскла»

17 – 10

20

«Колос»

18 – 16

18

«Олімпік»

20 – 20

17

«Олександрія»

19 – 18

16

«Маріуполь»

14 – 19

16

«Інгулець»

13 – 20

11

«Минай»

9 – 23

10

«Рух»

12 – 23

9

«Львів»

8 – 26

9

«Дніпро-1»

16 – 28

8

«Зоря», «Олімпік», «Минай» і «Львів» мають у
запасі по відкладеному матчу.

Кубок України

Визначилися його чверть фіналісти. Напряму туди допущені нинішній володар трофею «Динамо» і чемпіон країни «Шахтар».
Ще 6 учасників визначилися в грудні, вигравши одну восьму фіналу.
На жаль, «Десна» поступилася на цьому етапі, програвши мінімально в Києві 0:1
своєму принциповому супернику «Зорі». Тепер зосередяться на чемпіонаті.
Ось хто зустрічається у чвертьфіналі:
«Агробізнес» – «Шахтар», «Верес – Зоря»,
«Дніпро-1» – «Олександрія», «Динамо» – «Колос». Матчі заплановані на 3 лютого.

Фільм до 60-річчя «Десни»

2020 року відзначався цей ювілей нашої улюбленої команди, яка дала українському футболу немало відомих гравців.
Обласне телебачення (Суспільне мовлення,
канал UA: Чернігів) зробило документальний фільм про 60-річну історію «Десни». Він
транслювався на каналі 25 грудня. А тепер
фільм можна подивитися на сайті каналу
або на його сторінці у Фейсбуці.

Олександр Рябоконь:
друге місце серед
тренерів України

Визначено кращих тренерів України
2020-го року. Тобто, за підсумками другого кола попереднього чемпіонату України
у прем`єр-лізі і першого кола нинішнього.
Враховувалося, скільки разів хто визнавався кращим тренером туру. Сумарно по
двох чемпіонатах кращим у 2020 році визнаний головний тренер луганської «Зорі»
Віктор Скрипник. Він визнавався кращим
у 6-ти турах. Але лише мінімально відстав
головний тренер «Десни» Олександр Рябоконь, який був кращим у 5-ти турах. Відтак
Олександр Дмитрович зайняв друге місце
серед тренерів країни. Варто нагадати, що
Рябоконь був визнаний кращим тренером
України 2019 року. Гарна стабільність досвідченого наставника.

Капітан «Десни»
Владислав Огіря відіграв
найбільше

Наведено цікаву статистику: хто з футболістів чемпіонату України провів на полі
найбільше часу. І перше місце зайняв капітан «Десни», півзахисник Владислав Огіря.
Він зіграв у всіх 13-ти матчах першого кола,
завжди виходив у старті, виводив команду
з капітанською пов`язкою і грав весь матч,
лише в одному з тактичних міркувань був
замінений за кілька хвилин до завершення
гри. Відтак сумарно Владислав відіграв на
полі 1156 хвилин. На другому місці капітан
«Маріуполя» Дмитро Мишнєв (до речі, свого часу грав за «Десну») – теж всі 13 матчів,
1139 хвилин. На третьому місці Ігор Пердута з «Ворскли» – 1121 хвилина.

Бомбардири

У попередньому чемпіонаті Олександр
Філіпов зайняв друге місце серед бомбардирів України, забивши 16 м`ячів, ще два
забив у Кубку України. Але влітку Олександр перейшов у клуб Бельгії. Перейшов у
«Зорю» наш попередній капітан Денис Фаворов, який відіграв у нас аж 4 роки, багато
забивав, притому що є захисником. Зараз
успіхи наших бомбардирів скромніші. Попереду Пилип Будківський – 5 м`ячів у чемпіонаті, другий – Андрій Тотовицький – 4 м`ячі.

Зміни у «Десні»

Завершив виступи за клуб і, очевидно, й кар`єру гравця 36-річний півзахисник Сергій Старенький, який відіграв за
нашу команду кілька років. Захисник Артур Западня, що виступав у нас лише один
сезон, повернувся у Рівне, у «Верес», де
виступав кілька років. Залишає команду
31-річний півзахисник Олександр Волков.
Він виступав за команду з 2016 року, разом з нею вийшов у прем`єр-лігу. Попереднього сезону виступав в оренді за «Колос», потім повернувся в «Десну», але не
надовго.
А так основний склад команди стабільний. Можливе й поповнення у зимову
перерву.

Світ Чернігівщини
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Безкоштовні курси української мови
Вже 6-й рік в Чернігові діє цей волонтерський
проект. Засновник і беззмінний керівник курсів
– кандидат філологічних
наук Людмила Зіневич
(на фото). Майже два роки
вона працює директором
Центральної міської бібліотечної системи, в яку входить Центральна бібліотека ім. Михайла Коцюбинського та понад десять її
філій – бібліотек по місту.
Тепер мовні курси і працюють на базі бібліотеки ім.
Коцюбинського.

Курси – це не лише
суто мовні лекції, а й численні різноманітні заходи
культурологічного плану, патріотичного
спрямування.
Ось хроніка діяльності
БКУМ за 2020 рік.
«Реквієм Небесній Сотні». У бібліотеці пройшов
вечір патріотичної поезії
пам’яті Героїв Небесної
Сотні. Свої твори прочитали чернігівські поети Олена Мамчич, Ганна Демиденко, Лариса Дущак, Валентина Громова, Наталія
Коса та інші.
Фільм «Соловей співає» – про рідну мову.
Показом фільму Лесі Воронюк «Соловей співає»
відзначили у бібліотеці

Міжнародний день рідної
мови.
«Первоцвіти Коропщини» розквітли у бібліотеці.
Яскраве двогодинне свято музики та поезії подарували 28 лютого чернігівцям учасники районного
творчого об’єднання «Первоцвіти Коропщини». Його
створили у 2002 році, зараз воно налічує понад чотири десятки письменників, самодіяльних композиторів, художників, майстринь.
Представлення нових
книг. Протягом року пройшли представлення романів – Олени Печорної
«Химерниця», військового
волонтера чернігівця Геннадія Обушного – «Екст»,
відомої письменниці Валентини Мастєрової –
«Тобі скажу», про Чернігів
XI століття, Валентини Михайленко з Коропа – «Любов і Демони». Також було

вирію, ані скиту».
Вечір патріотичного
кіно. У бібліотеці пройшов
вечір патріотичного кіно.
Слухачі БКУМ і всі бажаючі мали змогу переглянути
фільм «Пекельна хоругва».
Цвіт папороті шукали
в бібліотечному саду. Напередодні свята Івана Купала у бібліотеці пройшов
літературно-містичний вечір. Слухачі Курсів, чернігівські письменники ділилися своєю творчістю.
Виїзні засідання. Щороку слухачі курсів традиційно роблять поїздки в ті
чи інші пам`ятні місця Чернігівщини та й за її межі.
Цього року така поїздка
відбулася на північ області, в Коропський район, у
Мезинський національний
природний парк. Ще одна
поїздка була на Київщину, в місто Яготин. Слухачі курсів відвідали музей
картин видатної художни-

Представлення роману Валентини Мастєрової
«Тобі скажу»

представлено збірку поезії жительки Львівщини
Світлани Антонишин «На
білому камені», поетичну збірку нашої землячки,
нині поетеси з Полтавщини Наталки Фурси «...ані

ці Катерини Білокур, місця,
пов`язані з перебуванням у
Яготині Тараса Шевченка.
«Історія українського
меценатства». В бібліотеці кандидат філософських
наук Тамара Андрійчук про-

читала свій авторський
курс «Історія українського
меценатства». Це розповіді про відомих українських
громадських діячів минулого, які підтримували українську церкву, літературу,
мистецтво, пресу. Життя і
діяльність багатьох з них
були пов`язані з Чернігівщиною. Відбулися лекції
про такі родини українських
меценатів, як Безбородьки, Скоропадські, Галагани, Тарновські, Симиренки.
Чикаленки, Терещенки, Алчевські, Лизогуби.
«Нашого цвіту – по
всьому світу». Тамара Андрійчук у новому навчальному році провела цей свій
новий авторський курс –
про визначних культурних
діячів української діаспори. Пройшли 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», «Художня династія Кричевських»,
«Михайло Дмитренко – видатний художник української еміграції»
Курси
запрошують.
Безкоштовні курси української мови діють при Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського
(вул. Кирпоноса, 22). Запис на курси триває. Телефони для довідок і запису:
675-043 і 775-156.

Конкурс юних талантів
«Саронська квітка»
провела бібліотека
в театрі ім. Т. Шевченка
Прем’єра в театрі – це завжди хвилювання, знайомство
з новою творчою роботою. А
прем’єрний показ вистави «Саронська квітка, або Інша сторона гріха» за творами Лесі
Українки, що відбувся 22 грудня на Білій сцені Чернігівського драмтеатру ім. Т. Шевченка, став подвійною прем’єрою.
Адже вперше представляв
свою роботу чернігівським глядачам молодий режисер Денис Федєшов, нещодавно прийнятий до творчого складу
театру.
В основу філософської притчі покладено драматичні поеми Лесі Українки на біблійні сюжети «На полі крові» та «Йоганна,
жінка Хусова», в яких поетеса
всупереч церковним догматам
пропонує оригінальний погляд
на постать Христа і його апостолів, переосмислює вплив на
людську спільноту образу Месії,
який особистим прикладом спонукав людей до правди й любові.
Оригінальним виявилося і
режисерське рішення в просто-

рі Білої сцени. Перші ряди глядацьких місць були розташовані півколом біля сценічного
майданчика, завдяки чому глядачі ставали учасниками дійства. Герої зверталися зі своїми
роздумами безпосередньо до
глядачів.
У виставі задіяні семеро артистів, які здійснювали хорове
супроводження та виконували
різні ролі в обох сюжетних лініях: Прочанин і Публій – народний артист України Валентин
Судак, Юда і Слуга Сабо – Петро Великий, Хуса – Микола Бичук, Йоганна – Катерина Ткачук,
Прочанин і Мати Хуси – Світлана Бойко, Сабіна – Діана Лозовська, Марція – Тетяна Шумейко.
Глядачі дружними оплесками стоячи дякували виконавцям
та вітали запрошеного на сцену
режисера-постановника Дениса Федєшова з успішним дебютом на чернігівській сцені.
Раїса МІНЕНКО,
керівник літературнодраматургічної частини театру

ім. Коцюбинського

Напередодні Дня святого Миколая у бібліотеці підбили підсумки конкурсу «Слава та гордість українського народу», присвяченого українським воїнам. Конкурс проводила Чернігівська міська центральна бібліотечна система
спільно з громадською організацією ветеранів
АТО «Спілка 13 БТРО»,Ю за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської
ради.
Журі визначило переможців у трьох номінаціях за двома віковими категоріями (10 – 14
років та 15 – 17 років).
Ось переможці конкурсу по номінаціях ((послідовно – перші місця).
«Поезія» (І категорія): Коваленко Ілля, Зінченко Любов, Котвицька Катерина.
«Проза» (І категорія): Стародуб Кирил, Вовк
Іван.
«Малюнок» (І категорія): Котвицька Катерина, Кириченко Крістіна, Гінайло Євгеній.
«Поезія» (ІІ категорія): Расюк Роман, Паршукова Катерина, Прокопенко Володимир.
«Проза» (ІІ категорія): Коваленко Олександр.
«Малюнок» (ІІ категорія): Чехов Георгій.
Поза конкурсом у номінації «Малюнок»
було відзначено трьох учасниць, молодших 10
років: Погорєлова Вікторія (м. Київ), Данилюк
Стефанія, Колосок Юлія.
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Бліц-інформ
Чернігівця засуджено
до 1 року позбавлення волі:
намагався викрасти
маленьку дівчинку

21 грудня Чернігівський районний суд оголосив вирок мешканцю м. Чернігів 1978 р. н., який підозрювався в
тому, що 16 травня 2020 року намагався викрасти з вулиці
малолітню дівчинку 2012 року народження.
Згідно встановлених обставин правопорушення, яке
було кваліфіковане за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України
(незакінчений замах на незаконне позбавлення волі або
викрадення людини щодо малолітнього або з корисливих
мотивів, дані дії караються обмеженням волі на строк до
п'яти років або позбавленням волі на той самий строк) підозрюваний близько 16.30 годин 16.05.2020, перебуваючи
у стані алкогольного сп’яніння, проїжджаючи по вул. Чернігівській у с. Довжик Чернігівського району, за кермом
автомобіля ВАЗ 2102, мав умисел на викрадення малолітньої, зупинив машину неподалік одного з приватних будинків, де перебувала в той час неповнолітня. Чоловік підійшов до дівчинки та почав насильно, проти її волі вести
до салону автомобіля, проте не вчинив усіх дій для доведення злочину до кінця, з причин – був помічений сторонньою особою.
Допитаний в судовому засіданні підозрюваний свою
вину не визнав, пояснивши, що в с. Довжик перебував в
гостях у знайомих, де вживав алкогольні напої. В той же
час всі допитані в суді свідки вказували на нього, як на особу, яка намагалася здійснити інкриміновані йому дії.
Покарання, призначене судом першої інстанції, – позбавлення волі строком на 1 рік.
Враховуючи м’якість вироку, прокурором буде подано
апеляційну скаргу.

Підозрюваний у вбивстві сина
скоїв злочин
в стані неосудності

Під процесуальним керівництвом ювенального прокурора Чернігівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у резонансному кримінальному провадженні про вбивство батьком свого 7-річного сина.
Трагедія мала місце 02.08.2020. З’ясовано, що підозрюваний, 1989 р. н., в той день, перебуваючи на ділянці
місцевості, розташованої поблизу 126-го кілометру автошляху «Київ – Чернігів – Нові Яриловичі» у напрямку с. Скорінець Чернігівського району, заподіяв своєму 7-річному
сину не менше 106 ударів кухонним ножем та 8 ударів тупим предметом в ділянки обличчя, шиї, тулубу, верхніх та
нижніх кінцівок. Смерть малолітнього настала 2 серпня від
масивної крововтрати, посеред соняшникового поля, де
тіло дитини знайшли правоохоронці.
Про зникнення хлопчика поліцію повідомила його мати.
Вона чекала сина вдома у Чернігові, хлопця мав привезти її
колишній чоловік, у якого той гостював у м. Прилуки.
Встановлено, що підозрюваний на період вчинення
суспільно небезпечного діяння, яке підпадає під ознаки
злочину передбаченого, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини), не
міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними (перебував у стані неосудності).
За своїм психічним станом у теперішній час підозрюваний становить значну суспільну небезпеку для оточуючих,
не може брати участь у проведенні слідчих дій та у судовому
розгляді кримінального провадження. Також він потребує
застосування примусових заходів медичного характеру.
Відповідно до ст. 93 КК України, до осіб, які вчинили
злочини у стані неосудності, судом можуть бути застосовані заходи медичного характеру. Ураховуючи викладене, 18.
12. 2020 до суду направлено клопотання про застосування
до особи примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатрічної допомоги із суворим наглядом.
На даний час до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатрічної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.
Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури
Від редакції. Це жахливе вбивство чоловіком власної
дитини викликало великий резонанс. Після скоєння злочину затриманий правоохоронцями чоловік не заперечував
своєї вини, заявивши, що він «чує голоси» згори, і що такий
«голос» наказав йому вбити дитину.
Судячи з цього повідомлення прокуратури, медичні органи вже встановили стан неосудності чоловіка, тобто те,
що він є психічно хворим. Очевидно, рішенням суду він буде
поміщений в спецзаклад для примусового лікування.
Але проблема залишається. Вона в тому, що психічне
здоров`я населення бажає кращого, Одна з причин – надто багато в суспільному просторі різної містики, насилля і подібного, що руйнує психіку людей. Зловісну роль відіграють у поширенні всього цього і деякі засоби масової
інформації, в тому числі телебачення, а також інтернет.
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Кращих українців – за кордон?
1

Yuriy Syrotyuk. Я
принаймні знаю тих, хто
живуть в Україні і дуже правильно виховані. Онук – Михайло Кублій дописує кандидатську в
Києві, член «Свободи» з 18 років,
в Могилянці очолював організацію «Український студент». Загалом прекрасна українська родина.
Сина, на жаль, не знаю.…
Vasily Kobets. Кто имеет возможность, тот голосует ногами, а
вы тут оставайтесь со своей властью, которую вы заслужили.
Oleksandr Kryvenko. Треба
мати християнську любов до ближнього, щоби жертвувати собою
заради України, жити в ній і працювати на її визволення від неомарксизму, від агресії звідусіль,
від насадження гомодиктатури та
руського міру.
Vasyl Chepurnyi. 100%.
Сергій Батурин. Обидвох доньок Юрія Мушкетика я бачив
півтора-два місяці тому в Україні,
а Лесю Георгіївну – тижнів зо три.
Названа Вами тенденція дійсно
має місце, але з Мушкетиками, думаю, не той випадок.
Vasyl Chepurnyi. Ще раз: я не
маю нічого проти права людей
обирати собі місце проживання, як
і не заперечую внеску деяких українців, що пропагують Україну за
кордоном, – честь їм і хвала. Але
українські проблеми можуть вирішити тільки українці, які живуть в
Україні, – тут голосують, тут розвивають свій бізнес, тут платять податки і т.д. Ті ж, що виїхали в пошуках кращого життя, – до побачення!
Anatoliy Rodionov. І так, і ні. Не
можна вважати, що ті, хто поїхав з
України (тимчасово чи назавжди),
втрачені для неї.
Larisa Kartashova – Vasyl
Chepurnyi. Судячи по голосуванню
2 роки по тому, 73%, якi живуть не
за кордоном, таки навирiшували
проблеми...
Kychuga Stepan. Вже пізно,
пане Василю, бо більшість дітей та
онуків ситих українців давно мешкають і вчаться за кордоном, і так
буде все більше і більше, а ви так
і дальше будете мешкати в 20 столітті, а не глобалізованому 21-му.
Гриць Гайовий. Пане Василю!
Та це ж Ваш улюблений вождь Порошенко на своїй найвищій державній посаді і при своєму геніяльному розумі великого стратега домігся того, щоб з одуреного й доведеного до жебрацтва українського
народу через його омріяний безвіз
якомога більше розумних, порядних і ділових оюдей утікало геть із
цієї злиденної країни! То уклінно
дякуйте йому й підсаджуйте ще раз
на трон, який йому так сподобався!
Вірний зі Стародубщини –
Гриць Гайовий. А до Порошенка
не втікали? Тільки у травні 2014-го
почали, а в травні 2019-го всі повернулися? А я навпаки, знаю найменше двох осіб, які саме за Порошенка повернулися жити до землі своїх предків, хоча народилися
в Росії. Один з них до Чернігова –
Сєргєй Карась.
Сєргєй Карась – Вірний зі
Стародубщини. Я повернувся точно не завдяки панові Порошенку
та його політиці, адже ані він, ані
Уряд чи парламент за часів його
президентства не спромігся створити жодної програми репатріації
українців. Повернувся я «завдяки»
пану Путіну та його анексії Криму й
всім тим, що за цим потягнулося.
Гриць Гайовий – Вірний зі

Стародубщини. А хіба я колись казав, що хтось із попередників Порошенка чи його наступник на цій
посаді хоч чимось кращі від нього?! Та всі вони одним миром мазані, тому й Україна досі в такому
жалюгідному стані, і доки українці
вибиратимуть «із двох зол менше»
– буде ще гірше!..
Вірний зі Стародубщини –
Гриць Гайовий. Тоді у мене до вас
одне питання: от обрали б ви в
2019 р. Порошенка замість Зеленського. І в чому ви б тепер жили поганіше від того, як живете? А? Зате
були б з вірою, мовою та церквою,
а не з одними равінами.
Сєргєй Карась – Вірний зі
Стародубщини. Порошенко другого терміну не був би Порошенком
першого терміну. Це точно. А жити
за президентства «живого Бога» не
факт, що краще, ніж за президентства малопрофесійного актора, що
оточують, м'яко кажучі, дуже сумнівні люди.
Anatoliy Novykov – Сєргєй Карась. Це правда! Тільки навряд чи
Бога, оскільки у нього вже було
ріжки прорізалися.
Anatoliy Novykov – Гриць Гайовий. Та вдруге навряд чи злізе на
трон: і високо, і розтовстів за попередній термін. А головне, охочих
підсадити стало набагато менше.
Та Порошенко з великим задоволенням і в коаліцію до Зеленського подався б, про що неоднорозово натякав. Та от біда, не беруть!
Принаймні поки що.
Георгій Бурсов. Пояснення
просте. Батьки дома відрізнялися
від батьків поза домом. Виконували свою роботу, одягали вишиванки, сумлінно грали свою роль,
заслужено наіменувалися українцями по духу. Вдома відпочивали
від напруженої роботи у ролі «провідників духовних», знімали вишиванки, одягали домашні (панські)
халати, поверталися з народу. Діти
усе бачили, усе чули... і робили правильний вибір. Геть, подалі від розігруваного батьками в Україні
спектаклю! Згадаймо Тараса Григоровича, який у Петербурзі намагався «вийти з народу», правда, нічого у нього не вийшло... Самі батьки сприяли від`їзду за кордон, особливо коли мали таку можливість,
бо хто ж своїм дітям побажає гіршої долі. Гадаю, що й Ліна Василівна чкурнула б подалі, встигнувши оволодіти іноземними мовами,
або вдало вийшовши заміж за італійця. Роль виразника українського духу опанувала не одразу, спочатку виучившись на радянського
поета у Москві. ЕЛЕМЕНТАРНИЙ
ЗБІГ ОБСТАВИН. (Очікую на гостре
каміння від вірян церкви Ліни Костенко).
Петро Марчук. З-за кордону
Україну любити легше.
Anatoliy Novykov – Петр Марчук. Легше, безпечніше і прибутковіше.
Сергій Ткачук. Є такий вираз: Ти справжній Українець не
тоді, коли твої діди та прадіди були
Українцями, а коли твої діти та онуки Українці!
Назар Гнатович. Пономарів
був учений і не займався моралізаторством, а лише шукав мовні покручі всюди, тому його діти й
він сам у праві обирати будь-яку
країну для життя, Переконаний,
що більшости дописувачів банально не пощастило кудись чкурнути,
тому вони й корчать з себе суперпатріотів…
Taras Kaljandruk. Пригадую,

ще перед проголошенням незалежності московити виходили на
мітинги з плакатами, де було гасло: «Хохли, вон в Канаду!» Тому
ними велася політика, щоб в Україні створити для українців нестерпні умови життя.
Тарас Чухліб. Знаю дуже відомого українського історика, донька якого та внуки з 1990-х років
живуть в Італії. Думаю, що це більш
позитивний процес, ніж негативний...
Віктор Козоріз. Світ змінився,
став мобільним і пласким, кордони
мають умовний характер і вже нікого не можуть стримати чи утримати. Україна там, де є українці.

лише. Це по-перше. По-друге, в глухі часи «застою» був такий сумний
жарт, що коли в Москві стрижуть
нігті, в Україні відрізають пальці. І в ті часи немало українських
письменників, митців тимчасово
продовжували діяльність у столиці Союзу, де все-таки була більша
творча свобода. Потім одні поверталися додому, в Україну, інші залишалися.
Але я, не будучи адептом «церкви Ліни Костенко», як в`їдливо кинув Бурсов, а шануючи її геніальність і те, що вона зробила і робить для нашої духовності, істини
ради зазначу таке. У Ліни Костенко обоє дітей давно мешкають за

Захар Куціль. Не згоден!
Galya Plachynda. Вася, у Мушкетика дві доньки, обидві в Києві
живуть. Старша, Леся, справді періодично жила за кордоном, коли її
чоловік, а мій брат – кадровий дипломат – працював у закордонних
відрядженнях, але то було давно.
Але я з тобою повнісю згодна. Пригадую, як була шокована, коли почула, що Пахльовська говорить із
донькою на нашому дитячому майдачику (в їхній приїзд до бабусі) італійською. Зачєм??
Наталія Коса. Як тут жити?
Нестор Назаров, Україна не
стане вже нормальною. Точка неповернення пройдена.
Леся Прийма. Занадто довго ми жили за залізною завісою.
Українці нарешті мають можливість вчитись, жити, працювати
будь-де у світі.
Михайло Кублій. Пане Василю,
я онук Івана Ющука, з родиною все
життя живу в Україні, тут навчався
і зараз викладаю в університеті. І
вже як 12 років активіст у лавах
«Свободи».
Halyna Holosovska. Дочка шанованого Івана Вихованця теж за
кордоном, у Франції, здається. Але
це був її свідомий вибір, що дуже й
дуже засмутило батька.
Галина Тарасюк. Якщо це заспокоїть дискусантів, то мої діти,
не гірші за перерахованих, в Україні.
Олександр Сосницький. Ну, у
нас є видатні українці, які звинувачують в цьому український нарід,
що погано ставився до цих зірок,
а діти, дивлячись на поневіряння
батьків, тікали. Хоча я думаю, що
то батьки забагато нили.
***
Ось така гостра полеміка.
Одразу хочу відповісти Георгію Бурсову, відомому столичному
журналістові і публіцистові, доволі гострому в полеміках. Це щодо
його репліки на адресу Ліни Костенко. Вона ніколи не «вивчалася»
на радянську поетесу, а лише закінчила в Москві Літературний інститут імені Горького, серйозний
навчальний заклад, яких бракувало в республіках і який закінчили
чимало літераторів з України і не

кордоном. Дочку вже згадано, від
першого чоловіка Ліни Василівни,
польського письменника Єжи-Яна
Пахльовського. Оксана Пахльовська – відома культуролог, літературознавець, професор університету в Італії, дійсно багато робить
для України. Син Ліни Костенко від
її другого чоловіка, директора кіностудії ім. Довженка Василя Цвіркунова, котрий багато зробив для
українського кіно, Василь Цвіркунов, молодший, давно вже з родиною мешкає в Америці, програміст
у США. Це так, для інформації, а не
для докору. «Не судіте – не судимі
будете». Бо й питання нинішньої
еміграції українців дуже непросте.
Окрема тема – трудова міграція, тобто наші заробітчани. Їх по
світах, здебільшого, в Європі, –
кілька мільйонів. Скільки точно –
на жаль, і це дивно, ніхто в країні
толком не знає і не озвучує. З цими
мігрантами зрозуміло: люди їдуть,
щоб заробити, адже в Європі, починаючи з Польщі, Чехії, заробітки
набагато вищі наших. І переважна
більшість цих людей виїздять тимчасово.
До речі, і мій старший онук кілька років відпрацював у Польщі, бо
йому, молодому хлопцеві з дипломом нашого педуніверситету, тоді,
кілька років тому (зараз зарплати
вчителів вищі), «світила» така зарплата, що не вистачило б і на їжу.
Але зараз мова про інших українців, не рядових заробітчан, а в
якомусь сенсі еліту.
Виявляється, тут існує ціла теорія, мотивація, якщо хочете – філософія, чому ці здебільшого молоді, ерудовані, талановиті українці не просто виїздять за кордон, в
еміграцію, а навіть чому ПОВИННІ
туди їхати. І ось, значить, чому. Щоб
вберегти цю еліту нації. Бо тут, у
нас, – нескінченне болото, і ця еліта тут просто гнистиме, задихатиметься, пропадатиме. А за кордоном, зберігши себе, вони цим збережуть і Україну, її науку, культуру,
український дух.
При цьому йде посилання на
українську давнішу еміграцію, діаспору. Дійсно, роль діаспори в
збереженні українського духу, підтримці України величезна. Одне

уточнення: мова про три давніші
хвилі еміграції – вимушеної. Про
мігрантів, які в переважній більшості так і залишилися в діаспорі,
і вже пішло кілька наступних поколінь їх.
Перша хвиля еміграції – ще
дореволюційна. В основному виїздили українські селяни, в пошуках землі, заробітку, заможнішого
життя. Окрема тема – міграція на
схід Російської імперії, в Сибір і на
Далекий Схід. Але зараз – про традиційну діаспору Заходу, в основному Канади, США, Південної
Америки.
Друга хвиля еміграції – після
Жовтневої революції. Тут люди,
особливо наша національна еліта,
просто рятували своє життя від комуністичного терору. Третя хвиля –
після Другої світової війни. Причини подібні до другої хвилі.
Ці мільйони емігрантів, ця діаспора, влилися в суспільне життя
Європи, потім Канади, США, багато
зробили і для цих країн, і для збереження українського духу. І боролися за незалежність України, а з
її проголошенням активно допомагають нашій державі.
Ці люди давно вкорінені в державах, що їх прихистили, і для яких
вони теж зробили немало. Важко
сподіватися, що вони, через покоління, повертатимуться на рідну
українську землю. Хоч хтось з них
може й повернутися. Та ще й якби
Українська держава сприяла цьому. Як, скажімо, Казахстан, який
багато робить для повернення тисяч і тисяч розсіяних по світу співвітчизників на рідну землю.
Та ми зараз говоримо про проблему відтоку з України, притому
дійсно її наукової, творчої, технічної еліти. Про тезу, що за кордоном
вони збережуть себе, знов таки
для майбутньої України.
Притому, якщо повернутися до
полеміки вище, мова про дітей і
онуків нашої національної еліти. А
до них і підхід, і мірки особливі, раз
числяться елітою.
Можна цілком погодитися, що
у нас в країні – болото, що неприпустимо довго, на три десятиліття затягся наш перехід від колонії
до держави, від тоталітарного до
демократичного суспільства. Що
люди у нас живуть убого, недостойно для одної з найбільших і таких
ж найбагатших потенціалом країн
Європи. Все це так.
Питання лише ось в чому. Чи
краще буде, якщо українці, розумні, талановиті, енергійні, «берегтимуть» себе, як еліту нації, за кордоном? Чи, може, тут, на рідній землі,
разом з цим своїм нещасним, але
рідним народом будуватимуть нову
Україну? Як краще?
Петро АНТОНЕНКО
Ця стаття в день її написання,
31 грудня 2020 року, була розміщена мною на моєму блозі на Інтернет-порталі «Четверта хвиля».
Це портал Міжнародної громадської організації українців «Четверта хвиля», платформа спілкування українців України і закордону.
Ось який коментар до статті написав того ж дня редактор і
адміністратор порталу, відомий
український культуролог, письменник, журналіст Олександер
ШОКАЛО.
Сторінка 7, публікація «Тест на
українськість: хто – в евакуацію
за кордон?..»
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Плівки Мельниченка. П'єса у 5 діях,
20 роках і мільйонах людських доль
Дія третя: кульмінаційна.
Справа Гонгадзе
Сцена 3

Декорації за вікном змінюються – прийшла осінь 2000 року.
З нею традиційно в Україну приходить і новий політичний сезон,
активізуються протистояння між
можновладцями.
На задньому фоні, в дальньому
кутку сцени, «воюють» Леонід Кучма і віцепрем’єрка Юлія Тимошенко. Вони не зійшлись у баченні розвитку енергоринку – ласого шматочку для старих президентських
друзів-олігархів.
Спостерігаючи за цим, в іншому кутку Георгій Гонгадзе друкує
на сайті УП: «У цій країні, де злодійство проголошено президентом,
як складова державної політики,
можна красти і не відповідати за
це – але тільки граючи за загальними правилами, встановленими
кланово-владної пірамідою: «Крадіть, як ми, крадіть з нами».
Фон зникає і ми знову бачимо кабінет із прихованим диктофоном і його візитерів. Люди з голосами президента і міністра внутрішніх справ стурбовані матеріалами журналіста та його відкритим
листом.
Кучма: Я тебя приветствую.
Чтобы я не забыл. Гонгадзе продолжает.
Кравченко: Мы там прокололись. Написал жалобу генеральному прокурору. Я немножко тут тактику меняю. Я его сделаю, Леонид
Данилович. Я сделаю!
Я Гонгадзе не выпускаю, потому что для меня этот вопрос уже
тоже… Я хочу его контакты подизучить.
Кучма: А у Гонгадзе есть там
команда – тридцать там что ли.
Кравченко: Нет, три человека. У меня все они есть. Но я хочу с
него начать. Но я теперь посмотрю
на реакцию генеральной.
Кучма: Ну, а чего генеральный
должен на каждую б...дь?..
Кравченко: Ну, это же заявление.
Кучма: Ну и что – заявление.
Почему каждая срань должна писать на генерального прокурора?
Кравченко: Ну, Леонид Данилович, я ж...
Кучма: Вот пусть отправят на
районного прокурора.
Після цієї розмови диктофон
знову ставлять на паузу.
Хронікер: Це буде одна з найтрагічніших пауз не лише на плівках, а й в історії країни.
Із заявою Гонгадзе сталось
так, як і хотів президент – її спустили до Львова. Тоді журналіст перестав помічати за собою «наружку».
Але відлига не настала. Адже силовик і президент заручились «сделать» неугодного.
Уже за 5 днів Гонгадзе вб’ють.
Зробить це особисто генерал-лейтенант Олексій Пукач разом із співробітниками зовнішнього спостереження, міліціонерами Валерієм
Протасовим, Олександром Поповичем і Валерієм Костенком.
Трьох нижчих за рангом виконавців затримають після зміни
влади, у 2005 році. Вони визнають
провину, і отримають по 12-13 років ув’язнення. Згодом Протасов
помре у колонії. Попович і Костенко, станом на 2020 рік, вже відбули своє і звільнились.
Пукача вперше затримають ще
2003 року – за знищення доказів
про стеження за Гонгадзе.

Але тоді суд відпустив генераллейтенанта під підписку про невиїзд, мовляв, він уже не працює в
органах, не може тиснути на свідків-міліціонерів, має родину і постійне проживання, інвалідність і
хронічні хвороби. Все це, однак, не
завадило Пукачу втекти і залягти
на дно.
Коли нова влада «розморозить» розслідування, генерал-лейтенанта шукатимуть ще довго. Зрештою його знайдуть і заарештують
– аж через 9 років після вбивства
Гонгадзе. Пукачу присудять довічне ув’язнення.
Серед усіх епізодів плівок Мельниченка головним назавжди залишиться той, що стосується вбивства
журналіста. Саме з ним будуть асоціювати записи з кабінету президента.
Та сам президент не понесе
відповідальності. Він буде переконувати, що на записах не його голос, що вони змонтовані, що він
ніколи не знав журналіста Георгія
Гонгадзе. І, звичайно ж, що не віддавав наказу на вбивство.
У 2011 році заступник генпрокурора Ренат Кузьмін навіть відкриє справу проти Кучми. Але того
ж року її закриють: той факт, що
«плівки Мельниченка» були записані незаконно, тобто не правоохоронцями і приховано, знищує їх як
офіційні докази.
Замовником вбивства слідство і суд призначать Юрія Кравченка. На той момент ексміністра
внутрішніх справ уже не буде в живих.
«За загадкових обставин» – так
буде завершуватись біографія не
лише Кравченка, а й кількох інших
силовиків, які могли бути важливими свідками у справі Гонгадзе.
У 2003 році одночасно будуть
госпіталізовані наближені до міністра керівник Держуправління
справами Юрій Дагаєв та екскерівник апарату МВС Едуард Фере.
Перший піде з життя одразу, другий
пролежить у комі 6 років і так і не
отямиться.
Того ж року, протягом кількох
тижнів, у слідчому ізоляторі помре працівник органів внутрішніх
справ Іван Гончаров, член так званої «банди перевертнів» – вбивць
у погонах. Гончаров, перебуваючи
у СІЗО, писав записки, в яких згадував, зокрема, причетність міліції
до викрадення Гонгадзе.

Дія четверта.
Корупціономіка

Сцена 1

На фоні чути галас парламентської зали. «242 за. Рішення прийнято». Верховна Рада ухвалила
Державну програму приватизації
на 2000-2002 роки.
На передньому плані Кучма –
підписує цей закон. На його облич-

чі злегка помітна єхидна усмішка.
Адже всі державні стратегії – не на
папері, а в реальності – насправді формують на його сумнозвісному дивані у кабінеті на другому поверсі.
Конкретно в цей момент – людина з голосом сумського губернатора Володимира Щербаня.
Щербань: Тут я зараз торкнусь
такої теми однієї – «Хімпром» наш
сумський. Значить, це дуже інтересне підприємство, дуже. Воно
єдине у нас, яке робить суперфосфат, не має такого ні в Росії, ні в Західному регіоні.
Значить, воно буде приватизуватися, но так як воно буде приватизуватися тут, ми боїмося, що
його просто розтягнуть і все.
Є пропозиція така. Я ніколи не
казав вам за це, не знаю, може і не
казати, може і треба казати мені.
Но я все рівно вам вдячний повинен бути за роботу і так далі.
Я хотів би, щоб хтось приймав
би в цьому участь із ваших, у цьому
проекті. Я готов 25% отдать, і одну
акцію золоту ми отдамо, кому там
скажете.
І по кожному підприємству, яке
інтересне, я все принесу і отдам,
кому скажете. Хай дітям і онукам,
це все рівно життя, Леонид Данилович.
Ну, все рівно воно приватизується, але одно діло, коли його приватизують і розтягнуть просто, і
друге, коли воно буде працювати.
Кучма: Я Ющенко, Бондарю (Віктор Бондар із секретаріату Кабміну – УП) і вам написав, що приватизацію проводити за погодженням
губернаторів. Отримав?
Щербань: Не отримав. Я подивлюся.
Кучма: Я це декілька днів тому
назад.
Щербань: Ми розмовляли з з
Лапіним (керівник «Сумихімпром»
– УП). Ми його приватизуємо дуже
умно, з інвестиціями туди, підприємство буде працювати, но шоб
його просто не загубити.
Кучма: Працюй.
Коли диктофон замовкає, глядач бачить «німе кино» з подій наступного 20-річчя: великий енергохімічний комплекс неодноразово
виставляють і знімають з продажу.
До 2020 року це кіно все ще не добігло фіналу.
Хронікер: Щербань – той, що
з реального життя – назве «плівки
Мельниченка» фальшивкою. Хоча
й ухилятиметься від запитання, чи
мав із Кучмою таку розмову.
Колишній губернатор буде запевняти: і він, і президент стояли

на позиції, що «Сумихімпром» має
залишатись державним.
Таким він і залишається. Але
як приклад тих неприватизованих державних потужностей, які
приносять заробіток приватним
інтересам, самі при цьому зану-

рюючись у банкрутство.
Півмільярда банківських кредитів заводу у другій половині
2000-х років перетворяться в багаторічні борги. «Сумихіпром» почне закривати роки з мільйонними
збитками.
Після приходу до влади Віктора Януковича на підприємстві міцно закріпиться олігарх Дмитро Фірташ. Пов’язані з ним фірми продовжать заробляти на хімзаводі і після Революції Гідності.

Сцена 2

До кабінету обережно заходить
людина з голосом очільника податкової Миколи Азарова. Він схвильовано поправляє окуляри. Кладе
на стіл із золотими рельєфами стіс
паперів.
На цих паперах – довгі списки прізвищ і банківських рахунків,
відкритих у США, Латвії, Ізраїлі та
Бельгії, описи схем із виведення
грошей за кордон, а також крадіжок і зловживань з транзитним російським газом.
Якщо придивитись уважніше,
на першій сторінці можна побачити три найважливіші слова. Хтось із
тремтінням руки підкреслив в цих
паперах ім’я ймовірного вигодонабувача. «Ігор Михайлович Бакай» –
екскерівник державного «Нафтогазу».
Азаров: Значит, мне, к сожалению, трудно вам это говорить –
к тому же неприятно. Бакай по одной схеме – а таких схем немало,
уже весной этого года отмыл 37
миллионов.
Схема простая. «Укргаздобыча»
заключает договор с украинской
нефтяной страховой компанией.
Договор страховой на 670 миллионов рублей, и буквально за
проценты, за взнос, отдает ей вот
эти сверх 20 миллионов.
Эта страховая компания за 33
миллиона продает вот это вот за
8-10 миллионов. Целая структура
с дисконтом почти 87 процентов.
За четыре миллиона, а продает за
пять.
Поскольку это делают одни и
те же люди, это сложно вычислить.
За ними – несуществующие
структуры, которым они продают эти векселя. Вот на этом этапе
идет вывод живых денег из торгового оборота Украины.
Кучма: Через «Укргазбанк»?
Азаров: Через «Укргазбанк»,
да. «Укргазбанк» платит за эти векселя, при вексельной сумме 19
миллионов, платит 5 миллионов.
Они не платят ничего.
Кучма: Слушай, бери за жопу!
Кстати, мне на этот банк уже
Копылов (глава «Нафтогазу» – УП)
жаловался. Он через него перечислял деньги в Туркмению, а он
(банк – УП) ни х*** не отдает.
Азаров: Да. Поэтому, если вы
одобряете...
Кучма: Даю добро!
Азаров: То я без всякого шума
начинаю всю эту кампанию.
Почувши «добро» від президента, людина з голосом Азарова виходить вже не такою схвильованою. До цих розмов у кабінеті ще
повернуться трохи згодом.
Хронікер: Ігор Бакай – близька президенту Кучмі людина. На
момент цих розмов – народний депутат.
У 2000 роках спливають факти про шахрайські схеми державного «Нафтогазу», за якими могло

стояти його керівництво. Йшлось
про перепродаж чи крадіжки російського газу, а також виведення
грошей з країни через державний
«Укргазбанк» та підставні рахунки,
зареєстровані на викрадені паспорти чи безпритульних.
Правоохоронці, які вели цю
справу, після обшуків вийшли саме
на Бакая. Ба більше, вони мали
підозру, що «брудні» гроші перетікли у виборчий фонд президента
Кучми.
«Плівки Мельниченка» свідчать, що керівництво держави щонайменше знало про корупційні
схеми. І теж пов’язувало їх з Бакаєм. Але звинуватити його означало кинути тінь на президента.

Сцена 3

Одного дня прийшов час повертатись до розмов про Бакая.
Людина з голосом Азарова провела власне «розслідування». Головний податківець порахував,
скільки президентський друг заробив на схемах, скільки «скомпрометованих» грошей зайшло до виборчого фонду. І повернувся з доповіддю.
Азаров: Я пригласил Бакая,
как мы с вами договорились, показал ему вот эти схемы, это мои
люди делали, которым я доверяю. Переговорил с Александром
Михайловичем (Волков, голова виборчого штабу Кучми – УП),
выяснил сколько ж там поступило,
и сказал дословно следующее.
Значит, Игорек, ну ты минимум,
ну так миллионов сто положил в
карман. Минимум. Я понимаю, конечно, что, значит, я тебя подставлять не буду. Я тебе даю две недели,
ну месяц.
Я ему показал все эти схемы
– уничтожь, так сказать, все эти
бумаги, которые свидетельствуют
прямо или косвенно о всех твоих
делах. Ты делал тупо и глупо.
И я показал, что он делал тупо
и глупо. Ну, сейчас уже это дело
прошло. Он говорит мне: отзовите всех – у нас же там налоговый
пост. Отзовите всех. Я отозвал.
Мудак он, Леонид Данилович.
Он был мудаком, он им и останется.
Кучма: Да дорогой, я с тобой
согласен.
Азаров: Я говорю, можно ж
было по уму делать все это, нет! Он
делал так, что любой тупой ревизор увидит тупую схему расчетов.
Стіс паперів з рахунками й
описами схем, який на початку головний податківець приніс президенту, безповоротньо знищують.
Хронікер: Розслідування шахрайських схем придушать. Українські правоохоронці отримають
вказівку не влазити глибоко в цю
справу, а вилучені на обшуках документи – повернути. Молодий прокурор, який вів розслідування, буде
звільнений, про що сам розповість
пізніше.
Ім’я цього прокурора – Олексій
Донський. У 2020 році воно добре
відоме тим, хто слідкує за розслідуванням справ Майдану. Він очолює департамент Офісу генпрокурора, який веде ці справи.
Бакай продовжуватиме службу
в держорганах, серед іншого, буде
очолювати Держуправління справами, через що запам’ятається як
«завгосп» Кучми.
У кінці 2004 року він втече до Росії, згодом отримає
тамтешнє громадянство.
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Плівки Мельниченка. П'єса у 5 діях,
20 роках і мільйонах людських доль
5

Після Помаранчевої революції проти Бакая відкриють кілька справ.
Його оголосять у розшук. Однак
вироками це не завершиться. З
приходом до влади Віктора Януковича кримінальні справи закриють.
За іронією долі, карма наздогнала Бакая в обіймах «східного
сусіда». У 2017 році колишнього
українського держслужбовця затримають у Москві. Його звинуватять у розкраданні 12 мільйонів
доларів, отриманих в якості позики від бізнесу впливового російського олігарха Алішера Усманова.
27 листопада 2020 року, напередодні 20-ої річниці оприлюднення «плівок Мельниченка», Бакай
отримає 4 роки умовного покарання від московського суду.
Василь
Горбаль,
колишній власник «Укргазбанку», який
контролював його в часи «схем Бакая», теж не втратить місце під сонцем. За два роки він зайде до Верховної Ради, потім працюватиме
у партструктурі «Партії регіонів»,
Раді Нацбанку.
У 2010 році Горбаль отримає від Януковича посаду голови Львівської ОДА і при цьому не
складе депутатський мандат. Коли
його картка проголосує за ратифікацію «Харківських угод», обласні
депутати вимагатимуть відставки
Горбаля. Це зрештою і станеться
– він протримається в кріслі менше року.
У вересні 2020 року буде втретє призначений членом Ради НБУ.

Дія п’ята.
Не суди,
та не судимий будеш
Сцена 1

У кабінеті двоє. Крім голосу
першої особи в державі, диктофон
записує голос першого податківця
Миколи Азарова.
Вони стурбовані рішенням суду
на Сумщині, що не побоявся стягнути з відомства Азарова 200
мільйонів гривень.
Десь на фоні з Конституції виривають сторінку зі 126 статтею
«Незалежність і недоторканність
суддів гарантуються Конституцією
і законами України».
А в Сумській облдержадміністрації гикає її очільник Володимир Щербань.
Азаров: Вот этот вот долб**бсудья, он так на минуточку задумался, что такое...
Кучма: Это долб**б, бл**ь,
председатель Верховного Суда.
Азаров: Да. Ну, что такое 200
миллионов взыскать? Теперь, неужели на этого судью, предположим, губернаторы наши не имеют
никаких средств воздействия?

Кучма: Имеют, конечно! Щербань оторвет, бл**ь, голову, бл**ь,
через...
Азаров: Ну, пока же он не
отрывает эти головы.
Кучма: Ну, так я скажу Щербаню.
Азаров:
Причем,
пишет:
«Определение обжалованию не
подлежит». Мы не собираемся
выполнять это решение суда. Конечно, не будем его выполнять.
Розмова переривається стуком
у двері.

Сцена 2

До кабінету входить ще один
спеціаліст у судових справах – людина зі знайомими всім українцям
свистом у голосі. На той момент Віктор Янукович – голова Донецької
облдержадміністрації.
Серед його сильних сторін, як
відомо, не значаться ясність і чіткість мови. Тож глядачеві не обійтись без додаткових роз’яснень.
Хронікер: Під час президентських виборів 1999 року в Донецьку затримали адвоката Сергія
Салова. Він працював на конкурента Кучми – Олександра Мороза.
Адвоката звинуватили в поширенні фальшивої газети, де йшлось
про нібито смерть президента від
отруєння алкоголем. Правоохоронці розцінили це як втручання
у вибори. Салов свою причетність
до листівок заперечував.
Коли справу відправили в суд,
місцевий служитель Феміди відмовився за неї братись. Він сказав,
що якщо і судити адвоката, то хіба
що за наклеп на президента, якого
тоді треба допитати як потерпілого.
Така вольність дуже не сподобалась господарю кабінету на Банковій.

Кучма: Я тебя приветствую.
Жив-здоров? У тебя есть такое
дело по Салову? Адвокат.
Янукович: Есть. Он нашебуршил там.
Кучма: Пошебуршил. По нему
уголовное дело там за распространение неправдивой информации.
Это с декабря месяца. Крутил, крутил ваш судья, и вернули дело назад, и сказали: «Это надо рассматривать не как распространение, а
как оскорбление президента».
Это ж подонки твои судьи! Я должен ехать к ним и давать свидетельства! Поэтому возьми этого судью, за яйца подвесь, пусть повисит одну ночь.
Янукович: Понял. Мы разберемся.
Кучма: Судьи вообще, б*я.
Янукович: Ну, они подонки.
Председатель суда у меня там не
надежный. Его надо менять.
Кучма: Ну я думаю, теперь вы
разберетесь, чтоб он на всю жизнь
запомнил.

Хронікер: За кілька місяців
той самий суддя визнає Салова винним за перешкоджання виборам.
Вирок – 5 років ув’язнення, але з
пом’якшенням до 2 років так званого «умовного покарання».
У боротьбі за чесне ім’я Салов
дійде до ЄСПЛ, який побачить порушення у справі. Вже після цього чоловіка визнають невинним і
в Україні. Салов якийсь час навіть
буде адвокатом Мельниченка. Помре у 2013 році.
А от доля судді, якого Кучма
наказував «за яйца подвесить»,
складеться цікавіше. 20 років потому його ім’я буде, якщо не щодня,
то щотижня точно, мерехтіти у новинних стрічках. Його звати Олександр Тупицький.
Кар’єра судді стрімко піде вгору в 2010 році, коли до влади прийдуть «донецькі» на чолі з Януковичем. А за два десятки років після
«плівок Мельниченка» Тупицький
вже носитиме мантію голови Конституційного Суду.
Під його керівництвом у 2020
році КС ухвалить одне з найскандальніших своїх рішень – скасує
низку антикорупційних статей. Це
запустить ланцюг конфліктів між
політиками, суддями та активістами, які швидко охрестять «конституційною кризою».

Епілог.
20 років потому

«Плівки Мельниченка» – окрема глава в історії України. Глава про жадібність, страх і безкарність. І разом із тим – про політичну боротьбу, побудовану на цих почуттях.
«Плівки Мельниченка» – про
те, як невелика група «обраних»
розпоряджалась долями мільйонів
людей. І лише час міг показати, як
складуться їхні власні.
Леонід Кучма. Відбув свою
другу президентську каденцію та
залишив велику політику, але не
зник з неї. За епізоди з «плівок
Мельниченка» він не поніс не лише
юридичної, а й політичної відповідальності.
Згодом руку Кучмі буде з посмішкою тиснути навіть Юрій Луценко – колишній борець з другим
президентом. Така недоторканість
виглядає як негласний політичний
консенсус – «не чіпати» старця.
З 2014 року Кучма брав участь
у перемовинах з бойовиками та
Росією щодо війни на Донбасі. У
2020 році відійшов від цього процесу.
Визнав, що на «плівках Мельниченка» звучить його голос, однак стверджує, що розмови змонтовані.
Володимир Литвин. За два
роки потрапив до парламенту, де
залишався до 2019 року. Двічі був
головою парламенту: у 4 і 6 скликаннях.
Незначною перервою в його
депутатській кар’єрі став 2006 рік,
коли «Народна партія» Литвина не
подолала прохідний бар’єр.
Однак він повернув собі мандат уже наступного 2007 року – на
перевиборах, з новою політсилою
і гаслом «Країні потрібен Литвин».
Після приходу до влади Володимира Зеленського Литвин програв вибори, поступившись місцем у Раді «новому обличчю» від
«Слуги народу».
Юрій Кравченко. Був звільне-

ний з посади міністра на початку
2001 року.
У 2005 році помер від двох пострілів у голову. Того дня він мав
йти на допит у справі Гонгадзе.
За твердженням слідства, причиною смерті було самогубство. На
місці знайшли передсмертну записку зі словами: «Мої дорогі, я не
винний ні в чому. Пробачте мене,
я став жертвою політичних інтриг
Президента Кучми та його оточення. Іду від вас з чистою совістю,
прощавайте».
Леонід Деркач і Михайло Потебенько. Якийсь час були нардепами. З 2007 року пішли з великої
політики.
Водночас, у ній залишається
син Леоніда Деркача Андрій – як
депутат, зокрема, колишній «регіонал». У 2020 році він оприлюднив
свої власні « – нібито розмови експрезидента Петра Порошенка та
колишнього віцепрезидента США
Джо Байдена.
«Плівки Деркача» з’явились в
період, коли Штати і, зокрема, Байден як один із головних кандидатів, готувались до виборів президента. Згодом американський Мінфін сказав, що український нардеп
причетний до іноземного втручання в їхні вибори і взагалі «більше
десяти років був російським агентом».
Віктор Янукович. У 2004 році
мав стати наступником Кучми, та
завадила Помаранчева революція. Фальсифікації під час президентських виборів викликали протести, в результаті яких був призначений додатковий тур голосування. Тоді Янукович програв
Віктору Ющенку.
У 2010 році він все ж зайняв
головне крісло в державі, яке
втратив під час наступної революції – Євромайдану.
На початку 2014 року втік у
Росію, де переховується донині. В
Україні заочно засуджений до 13
років ув’язнення за держзраду під
час окупації Криму.
Єдиний у країні позбавлений
статусу президента, що закріплюється за господарями Банкової пожиттєво.
Микола
Азаров.
Зробив
кар’єру урядовця, пройшовши через посади міністра фінансів, віцепрем’єра, в.о. прем’єра, та зрештою очоливши Кабмін у 2010
році.
Після Революції Гідності втік у
Росію, де переховується досі.
Підозрюваний у кількох справах, зокрема, щодо економічних
злочинів «Сім’ї» Януковича, отримання 140 млн гривень хабара за
призначення Андрія Клюєва віцепрем’єром, прийняття постанови,
якою під час Майдану розширили
перелік «заходів безпеки громадян» та інших. Жодна ще не дійшла
до суду.
Микола Мельниченко. Емігрував і отримав притулок у США. На
батьківщині став підозрюваним у
державній зраді.
Десять років тому сказав, що
плівки були спецоперацією з «усунення незаконно обраного президента».
Протягом останніх років ставав
все менш публічним. Під час підготовки цього матеріалу «Українська
правда» намагалась сконтактувати з майором через його дружину,
колишню адвокатку та колись активну його власну fb-сторінку. На

жаль, безрезультатно.
Олександр Мороз. Працював
у парламенті до 2007 року. Поховав Соціалістичну партію і свою
політичну кар'єру після короткострокового політичного союзу із
«Партією регіонів». На дострокових
парламентських виборах Соцпартія не пройшла бар’єр і залишилась
без мандатів. Виступає політичним
експертом на різних інформаційних телеканалах.
Юрій Луценко. Очолив рух
«Україна без Кучми», який виник
після «касетного скандалу». Згодом став депутатом від Соцпартії.
А після Помаранчевої революції –
від партії Ющенка «Наша Україна –
Народна самооборона», в якій очолив виборчий список.
За президента Ющенка очолив
Міністерство внутрішніх справ.
За Януковича зазнав переслідування через нібито перевищення повноважень і нецільове використання держкоштів. Був засуджений до 4 років ув’язнення, але
згодом – помилуваний.
Після Революції Гідності зайшов у парламент з «Блоком Петра
Порошенка». У 2016 році був призначений генпрокурором, для чого
парламент спеціально змінив закон і виключив для очільника ГПУ
обов’язок мати вищу юридичну
освіту.
Після зміни влади у 2019 році
державних посад не обіймав.
Євген Марчук. Марчука називали одним із бенефіціарів «плівок
Мельниченка». Згодом спивли докази того, що він був на зв’язку з
майором, знав і про записи, і про
їхню суть. Хоча сам «вартовий нацбезпеки» буде це заперечувати.
Натяки на нього з’являлись і
в оточенні банди «перевертнів»,
пов’язаної зі справою Гонгадзе.
На політика вказував один з міліціянтів-убивць. Марчук відповідав на це звинуваченнями у «зловісній спеціально сфабрикованій
брехні».
За часів Кучми, вже після плівок, Марчук попрацював ще міністром оборони. За Ющенка був
його радником. За Порошенка –
брав участь у Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі.
Борис Березовський. Приблизно у той самий період, коли
в Україні розгортався «касетний
скандал», олігарх назавжди залишив Росію через конфлікт із владою.
Емігрував у Лондон, де помер
у 2013 році. Причина смерті – повішення. За обставинами досі тягнеться слово «загадкові», але
основною версією залишається
самогубство.
На батьківщині Березовського звинувачували у кількох злочинах і, зокрема, заочно засудили до
6 років колонії за розкрадання коштів у державної авіакомпанії.
Фонд Березовського у 2005
році передав «плівки Мельниченка» українській Генпрокуратурі.
Сам олігарх говорив, що записи
були спецоперацією Росії для дискредитації Кучми, і припускав, що
майор працював на ФСБ.
Соня ЛУКАШОВА
Ілюстрації: Олександр Грехов
«Українська правда»,
30. 11. 2020.
www. pravda.com.ua
Закінчення. Поч. В № 189.
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Надзвичайний просвітянин
Михайло Борейко
Товариство Української Мови в США
(ТУМ) від початку незалежності України
в 1991 р. старалося зав’язувати контакт
з обласними та місцевими «Просвітами» в
Україні. Не раз члени управи ТУМ відвідували осередки «Просвіти», щоб познайомитися з їхніми провідниками і довідатися, як можна їм допомагати в їхній державо-будівничій праці.
Один з перших осередків «Просвіти»,
який вдалося відвідати і познайомитися
з дуже активними членами, було м. Рівне.
Саме тут виявився один з найбільш активних осередків, де працювали невтомно
Євгенія Гладунова та Михайло Борейко.
Вони познайомилися в 1989 р. Їх єднали політичні теми, проблеми освіти у
Україні, проблеми української мови.
Пана Михайла найбільше цікавили
книги. Хоч він і пані Євгенія мали прекрасну власну домашню бібліотеку, але п. Михайло бажав, щоб і в багатьох інших були
цікаві книги. І тут почалася праця – видавати і перевидавати цінні книги у гарному форматі при фінансовій помочі Товариства Української Мови.
Від 1993 р. у «Просвіті» п. Михайло відповідав за зв’язки з діяспорою та видавничу справу, формував книгозбірні обласної і міської «Просвіти». Першою була видана «Енеїда» Котляревського, ред. Бог-

дана Лепкого, заборонена совєтами, з
прекрасними українськими ілюстраціями.
Далі вийшов «Кобзар» Шевченка,
1840р. мовою першодруку і сучасною
українською. Потім виходять видання:
«Кобзар» під ред В. Сімовича, «Кобзар» під
ред. В. Доманицького, «Кобзар», Прага,
1878, «Кобзар», Відень,1940, «Тарас Шевченко» – М. Шагінян, «Єкзод Т. Шевченка»
Л. Плюща, «Українські Ночі або родовід
генія» Є. Єнджевича, «Тарас Шевченко» Г.
Хоткевича. Видано твори Багряного, Огієнка, Барки, «Маруся» М. Вовчка, «Кулак»,
«Дермань», «Юність Василя Шеремети» –
У. Самчука.
Побачило світ біля 60-ти рідкісних
книг раніше заборонених в Україні авторів. Пан Михайло розсилав їх по всій Україні в музеї, бібліотеки, приватним особам
та за кордон. Він разом з п. Євгенією писав листи, заяви, звернення до влади захищаючи людські права, церкву, природу.
Це була шляхетна Людина, віддана цілковито Україні та її народу.
Упокоївся св.п. Михайло Борейко 21ого листопада 2020 р. в м. Рівне. Вічна
Йому пам’ять!
Віра БОДНАРУК,
голова ТУМ (США)
Фото Є. Гладунової

Замість квітів
на могилу професора
Івана Боднарука
30 років тому, 31 грудня в Чикаго відійшов у вічність український педагог-просвітянин, письменник, есеїст, журналіст, громадський діяч, літературний критик і рецензент Іван Боднарук. Народився 8 грудня, у день «Просвіти», і багато зробив для її
розбудови.
Родина Боднаруків у Чикаго продовжує його працю для просвітництва українців у цілому світі.

Вітання
Вітаємо родину, друзів і знайомих з
Різдвом Христовим. Бажаємо щастя та
кріпкого здоров`я у Новому році
Христос рождається!
Віра і Богдан Боднаруки.
Товариство Української Мови.
США.
***
З нагоди свят Різдва Христового та Нового Року, Світова Рада Суспільної Служби
Світового Конгресу Українців щиро вітає
весь український нарід в Україні та поза її
межами, очільників та душпастирів українських церков, провід українських організованих громад та організацій по цілому
світу. У це світле свято бажаємо вам миру
і спокою, добра, достатку, любові, щастя,
душевної рівноваги, успіхів у ваших добрих починаннях, побільше радості, міцного здоров’я та щедрих Господніх благ. У
цей складний і тривожний час, коли людство всесвіту страждає і мільйони людей
стали жертвою жахливого вірусу ковід-19,
молімо новонароджене Боже Дитятко, щоб
своєю ласкою захистило нас, людей.
Радісних свят Різва Христового та щасливого Нового 2021 Року!

Берестечко, 2007р. В центрі, зліва направо: Іван Драч, Євгенія Гладунова,
Михайло Борейко, Микола Жулинський.

Ірина Ващук,
Голова Суспільної Служби
Торонто, Канада,

Тест на українськість:
хто – в евакуацію за кордон?..
За три десятиліття так званої незалежності Україна набула статусу країни-донора
трудових та інтелектуальних
ресурсів і стала п’ятою державою в світі за кількістю
тих, хто шукає кращого життя
за кордоном (більше виїхало
тільки з Мексики, Індії, Росії та
Китаю). Участь українців у глобальних світових міґраційних
процесах вражаюча – близько 5% від загальної чисельності
трудових міґрантів у світі, яких
налічується 200 мільйонів. Сукупна кількість українських трудових міґрантів та еміґрантів,
відносно до загальної чисельності українців у світі (близько
60 млн.), найвища, порівняно з
іншими народами, – майже половина українського люду опинилася за межами своєї рідної
землі. А четверту частину українського суспільства, яка покинула Україну за останні чверть
століття, в основному складає
середній клас.
Саме середній клас, який
становлять до 25 % соціуму, є
тією критичною масою й морально-розумовою
силою,
що спроможна якісно змінити
все суспільство. Дієвим чинником відновлення нашого
середнього класу й самоорганізації нашого самостійного
життя має стати ідеологема:
«Українці – для України!».
Натомість
Міжнародна

організація з міґрації (МОМ)
проповідує глобалістичну тенденцію «Міграція – для загального блага». Цьому підспівують псевдоліричним слоганом і наївні українці: «Нашого цвіту по всьому Світу…».
Цвіт ніби й наш, а плоди вже
не наші. Українці стають пропащою силою для України.
Водночас апологети викорінення українців намагаються знайти національну ідею
в доктрині світового донорства України: «Місія України
– бути джерелом духовної наснаги людства. У цьому її велич і її національна ідея». При
цьому деґрадовані ентузіасти
найбільшою чеснотою українців називають толерантність
до чужинців і хваляться тим,
що українці дали Світові. Натомість постає природне запитання: «А чим віддячили чужинці Україні за українську
толерантність і що створили ті
«українці в Світі» для України?».
Українська ідея не в донорстві, не в безславності
змарнованої людської сили.
Українська національна ідея
– це життєва програма українського народу, програма
самоздійснення його збірної
цілісності волею середнього
класу з ресурсу власної самостійної життєвої сили.
Та крім вимушених міґрантів-заробітчан, є й такі міґран-

ти, яких чужина притягує дужче за рідний дім, – для таких
батьківщина там, де легше
жити (це ознака генетичного
виродження). Але міґрант, навіть ставши імміґрантом, не
стане органічною, природною
складовою
етнокультурного середовища корінного суспільства, а лишатиметься для
нього чужорідним пожиточним матеріалом.
Масова еміґрація з України, санкціонована з 2017
р. безвізовим режимом між
Україною та ЄС, стала масовою евакуацією. Масовим
спровадженням людей за
кордон владарюючий в Україні кримінальний режим убезпечує себе від усенародної
соціальної революції (не плутати з майданними політичними шоу).
Фактично олігархічна влада в Україні торгує найціннішим національним капіталом
– людським ресурсом, самою
Україною. Бо природні ресурси вже розграбовано, поділено й переділено, та їх можна
повернути в загальносуспільне користування й відновити.
Людський ресурс – останній,
без нього нікому вже буде
відновлювати країну. Ось де
корінна проблема національної безпеки України.
Знелюднення
України,
вигнання українців з рідної

землі має далекосяжну мету:
на землю без народу неминуче прийдуть чужинці-колонізатори без землі.
А на чужині знеособлені
міґрацією люди втрачають самостійну життєву силу й перетворюється на терплячих блукальців та пожиточний матеріал для чужих країн. Тимчасовий міґрант непомітно стає
постійним еміґрантом і поповнює діаспору. А діаспора, відірвана від рідної землі й рідного соціокультурного середовища, неминуче вироджується на
генетичному, етнокультурному,
моральному рівнях. У першому
поколінні діаспора ще тримається ностальгією за рідним. А
в другому, третьому й подальших поколіннях неминуче деградує, й дегенерацію видно
не тільки на обличчях. Згадується класичний образ журавлів, авторства Богдана Лепкого, що асоціюється з еміґрантами. Українські люди з закордонних заробітків кажуть мені:
«Знаєте, ці журавлики вже не
такі, як колись були, коли наша
діаспора звідти, з тих далеких
світів, весь час тяжіла до України, верталася і весь час ностальгувала, а зараз ці журавлики вже не вертаються»...
Тож чи кращі українці опиняються за кордоном?...
Олександер ШОКАЛО
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У Євросоюзі почали масову
вакцинацію від коронавірусу

Країни ЄС 27 грудня почали масову вакцинацію
населення від COVID-19. В якості вакцини використовується препарат компаній Pfizer і BioNTech, схвалений Єврокомісією.
Перші поставки вакцини прибули до Німеччини,
Франції, Австрії та Італії, і 27 грудня медики змогли
розпочати вакцинацію. Пріоритет віддається категоріям громадян з груп ризику, в тому числі літнім
людям.
В Іспанії та Болгарії також почали кампанії по вакцинації. У Бельгії і Люксембурзі почали вакцинацію 28
грудня, в Нідерландах це очікується з 8 січня.
Вакцина Pfizer/BioNTech від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі. Її виробляють в північній частині Бельгії.
Препарат вантажівками доставляють до всіх країн –
членів Євросоюзу.
Крім ЄС, щеплення препаратом BioNTech/Pfizer
вже проходять у Британії, США, Канаді, Сербії та ряді
інших країн.

До Польщі можуть
в`їздити чимало українців

Попри пандемію коронавірусу і закритий для всіх
бажаючих кордон з Україною, який одночасно є і нашим кордоном з Євросоюзом, чимало українців можуть і далі в`їздити до Польщі. Хоч тут і оновили з 28
грудня правила в’їзду для громадян України.
Насамперед, пільги на в`їзд зумовлені тим, що
саме в Польщі працює найбільше українських заробітчан, близько мільйона. І їх праця дуже потрібна для
економіки Польщі. Ринок праці для українців тут і далі
відкритий.
Посольство України в Польщі повідомило, що серед основних прав для в’їзду, окрім згаданого права
на роботу, є також такі норми щодо громадян: які є
подружжям або дітьми громадян Польщі, мають «Карту поляка», право на постійне або тимчасове проживання в Польщі, здобувають там освіту, є науковцями, членами родин громадянина ЄС, водіями транспортних засобів міжнародних перевезень, моряками, рибалками, працівниками морських видобувних
чи бурових платформ, працівниками дипломатичних
та консульських установ, тими, хто в’їжджають до
Польщі з метою участі у спортивних заходах і на підставі «гуманітарної» чи «бізнес»-візи, є іноземними
підприємцями тощо.
Також для багатьох категорій громадян України
скасовано діючий раніше обов`язок перебування на
карантині після в’їзду на територію Польщі.

Сайт «Суспільне Культура»

Запрацював новий сайт суспільного мовника Суспільне Культура, на якому можна буде читати різноманітні публікації про літературу, мистецтво, кіно і музику, дивитися онлайн телеканал UA: КУЛЬТУРА та слухати радіостанцію UA: Радіо Культура. Окрім цього, на
сайті будуть програми, документальні фільми та ексклюзивні концерти.
«Суспільне Культура – це майданчик, який буде
об’єднувати національний та локальний культурний
контент, а також телебачення, радіо та діджитал – розповіла генеральна продюсерка цифрових платформ
Суспільного Тетяна Кисельчук. – З погляду розробки
Суспільне Культура – це логічне продовження сайтів
Суспільне Новини та Суспільне Спорт.»

Пішла з життя відома
журналістка і громадська
діячка Катерина Зеленська

Вона померла 26
грудня в Києві. 30 грудня їй мало виповнитися
89 років.
Катерина Михайлівна Зеленська була однією із засновників і керівників київської організації Руху, працювала
в часописі «Україна». Була
талановитою
чесною
журналісткою, активно
допомагала в діяльності опозиційного до влади
Українського культурологічного клубу.
Сином Катерини Зеленської був Сергій Набока
– відомий київський журналіст, дисидент, правозахисник, засновник перших незалежних українських
ЗМІ. На рівні з Олександром Кривенком він вважається засновником сучасної української журналістики. Сергій Набока помер у 2003-му від сердечного
нападу, йому було 47 років.

Світ планети
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У Колізеї зроблять
реконструкцію і введуть
в експлуатацію

Проект реставрації Колізею в столиці Італії Римі розпочнеться найближчим часом і завершиться до 2023
року. Театр знову стане місцем проведення спектаклів,
концертів, шоу та інших масових заходів.

Бюджет проекту реконструкції становить 18,5 мільйона євро. В основному, роботи торкнуться реконструкції підлоги. Перероблена підлога та покриття зверху повинні швидко закриватися, щоб захистити підземні простори від дощу. Реконструкція дасть можливість відвідувачам побачити підземні приміщення споруди, оцінити
красу Колізею, стоячи в центрі арени.
Введення Колізею в експлуатацію дозволить збільшити потік іноземних туристів в Рим після стабілізації ситуації, пов'язаної з пандемією.
Колізей – одна з визначних пам'яток Італії, світова
культурна спадщина. Наприклад, в 2019 році його відвідали більше 7,5 мільйонів чоловік.
Колізей був побудований приблизно 2 тисячі років
тому. Велична споруда вважалося найбільшим побудованим в Римській імперії амфітеатром. У ті часи в Колізеї
проводилися бої гладіаторів, також публічні заходи, морські бої – арена заливалася водою.

Похований під землею
палац царя Ірода
відкриють для туристів

Влада Ізраїлю прийняли рішення відкрити для громадського доступу споруди в палаці-фортеці царя Ірода, так званий Іродіон. Це конусоподібний пагорб в пустелі, приблизно в шести милях від Єрусалиму, недалеко від Віфлеєму на Західному березі річки Йордан. Музей є надзвичайно популярним туристичним об`єктом
Ізраїлю.

Призначений римлянами цар, який правив Іудеєю
між 37 м до н.е. і 4 м до н.е., був відомий як своєю жорстокістю, так і колосальними будівельними проектами.
За версією археологів, цар похований саме тут. Вчені
вважають, що в кінці свого життя Ірод вирішив «поховати» свій палац, використовуючи землю з найближчого пагорба. Причому розпорядився зробити так, щоб
навіть контур споруди не був помітний.
Міністерство природи і парків Ізраїлю відкриває
палац після тривалої і копіткої роботи археологів. Туристи вперше побачать аркові сходи Іродіона, фойє і
приватний театр на 300 місць. Вхід прикрашений смугастими фресками.
Бажання Ірода перетворити пишний палац у величезний похоронний пагорб допомогло зберегти його
для нащадків і захистити це місце протягом 2000 років.

Майже третина
жителів Відня – іноземці

У столиці Австрії проживає 1 млн 911 тисяч людей: 1
млн 322 тисячі (69,2%) – громадяни Австрії, 589 тисячі
(30,9%) – іноземці з громадянствами 180 різних країн.
Найбільше в столиці Австрії сербів (майже 102 тисячі),
турків (понад 76 тисячі), німців (майже 62 тисячі) та поляків (55 тисяч).
Наслідки переповнення міста іноземцями, зокрема, призводять до того, що третина жителів виборчого
віку не може брати участі у місцевих та загальнонаціональних виборах. Також у 52% учнів у Відні рідною мовою не є німецька.
Натомість у 2018 році Відень посів перше місце у
щорічному рейтингу найбільш зручних для життя міст
світу.

У Британії
пограбованому
94-річному
шахтареві люди
зібрали
20 тис фунтів

Зовсім незнайомі люди зібрали понад 20 тисяч фунтів стерлінгів (близько 760 тис гривень) для
94-річного колишнього шахтаря
з міста Хорді, будинок якого напередодні Різдва пограбували
злодії.
Вранці 22 грудня Тед Грін прокинувся в своєму будинку і побачив, як невідомі грабують його
будинок. Він закричав від страху,
і грабіжники втекли з місця злочину. Чоловік виявив, що пропали його пенсія, ключі від будинку
і машини. Грабіжники також викрали його улюблену шахтарську
лампу.
Він одразу зателефонував
до поліції і 54-річної дочки Сандрі Хокінс. Син Хокінс Джордан
розповів про пограбування в
Facebook. Користувачі соцмережі відразу відгукнулися на біду.
Спортзал, де тренується Джордан, створив сторінку збору коштів, і незабаром вдалося зібрати понад 20 тисячі фунтів пожертвувань. Місцеві жителі допомогли Гріну замінити розбиті вікна і
поміняти замки.
У 94-річного пенсіонера троє
дітей, 11 онуків, 19 правнуків і
один праправнук.
Незабаром поліція заарештувала двох 25-річних, 26-річного
та 45-річного підозрюваних у скоєнні пограбування.
«Зараз Різдво, разом з тим
дійсно важкі часи: Covid-19, люди
втрачають роботу, і той факт, що
люди жертвують гроші, вразив
мене», сказав Хокінс Джордан.
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Подарував людям свято:
бізнесмен з Флориди
сплатив комунальні
борги сусідів

74-річний Майкл Есмонд з міста Галф-Бріз,
штат Флорида, США, оплатив борги своїх сусідів – багатьом з них погрожували відключенням комунальних послуг перед різдвяними і новорічними святами.
Вже не перший раз бізнесмен допомагає
людям: 2019 року він витратив $4600, щоб
оплатити борги 36 сімей.
Нині він витратив більше грошей, зміг допомогти набагато більшій кількості сімей.
Крім пандемії, по місту Галф-Бріз вдарив також ураган Саллі – багато дахів у місті були
пошкоджені.
Через заборгованість комунальники могли
відключити опалення та електрику в будинках у
114 сімей. Есмонд витратив 7615 доларів, щоб
покрити їхні борги, і люди могли зустріти свята
в нормальних умовах.
«Мене це дуже вразило – багато хто не
може дозволити собі витратити 100 доларів,
щоб оплатити рахунок, настільки у них все погано. Тому я зміг допомогти такій кількості людей», розповідає бізнесмен.
Чоловік займається облаштуванням і ремонтом басейнів, і в 2020 році справи у нього
йшли добре. Тому Есмонд вирішив поділитися
чимось хорошим з сусідами. «Я сам був у такому
становищі», розповідає Есмонд. У 80-ті він теж
не міг заплатити за комунальні послуги, через
що залишився без опалення в будинку з трьома дітьми під час однієї з найхолодніших місцевих зим.

Скандал в Португалії:
16 мисливців
вбили 540 тварин

На території мисливської зони недалеко від
Лісабона, 16 мисливців вбили 540 оленів і диких кабанів та опублікували фото вбитих тварин в соцмережі. Масове вбивство сталося наприкінці грудня.

Камікацу
без відходів

Невеличкому селищу Камікацу в Японії вдалося дати приклад
усьому світу, як можна та потрібно
жити без відходів. Тут переробляють 80% відходів.
У 2003 році невеличке селище
Камікацу з населенням понад 1,5
тисячі осіб першим в Японії заявило, що до кінця 2020 тут хочуть повністю відмовитися від відходів.
Відтоді сортування сміття та вторинна його переробка стали їхнім
екологічним девізом.
На їхніх вулицях тепер немає
жодного сміттєвого бака. Кожна
сім'я приносить відходи безпосередньо до центру переробки. Наприклад, лише паперові відходи
у селищі ділять на п'ять категорій:
журнали, газети, пакувальний і
звичайний папір, а також картон.
Окремо видділяють пластикові
склянки та пляшки.

Полювання на окремих тварин на території
мисливської зони дозволене, однак мисливці
порушили умови договору, знищивши більшість
місцевої популяції. Територія мисливської зони
огороджена, тому олені і кабани не могли врятуватися.
У зв’язку з інцидентом в Міністерстві охорони навколишнього середовища Португалії заявили, що таке вбивство не має нічого спільного
з полюванням, і підкреслили, що за цей «мерзенний екологічний злочин винних слід притягти до відповідальності».

У віці 98 років помер
видатний ізраїльський
скрипаль, уродженець
України Іврі Гітліс

У Парижі помер ізраїльський скрипальвіртуоз Іврі Гітліс. Він вважається одним з
найбільших сучасних виконавців класичної
музики.
Сім'я музиканта переїхала до Палестини
з Кам'янця-Подільського. Він народився 22
серпня 1922 році. Вперше хлопчик почав грати на скрипці у 6 років. Гітліс закінчив Паризьку консерваторію, став першим ізраїльським
музикантом, який грав у Радянському Союзі.
Крім музичної кар'єри, Іврі Гітліс відомий
як посол доброї волі ООН, активно брав участь
в налагодженні відносин між Палестиною та
Ізраїлем.

У Шанхаї перенесли
історичну 5-поверхівку,
щоб її зберегти

У найбільшому місті Китаю Шанхаї історичну 5-поверхову будівлю вагою 7000 тонн перенесли на 62 метри та повернули на 21 градус,
аби зберегти від знесення.
П’ятиповерхову початкову школу побудували у 1935 році, вона функціонувала до
2018-го. Її перенесли, щоб звільнити місце
для будівництва торгово-розважального центру. Зазвичай для перенесення будівель використовують величезні ковзаючі рейки та борти, проте через неправильну форму школи її
переміщення було викликом для інженерів.
Увесь процес тривав 18 днів, для цього
вперше використали нову систему, розроблену у 2008 році компанією Shanghai Evolution
Shift. Для перенесення школи пустили в дію
200 опор, які працювали як роботизовані ніжки та імітували людський крок.
Після перенесення будівлю планують ревіталізувати: у ній облаштують культурно-мистецьку школу та центр збереження нематеріальної спадщини, що поєднуватиме культуру
та інновації.
Загалом практика перенесення історичних будівель для їхнього збереження не є новою. Раніше практикували розбирання будинків та перевезення їх частинами, аби потім зібрати на новому місці. У другій половині ХХ
столітті вже розробили технології для перенесення цілих будівель на невеликі відстані. Зокрема, у 1971 році у Варшаві повернули на 78
градусів палац Любомирських, який важить
10 тисяч тонн. У 2003 році в Шанхаї на 66 метрів перемістили концертний зал, аби звільнити місце для шосе.

США: 2020-ий – рекордний рік природних катаклізмів
Він став на планеті роком
екстремальних ураганів, лісових пожеж, посух, танення льодів. «В 2020 році більше 50 мільйонів людей в світі зазнали подвійного удару: з
боку надзвичайних ситуацій,
пов‘язаних з кліматом (повені, посухи та шторми), а також
з боку пандемії COVID-19, –
йдеться в доповіді ООН. – Країни Центральної Америки постраждали від потрійного удару: від ураганів Ета та Йота,
COVID-19 та існуючих там гуманітарних проблеи.»
Катаклізми минулого року
заторкнути і США й стали рекордними.
Урагани в Атлантиці.

Лише вдруге за історію було
використано весь алфавіт для
назв ураганів Атлантики (назви надаються штормам із
швидкістю вітру 63-117 кілометрів на годину). 2020 сезон
ураганів побив рекорд 2005
року – було зафіксовано 30
штормів, достатньо потужних,
щоб отримати назву.
8 листопада тропічний
шторм Ета досяг островів поблизу Флориди. Вперше аж
12-ий шторм досяг Флориди
за один сезон. .
Лісові пожежі. Від них вигоріло більше 1,5 мільйона
гектарів землі в Каліфорнії –
майже вдвічі більше, ніж попередній рекорд 2018 року.

П‘ять із шести найбільших пожеж в історії штату зареєстровані у 2020 році.
Пожежа «Кемерон пік» в
Колорадо, що вирувала 112
днів, стала найбільшою в історії штату і перевершила попередній рекорд, який за два
місяці перед тим поставила
пожежа «Пайн глач». Три з чотирьох найбільших пожеж в
історії Колорадо зафіксовано
того року.
Дощі та повені. Зливи та
підняття рівня води спричинили руйнування двох дамб поблизу міста Мідленд в Мічигані, 10 000 мешканців евакуювали через повінь.
Спека. Місто Феніск в

Аризоні вперше зафіксувало рекорд спекотної погоди
– температура вище 38 градусів за Цельсієм трималась
144 дні.
В Каліфорнії серпень, вересень та листопад стали найспекотнішими місяцями за
всю історію штату.
Торнадо. Руйнівні торнадо реєстрували в Теннессі навесні 2020 року. Щонайменше 140 торнадо було зафіксовано в середній частині США
у квітні. Ці торнадо стали найбільш смертоносними з 2014
року. Штат Теннессі найбільше постраждав від торнадо,
які призвели до загибелі 28
людей.
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Північний фланг світової революції.
Навіщо СРСР захопив Балтію

Літо 1940 року. Радянські війська вступають в Ригу
80 років тому, 15-17 червня
1940 року, жителі Литви, Латвії та
Естонії в заціпенінні спостерігали за вторгненням в їх країни гуркітливих танкових колон Червоної
армії. Цьому передувало вручення
ультиматумів лідерам трьох країн.
Так під шумок розгрому Франції Гітлером, що завершувався в ті ж дні,
сталася радянська окупація трьох
держав Балтії, оформлена за місяць з допомогою показушних «виборів» і декларацій про приєднання Литви, Латвії та Естонії до Радянського Союзу.
Кремлівська пропаганда досі
зображає ці події як потрібний через посилення нацистської Німеччини нехай і грубий, але правильний
крок для зміцнення оборони СРСР.
На Заході його називають анексією,
зазвичай пов'язуючи з імперіалізмом Рад. Насправді ж це була сходинка пан'європейської, а за великим рахунком і планетарної програми більшовиків.

Ленінським шляхом –
до панування
над Європою

Вже незабаром після Жовтневого перевороту більшовики створили для країн Балтії три комуністичні уряди. Але в той момент Ленін
розглядав ці землі як розмінну монету у великій грі за владу, про що
відверто заявляв на засіданні ЦК
більшовицької партії увечері 18 лютого 1918 року: «Тут говорили, що
вони (німецькі війська. - РС) візьмуть
Ліфляндію і Естляндію, але ми можемо їх віддати в ім'я революції. Якщо
вони зажадають виведення військ з
Фінляндії – будь ласка, нехай вони
візьмуть революційну Фінляндію.
Якщо ми віддамо Фінляндію, Ліфляндію і Естляндію – революція не втрачена».
Нагадаємо, що в той момент війська Німеччини швидко просувалися на схід і північний схід, скориставшись тим, що через революцію і
більшовицьку пропаганду російська
армія розвалилася. Більшовики ж
вели запеклі суперечки про умови
сепаратного миру з німцями і їх союзниками, який був пізніше підписаний в Брест-Литовську .
Через дев'ять місяців після того,
як Німецька імперія наказала довго
жити, програвши війну на Заході, Ленін захотів повернути втрачене за
Брестським договором, про що писав у телеграмі головкому РККА Вацетісу: «З просуванням наших військ
на захід і на Україну створюються обласні тимчасові радянські уряди, покликані зміцнити порядок на місцях.
Ця обставина має ту хорошу сторону,
що забирає можливість у шовіністів
України, Литви, Латвії, Естляндії розглядати рух наших частин як окупацію і створює сприятливу атмосферу

для подальшого просування наших
військ. Без цієї обставини наші війська були б поставлені в окупованих
областях у неможливе становище, і
населення не зустрічало б їх як визволителів. Зважаючи на це просимо дати командному складу відповідних військових частин вказівку
про те, щоб наші війська всіляко підтримували тимчасові Радянські уряди Латвії, Естляндії, України і Литви,
але, зрозуміло, тільки Радянські уряди.»
У вересні 1919-го, виступаючи
перед робітниками і червоноармійцями Москви, Ленін описав події в
Балтії як ланку глобального ланцюга: «В білогвардійській Естляндії відбулася безпартійна конференція робітничих професійних спілок ... Були
присутні 417 делегатів, з них тільки
33 меншовики, всі інші більшовики!
(Бурхливі оплески.) Конференція зажадала укладення миру з Росією.
Коли про це дізналися англійці, то
представник їх з'явився на конференцію і запропонував скинути білогвардійський уряд Естляндії, але
робітники у відповідь прогнали його
і зажадали замирення з Росією ...
Тоді конференція була розігнана. (...)
26 осіб вони затримали і мають намір їх розстріляти. На таку дію білогвардійської Естляндії ми відповіли
відозвою до робітників і населенню їх країни, а їх уряду ми заявили,
що розстріляємо всіх заручників, які
знаходяться у нас. (Оплески.) (...)
Дозвольте мені висловити впевненість, що Радянська Росія, яка перемагала у себе всередині протягом двох років, незабаром переможе владу буржуазії в усьому світі. (
Бурхливі оплески)». Наступного дня
виступ опублікували в «Правді».
2 лютого 1920 року з демократичним урядом Естонії було укладено мир, але більшовики не надавали йому значення і навіть не приховували цього. Ці слова Леніна були
надруковані в «Правді» в січні 1920
року: «... Ми зробили багато поступок, головною з яких є поступка
спірній території, заселеній змішаним – російським і естонським - населенням ... Поступка ця робиться
не навічно, Естонія переживає період керенщини, робітники скоро повалять цю владу і створять Радянську Естонію, яка укладе з нами новий мир.»
Дійсно, ця смужка землі, що лежить на схід від річки Нарви, і велика частина Печорського повіту були
прирізані до РРФСР в 1944 році.
Мирні договори з Литвою і Латвією були укладені 12 липня і 11 серпня 1920 року – очевидно, щоб не
відволікати сили від походу на Польщу. 4 серпня, коли Червона армія
була на підступах до Варшави, Ленін відправив телеграму члену військової ради Західного фронту Івару
Смілзі, де давав добро на передачу
Віленського краю демократичному

дивізій (43). Тер[иториальний] збір
уряду Литви, який перебував у Каушвидше – вела підготовку перевоі навчання новобранців будуть занасі. У посланні він давав зрозуміти,
роту.
кінчені рухливими зборами (можна
що це тимчасова хід: «Ми вважаємо
Загальне керівництво здійснювважати, в напрямку Таллінна.– А. Г.)
все це не відмовою від радянізації
вав Михайло Фрунзе, тодішній наі двостороннім маневром (ймовірно,
Литви, а відстрочкою і видозміною
чальник штабу Червоної армії.
другою стороною повинна була виформи радянізації».
Почалося підпільне переправступити армія Естонії.– А. Г.). ПровеВідстрочка затягнулася через
лення зброї з північного заходу Родення останніх повинно бути забезпоразку від Польщі, яку Сталін, як
сії на землі балтійської сусідки. Хоча
печено кінним складом і підводами
і її сусідів, розглядав як неприємніяких твердих обіцянок Кремль не
шляхом поставки від населення в
ну перешкоду. Про це він заявив 21
давав, чималу надію естонські путпорядку мобілізації. З огляду на те,
серпня 1923 на засіданні Політбючисти покладали на вторгнення Черщо порядок проведення останньоро, присвяченому підготовці заколовоної армії у відповідь на заклик
го до теперішнього часу ще не отриту в Берліні: «Є ще захід, який зможе
місцевих «повсталих робітників». Інмало радянського оформлення (імосильно полегшити становище: трешими словами, обмірковується завірно, через позачерговий характер
ба посилити нашу силу в лімітрофхоплення Естонії за методом, відцих «навчань» і секретність. - А. Г.) і з
них державах. Треба зібрати і кинупрацьованому в 1921 році в Грузії.
огляду на необхідність безумовного
ти туди комуністів цих національнос24 вересня на засіданні відпозабезпечення названого заходу, ЦК
тей. Для нас дуже важливий і потрібвідної комісії Політбюро було вирішепропонує надати необхідне сприянний загальний шматочок кордону з
но в двотижневий термін розробити
ня РВР і Командуванню ЛВО у викоНімеччиною. потрібно постаратися
план «на випадок можливих подій в
нанні поставленого завдання».
зірвати одну з буржуазних
Однак вже 28 листопалімітрофних держав і ствода був даний наказ про пририти коридор до Німеччини.
пинення зборів для допризодо моменту революції це повної підготовки в двох зазнатрібно підготувати. Поки не
чених дивізіях – 56-й і 43-й –
ясно, як це зробити, але це
до середини грудня.
питання треба розробляти».
Але таллінські більшоЧерез два місяці, 18
вики, незважаючи на наказ
жовтня, на засіданні ПолітСталіна про відстрочку, вибюро Сталін знову розміррішили діяти нахрапом –- і
ковував про те, як проломиякщо не вийде все і відразу,
ти «серединостінку», і у відто в бою викликати на підмоповідній записці позначив
гу могутнього старшого браПрибалтику як слабку ланку:
та. Квапливість підвела га«Я думаю, що краще відморячих естонських комуністів.
витися від зондування поляків і взятися за зондуван- Захоплена владою зброя червоних бунтівників, 1924 р. Єдине, що їм вдалося,– це
виступити по-справжньому
ня латишів – латишів можна
раптово і несподівано.
залякати, приперти до стіни і ін. , з
Естонії», почати створення загону в
Майже три сотні бойовиків у
поляками цього не зробити. Поляків
300 чоловік з естонців-комуністів,
темряві 1 грудня о 5.30 ранку захощо проживали в СРСР, запросити у
треба ізолювати, з ними доведеться
пили будівлю уряду і парламенту, реЦК РКП (б) кошти для придбання 500
битися. Ні чорта ми у них не вивідазиденцію глави держави (старійшигвинтівок, 70 пістолетів-кулеметів
ли, тільки розкриємо карти. [...] Пони), поштамт, Балтійський вокзал і
«Томпсон» і 200 парабелумів.
ляків ізолювати. Латишів купити (і
вбили міністра шляхів сполучення
Як пише дослідник Яак Валга,
залякати). Румунію купити».
Карла Карка. Під час нападу старійгроші для купівлі зброї прямо на місшина Естонії Фрідріх Акель проявив
ці були передані з провідником поїзТаллінський заколот
холоднокровність – коли комуністи
да Москва – Таллін – Москва, в ЕсУ листопаді 1923 року в Москві
увірвалися в передпокій, не кинувтонію послали і агентів.
вирішили відкласти революцію в
17 листопада Політбюро після
ся навтьоки, а переходив з кімнати в
Берліні до кращих часів. Однак винидоповіді Фрунзе ухвалило постанокімнату, закриваючи за собою кожні
кли інші плани. Оскільки за умовами
ву: «Створити комісію в складі т.т.
двері. Поки заколотники вибивали
Версальського миру флот НімеччиСталіна, Зінов'єва, Чичеріна, Фрунїх, його помічник вистрибнув через
ни був надто слабкий, у більшовиків
зе, Троцького і Уншліхта для перевірвікно, під обстрілом втік і викликав
з'явилася надія обзавестися водки стану і проведення всіх необхідпідкріплення, яке звільнило будинок
ним шляхом до серця Європи. Вони
них заходів. Скликання комісії за т.
першої особи.
хотіли дати червоному Балтійського
Фрунзе». Ініціатором створення цьоДружини заколотників вирушиго органу і його фактичним керівнифлоту вихід із замерзаючої на зиму
ли з агітацією в райони, де жили роком був Сталін.
Фінської затоки на морський опебітники, але останні вичікували або
Для кидка на Таллін на північративний простір. Тому зайнялися
взагалі здавали підбурювачів владі.
ному
заході
Росії
було
зосереджепідготовкою в Талліні заколоту, про
У двох місцях на залізницях були
но близько тисячі бойовиків – переякий вже в незалежній Естонії було
здійснені вибухи, щоб спробуваважно
естонців,
але
також
і
близько
знято недоладний художній фільм
ти перешкодити перекиданню сил
двохсот латиських стрілків. У самій
«Груднева спека». В унісон звучать
з повітів у столицю. Проте ТаллінЕстонії умовно готовими до вистуголоси провідних дослідників цього
ська поліція і місцеві армійські часпу
вважалося
приблизно
стільки
ж
бунту як в Росії, так і в Естонії: ініцітини, хоча і не знали точно про підпідпільників і агентів. Таким чином,
аторами ранньою весною 1924 року
готовлюваний переворот, відповісукупні
сили
не
виглядали
значнивиступили не Сталін і його оточення,
ли швидко і вимели заколотників
ми для підкорення навіть маленької
а ЦК естонської компартії – особлиз головних державних установ за
держави,
нехай
організатори
і
приво її голова Ян Анвельт. Але Кремль
дві години. Штурм бойовиками бупускали,
що
частина
естонської
арнезабаром сказав «так» і почав подівлі міністерства оборони, казарм
мії
перейде
на
бік
комуністів.
Але
стачання зброї і боєприпасів естонбатальйону зв'язку та резерву кінСталін роздумував, і в передостанським комуністичним заколотниної поліції був невдалий, як і спроба
ній день – 29 листопада – вийшов
кам.
захоплення військового училища в
наказ про відстрочку. Вторгнення
28 серпня 1924 Політбюро пристоличному районі Тондо, де курсан«червоноестонского легіону» призуйняло відповідну постанову, в якій
ти зустріли нападників вогнем. Запинили буквально на марші. 30 лисзвично зашифровано підготовку
топада подібну вказівку Фрунзе дав
йнятий червоними аеродром в Ласпутчу як захист демократії у сусідів:
уже представнику ЦК КПЕ в Москві
намяе також був звільнений в той
«1) Надати діяльності естонської
Отто Рястасу.
же день.
компартії бойовий характер, надавУ 2015 році історик Михайло
Олександр ГОГУН,
ши їй сприяння в підготовці заходів
Мельтюхов опублікував телеградослідник військової
збройної відсічі спробам фашистму Сталіна № 2460/с[екретно] від
історії і сталінізму
ського перевороту (який не готував27 листопада 1924 року, послану
Радіо Свобода, 15. 06. 2020.
ся. - А. Г.) .
Ленінградському губкому РКП (б),
2) Перевірити через відповідні
Північно-Західному бюро РКП (б) і
Про автора. Олександр Гогун –
органи економічне і політичне стаФрунзе: «З третього грудня на териукладач монографій і збірників «Неновище Естонії і ступінь революційторії Ленінградського військового
конвенциональная война. ГРУ и НКВД
ного бродіння, що дозволяє розраокругу (Псковська і Новгородська
в тылу Вермахта», «Чёрный PR Адольгубернії) будуть проводитися двоховувати на успіх руху».
фа Гитлера. Документы и материалы»,
тижневі збори змінного складу одніПід відповідними органами ма«Между Гитлером и Сталиным. Украєї з територіальних дивізій (56) і нались на увазі як іноземний легіинские повстанцы» й ін.
вчання новобранців 1902 року, прион ОДПУ, так і армійська розвідка–
писаних до однієї з другочергових
саме остання курувала, або навіть
Закінчення в наступному номері.

Світ історії
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Радянський Крим:

політика «воєнного комунізму»
Виконуючи настанови партії, більшовики провели в Криму у 1920–1921 роках націоналізацію банків, кредитних
установ, залізничного та водного транспорту, флоту, маєтків, монастирських господарств, великих підприємств найважливіших галузей промисловості і курортних організацій та ін. У селах націоналізували господарства заможних
селян.

Для забезпечення фінансами більшовики знову-таки використали відомий уже метод
грабіжництва. Грабувати місцеве населення вони почали одразу після захоплення Криму. 13
квітня 1921 року Сімферопольський ревком ухвалив рішення:
«Визнати необхідним обкласти
всі власницькі групи, доручити
комісаріату фінансів протягом
двох днів подати революційному
комітету відповідний проєкт. Доручити комісаріату фінансів поширити свої дії на всі місцевості
Криму, звільнені від влади крайового уряду».
На «ворожі класи» було
накладено велику контрибуцію. Загальна сума обкладання була визначена спочатку в
10 млн руб., але потім її значно збільшили. Термін, за який
цю контрибуцію треба було зібрати, визначався у два тижні.
Крім того, буржуазія мала виплачувати надзвичайний податок. Впроваджувалася так звана речова повинність. Заможні зараховувалися до тилового
ополчення і найчастіше, незалежно від віку і стану здоров’я,
відправлялися на роботи «на
допомогу фронту». Майно емігрантів підлягало конфіскації.
Треба зазначити, що більшовики вміли робити висновки
з власних помилок. Рік тому, під
час існування Республіки Тавриди, всі реквізиції відбувалися за бажанням військових частин Червоної гвардії. У кінцевому підсумку це призвело до повного розкладання цих частин
та перетворення їх на серйозну
загрозу більшовицькому режиму. А тепер кримські більшовики поставили процес збирання
контрибуції під суворий нагляд
і контроль. У перші дні свого
функціонування Кримський обком оприлюднив постанову, в
якій зазначалося: «Накладення будь-яких контрибуцій місцевими органами влади без
попереднього дозволу відділу
фінансів забороняється». Водночас обком боровся з будьякими проявами «самочинних»
(тобто без наказу обкому) реквізицій. 8 червня з Бахчисарая
надійшло повідомлення від Сеїт
Амеда Абдулаєва про те, що «в
місті з’явилися темні особи у
матроській формі, які займаються під виглядом збору продуктів для захисників Петро-

града» грабунками. Кримський
обком негайно втрутився і наказав заарештувати цих «спекулянтів».
Зобов’язання виплачувати
контрибуцію покладалося не
лише на так звану «буржуазію»
чи «куркулів». Щоб, за словами
М. Бунегіна, «розкласти село
та обеззброїти куркуля, всім
селянам Криму було наказано виплатити податок у загальній сумі спочатку в 5 млн руб.».
Через кілька днів за рішенням
Сімферопольської ради його
було піднято до 12 млн руб.,

адже «після несамовитої наживи та грабунку за річний період
реакції менша сума не відповідатиме необхідному обкладенню». Для виконання цього наказу до кримських сіл попрямували більшовицькі продзагони.
Оскільки більша частина кримських татар мешкала в селах,
то саме на них припав тягар
запланованого більшовиками
грабунку. Ті жалюгідні частини
майна та продовольства, які не
встигли вивезти німецькі, антантівські та білогвардійські
війська, тепер вивозилися більшовиками.

Меншовики намагалися зупинити розорення більшовиками мешканців Криму, доказати безрозсудність і безрезультатність подібних дій. «Єдиний
вихід з фінансової кризи, – закликали вони, – підняти як виробництво, так і продуктивність
праці». Проте все було марно.
Більшовики не бажали прислуховуватися до порад, продиктованих здоровим глуздом.
Окрім контрибуцій, продзагони вилучали у селянства «залишки» хліба та іншого продовольства. Щоб мати повний
контроль за кількістю продовольчих товарів, було заборонено вільну торгівлю хлібом. Реквізиції прийняли повсюдний характер. Продзагони мали провести загальну реквізицію хліба.
Для забезпечення планової реквізиції з Петрограда в
Кримпродком були надіслані
чіткі норми. 4 травня Кримпродком отримав завдання заготовити та надіслати до Петрограда м’яса та риби – 29 934
пудів, масла тваринного і сала
– 3 468 пуд., свіжих овочів – 25
тис. пуд., 35 тис. коробок овочевих консервів, 30 тис. фунтів компоту, 7 тис. пуд. томатупюре, 100 пуд. повидла, 50 пуд.
варення, 1 004 пуд. ізюму, 700
пуд. інжиру.
Тотальний вивіз продовольства призвів до того, що вже у
травні на півострові було запроваджено карткову систему.
Кримпродком встановив такі

норми споживання для жителів
Криму: хліба (борошна пшеничного) – 0,5 фунта на добу, крупи
– 4 фунти на місяць, картоплі –
33/4 фунта на місяць, консервів – 3 банки на місяць, фруктів – 0,5 фунта на місяць, цукру – 1 фунт на місяць, тютюну
– 30 цигарок на добу, сірників
– 1 коробка на дві доби, мила
господарського – 1,5 фунта на
місяць, мила туалетного – 0,5
фунта на місяць (фунт – 400
грамів).. Цей набір продуктів
складав так званий прожитковий мінімум для однієї людини.
Темпи вивозу продоволь-

ства за межі Криму зростали.
Військовий комісар Московської окружної артуправи Б.
Муравін, який у червні приїхав
на півострів з перевіркою, надіслав 19 червня до Ради оборони на ім’я Стасової листа, в якому вимагав: «Усебічно вивчивши його (Криму, – авт.) природні
та економічні багатства, вважаю за необхідне негайно взятися до планомірного вивозу їх
до центру Росії».
Фінансові та продовольчі
проблеми кримська влада намагалася вирішувати кількома
способами. Окрім звичайних
реквізицій, поширеним засобом отримання грошей та продовольства були постійні поїздки кримських більшовиків до
Києва з проханнями про надання допомоги. 17 квітня до Раднаркому УСРР «для клопотання з
надзвичайно термінових питань
фінансового характеру» було
відправлено О. Галопа. У травні до Києва для вирішення «надзвичайно термінових питань фінансового і продовольчого характеру» поїхав Б. Гельман.
З наданням допомоги Київ
не забарився. У травні з України до Криму було надіслано 199
тис. пудів зерна, а на початку
червня – 420 тис. пудів борошна та 709 вагонів цукру.
Відбирання у населення продовольчих товарів та примусова
посівна кампанія призвели до
зростання обурення в суспільстві. Почали виникати стихійні
виступи протесту з боку місцевого населення. Щоб зміцнити свою владу, більшовики вдосконалювали створену 14 квітня
Кримську надзвичайну комісію
по боротьбі з контрреволюцією
та саботажем. Кримська НК почала «забезпечувати виконання
розпоряджень обласного ревкому». На ділі це означало тотальне винищення тих, хто насмілювався виказувати невдоволення. Встановлення «революційної
законності» призвело до виникнення на півострові чергової
хвилі червоного терору.
Втім, такого масового терору, як в 1918 р., у Криму не спостерігалося. Есери, меншовики,
анархісти, національні організації у 1919 р. уникнули жорстоких
репресій, і навіть брали участь у
ревкомах, профспілках та ін. Але
на пресу і пропаганду більшовики наклали суворі обмеження.
Газети, які затаврували як «буржуазні» (наприклад, «Крымский
вестник»), негайно закрили.
Загалом ставлення уряду Кримської СРР до політичних
опонентів було більш стриманим, ніж у 1918 р. Кримська НК
видала суворий наказ про заборону проведення самочинних обшуків, арештів, самосудів, реквізицій та ін. Однак населенню півострова було байдуже, чи санкціонована владою реквізиція, під
час якої у нього відбиралися всі
засоби для існування, чи ні.
Тетяна БИКОВА,
кандидатка історичних наук,
науковий співробітник
Інституту історії України
НАН України.
«Аргумент», 22. 11. 2020,
«Голос Криму».
Фото з відкритих джерел
Проект реалізовано
за підтримки Українського
культурного фонду

Календар
всесвітньої історії
6 січня
Народилися: 1596 – Богдан Хмельницький,
гетьман України; 1833 – Степан Руданський,
поет, перекладач, лікар. 1898 – Володимир Сосюра, поет; 1938 – Василь Стус — поет, перекладач, політв’язень, помер в ув’язненні у 1985 році.
7 січня
Народився: 1853 – Микола Аркас, український письменник, композитор, історик.
1914 – перший пароплав пройшов через Панамський канал.
8 січня
Народилися: 1879 – у місті Ічня на Чернігівщині Степан Васильченко (Панасенко), письменник;
1888 – Гнат Юра, театральний режисер, актор;
1935 – Василь Симоненко, поет, дисидент.
9 січня
Народилися: 1907 – Микола Лівицький, громадсько-політичний діяч, журналіст, президент
УНР в екзилі у 1967 – 1989 рр.; 1924 – Сергій Параджанов, український кінорежисер, сценарист,
художник вірменсько-грузинського походження.
10 січня
1863 – у Лондоні запущена перша у світі лінія
метро (3,6 км), потяги були на паровій тязі
11 січня
Народилися: 1893 – Михайль (Михайло) Семенко, український поет із митців «Розстріляного Відродження»; 1913 – Василь Кук, останній командувач Української Повстанської Армії (1950 –
1954 р.р.)
12 січня
1898 – відкрито телефонний зв’язок між Петербургом і Москвою.
Народилася: 1909 – Марія Приймаченко,
українська народна художниця.
13 січня
1703 – вийшла перша в Росії газета: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания
и памяти, случившиеся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Тираж коливався від 200 до 4000, які друкували поперемінно в Москві й Петербурзі.
Народився: 1877 – Лев Мацієвич, український інженер, автор проектів кораблів, підводних човнів.
14 січня
Народився: 1898 – Юрій Городянин-Лісовський (Горліс-Горський), український військовий
і громадський діяч, письменник, старшина Армії
УНР.
15 січня
Народився: 1871 – Агатангел Кримський,
український історик, учений, письменник кримськотатарського походження.
17 січня
Народилися: 1706 – Бенджамін Франклін,
учений, журналіст, винахідник, один із лідерів війни за незалежність США, один з авторів американської Конституції (1787 р.).
18 січня
1918 – у Таврійському палаці в Петрограді відкрилися Установчі збори (парламент Росії),
вибори до яких пройшли в листопаді 1917 р. Тоді
62% голосів отримали есери та меншовики, 25%
– більшовики, 13% – кадети й інші буржуазні партії. Але реальна влада вже належала більшовикам, і вони покинули засідання. Слідом пішли ліві
есери. Через кілька годин засідання закрилося, а
наступного дня Установчі збори постановою пробільшовицького Всеросійського центрального
виконавчого комітету були розпущені. Так більшовики силоміць розпустили законний парламент
республіки.
19 січня
Народився: 1809 – Едгар Аллан По, американський письменник, засновник детективнофантастичного жанру.
20 січня
1972 – почалася друга хвиля арештів дисидентів в УРСР.
21 січня
1934 – XII з’їзд КП(б)У ухвалив рішення про
перенесення столиці України з Харкова до Києва.

11
Cвіт історії
Відзначення пам’ятних Сторінками старих газет
дат і ювілеїв у 2021 році Украина: 50 миллионов жителей
Проект Конституции СССР – источСвіт- інфо
№190 7 січня 2021 року

***

Верховна Рада України 16 грудня
2020 року постановила на державному рівні у 2021 році провести урочисте відзначення пам’ятних дат і ювілеїв
та/або меморіальні заходи згідно з додатком. Кабінет Міністрів України має
забезпечити проведення відзначення
цих заходів.
Згідно з додатком до постанови
парламенту, цього року на державному
рівні відзначатимуться, зокрема, наступні пам’ятні дати та ювілеї.
Відомих подій в Україні:
1075 років із часу першої писемної
згадки про місто Вишгород (946);
1025 років із часу завершення зведення Десятинної церкви (996);
425 років із часу укладення Берестейської унії – створення Української
Греко-Католицької Церкви (1596);
400 років із часу Хотинської битви
(липень - жовтень 1621);
150 років із часу відкриття у місті
Києві Колегії Павла Ґалагана (жовтень
1871);
125 років із дня заснування Чернігівського обласного історичного музею ім.
В .В. Тарновського (26.11.1896);
100 років із часу проведення Другого Зимового походу Армії Української Народної Республіки (25.10 – 21.11.1921;
30 років із дня ухвалення Верховною Радою України Акта проголошення незалежності України (24.08.1991);
30 років із дня проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження незалежності України
(01.12.1991);
25 років із дня ухвалення Верховною Радою України Конституції України (28.06.1996);
25 років із дня введення в обіг національної грошової одиниці – гривні
(02.09.1996);
Видатних особистостей:
370 років із часу народження Дмитра
Ростовського (справжнє ім’я та прізвище
– Данило Туптало) (1651–1709), церковного діяча, богослова, письменника;
270 років із часу народження Дмитра Бортнянського (1751–1825), композитора, диригента, співака;
15 січня – 150 років із дня народження Агатангела Кримського (1871–1942),
академіка, філолога, письменника, історика, перекладача, репресованого;
23 січня – 130 років із дня народження Павла Тичини (1891–1967), поета, перекладача, громадського та державного діяча;
12 лютого – 150 років із дня народження Леся Мартовича (1871–1916), письменника, юриста, громадського діяча;
25 лютого – 150 років із дня народження Лесі Українки (справжнє ім’я та
прізвище – Лариса Косач-Квітка) (1871–
1913), письменниці, однієї з центральних
постатей національної культури;
27 лютого – 190 років із дня народження Миколи Ге (1831–1894), художника;
14 березня – 130 років із дня народження Амвросія Бучми (1891–1957),
актора, режисера, педагога;
16 квітня – 180 років із дня народження Христини Алчевської (1841–
1920), педагога, письменниці, перекладачки, бібліографа;
20 квітня – 130 років із дня народження Юрія Тютюнника (1891-1930),
військового діяча, генерал-хорунжого
Армії УНР, учасника боротьби за незалежність України у ХХ столітті;
9 травня – 150 років із дня народження Володимира Гнатюка (1871–
1926), етнографа, фольклориста, літературознавця, перекладача, академіка;
14 травня – 150 років із дня народження Василя Стефаника (1871–1936),
письменника, громадського та політичного діяча, однієї з головних постатей
культурного та суспільно-політичного
життя України;
17 травня – 80 років із дня народження Ореста Субтельного (1941–

2016), історика, іноземного члена НАН
України;
14 червня – 130 років із дня народження Євгена Коновальця (1891–
1938), військового та політичного діяча,
голови Організації українських націоналістів;
15 червня - 80 років із дня народження Івана Миколайчука (1941-1987),
кіноактора, драматурга, кінорежисера;
18 червня – 340 років із дня народження Феофана Прокоповича (1681–
1736), церковного діяча, письменника;
7 липня – 100 років із дня народження Петра Яцика (1921 – 2001), мецената, громадського діяча, засновника Міжнародного конкурсу знавців української
мови, що носить його ім’я;
17 липня – 150 років із дня народження Філарета Колесси (1871-1947),
етнографа, фольклориста, композитора,
музикознавця, академіка;
26 липня – 90 років із дня народження Івана Дзюби (1931), літературознавця, літературного критика, публіциста,
правозахисника, дисидента, громадського та державного діяча, вченого,
академіка НАН України, політв’язня радянського режиму, Героя України;
27 серпня – 80 років із дня народження Богдана Ступки (1941– 2012),
актора, громадського та державного діяча, Героя України;
18 вересня – 180 років із дня народження Михайла Драгоманова (1841–
1895), громадського та політичного діяча, історика, публіциста, літературознавця, фольклориста;
8 жовтня – 150 років із дня народження Івана Піддубного (1871–1949),
борця, багаторазового чемпіона світу;
10 жовтня – 90 років із дня народження Атени Пашко (1931–2012), поетеси, громадської діячки;
1 листопада – 160 років із дня народження Дніпрової Чайки (справжнє ім’я
та прізвище - Людмила Василевська-Березіна) (1861–1927), письменниці;
6 листопада – 210 років із дня народження Маркіяна Шашкевича (1811–
1843), письменника, громадського і
культурного діяча, члена «Руської трійці»;
30 листопада – 70 років із дня народження Назарія Яремчука (1951–1995),
співака;
5 грудня - 90 років із дня народження Григора (справжнє ім’я – Григорій) Тютюнника (1931–1980), письменника, перекладача;
6 грудня – 150 років із дня народження Миколи Вороного (1871–1938),
письменника, перекладача, режисера,
актора, громадського та політичного діяча, репресованого;
18 грудня – 90 років із дня народження Михайлини Коцюбинської
(1931– 2011), літературознавиці, перекладачки;
21 грудня – 160 років із дня народження Євгена Чикаленка (1861–1929),
громадського та політичного діяча, мецената, публіциста;
29 грудня – 130 років із дня народження Володимира Симиренка (1891–
1938), вченого, селекціонера, педагога,
репресованого;
Днів пам’яті:
100-ті роковини від початку масового штучного голоду 1921 – 1923 років в
Україні (День пам’яті – 27.11.2021);
80-ті роковини від початку масових розстрілів, здійснених гітлерівцями
у Бабиному Яру (29 – 30.09.1941, День
пам’яті – 29.09.2021). Нацисти також вчиняли подібні злочини у Харкові (Дробицький Яр), Дніпропетровську (нині – місто
Дніпро), Рівному (урочище Сосонки), Луцьку, Вінниці, Дрогобичі та інших місцях;
75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946 – 1947 років в
Україні (День пам’яті – 27.11.2021).
Відомих подій світової історії:
75 років з дня створення Організації
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури (ЮНЕСКО) (04.11.1946).

50-миллионный житель украинской ССР родился в полдень 26 мая 1980 года.
Численность населения на Украине все время растет. С 1913 года по 1980 год прирост населения, несмотря на тяжелые последствия войн, составил 14,7 миллиона человек. В том числе за последний 30 лет – 12, 7 миллиона. Как сообщили в
Центральном статистическом управлении Украинской ССР, 42,3 миллиона человек, или 85 процентов населения республики, родились после Великой
Октябрьской социалистической революции. Более
чем в два раза за годы Советской власти снизилась
смертность населения.
Динамично развивается Украина в едином народно-хозяйственном комплексе страны. Успешно
развивается наука и культура, народное образование, здравоохранение, улучшается социальное
обеспечение.

ник оптимизма и вдохновения борцов за мир и социальный прогресс.

Мировая прогрессивная общественность внимательно следит за ходом всенародного обсуждения проекта Конституции СССР, продолжает широко
комментировать итоги майского Пленума ЦК КПСС,
доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Конституционной комиссии Л. И. Брежнева,
текст проекта Конституции. В этих документах убедительно показано, как развивается социалистическое государство, все прочнее и глубже утверждая социалистическую демократию, какие разнообразные
формы и сколь широкий размах приобретает постоянно растущее участие широких народных масс в
управлении делами Советского государства.

Фестиваль дружбы. Многотысячным митингом в Карл-Маркс-Штадте завершился V фестиваль дружбы молодежи СССР и ГДР. Посланцы молодого поколения двух стран приняли приветственное письмо в адрес Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева и Генерального секретаря ЦК СЕПГ, Председателя Государственного Совета
ГДР Э. Хонекера.

От ленинского декрета о земле к социалистическому сельскому хозяйству
на современной индустриальной основе.

Добро пожаловать на Игры в Москву! Международный олимпийский комитет

27 мая объявил, что национальные олимпийские
комитеты 85 стран заявили до 24.00 24 мая – последнего официального срока подачи заявок в Оргкомитет «Олимпиада-80» – о своем участии в Играх
XXII Олимпиады.

Диктаторы на коротком поводке.

Прогрессивные преобразования, происходящие в
Центральной Америке, приходятся не по вкусу Вашингтону, который стремится сохранить в этом регионе свои позиции… Проводя «политику канонерок» в этом районе мира, Вашингтон делает главную
ставку на реакционные режимы, послушные американскому диктату.

Ужесточают порядки. Военная администрация Пакистана ужесточает порядки в стране,
живущей в условиях военного положения.
Опасный шаг. Против попыток втянуть Испанию в НАТО вновь выступила Испанская социалистическая рабочая партия.
Варварский обстрел. Действующая по
приказам из Вашингтона марионеточная военная клика Южной Кореи топит в крови народное восстание.
Кванчжу, ставший главным оплотом восставших, подвергся варварскому артиллерийскому обстрелу. Затем при поддержке танков и вертолетов
в центре города высадились парашютисты. Получив приказ стрелять без предупреждения, солдаты
марионеточной армии устроили на улицах Кванчжу
настоящее побоище... Согласно предварительным
данным, среди гражданского населения сотни
убитых и тысячи раненых, идут повальные аресты.
«Известия», орган Президиума Верховного
Совета СССР,
28.05.1980 г.

Под руководством Коммунистической партии Советского Союза народы нашей страны в исторически
короткие сроки успешно претворили в жизнь ленинский план строительства социализма, охватывающий
все основные сферы жизни общества. В результате
глубочайших преобразований, осуществленных в деревне, создано крупное социалистическое сельскохозяйственное производство, обеспечившее рост
общего объема сельскохозяйственной продукции за
годы Советской власти в 4,4 раза.

Намеренное усиление гонки вооружений вызывает возмущение
самых широких слоев американского населения, которые вынуждают
нести еще более тяжелое бремя
военных расходов.
«За рубежом», Еженедельная газета Союза журналистов СССР, 08–14.07.1977.
***

Блискавка. Високою трудовою активністю
ознаменували дня роботи XXVII з`їзду КПРС працівники тваринницьких ферм району.
За підсумками двох місяців нинішнього року
перше місце серед доярок району виборола Ганна
Михайлівна Згурець з колгоспу «2-га п`ятирічка».
При зобов`язанні 430 вона надоїла від кожної корови по 692 кілограми молока.
Справили новосілля. Днями робітники
райсільгоспхімії справили новосілля. Будівельники
райміжколгоспбуду під керівництвом майстра Г. М.
Мойсієнка побудували для нас добротну майстерню
і автогараж, а робітники з організації «Чернігівспецмонтаж» встановили сучасне обладнання.
Материнська турбота. В Салтиково-Дівицькому дитсадку створено всі умови для гармонійного розвитку дітей, в чому велику допомогу подає і місцевий колгосп «2-га п`ятирічка». Тут чудові
ігрові та спальні кімнати, вдосталь різноманітних
іграшок, цікавих книжок.
«Поліська правда», орган Куликівського райкому
Компартії Українита районної ради народних
депутатів Чернігівської області,
08. 03. 1986 р.
Ілюстрації – радянські плакати.
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Світ історії Чернігівщини

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

Чернігівський літописець Андрій Курданов

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.

Кіно… під куполом
Катерининської церкви
У 1696 р. українські козаки,
очолювані чернігівським полковником Яковом Лизогубом, взяли неприступний для російської
армії Азов. З того походу не повернулося додому більше 1000
військовиків. На їхню честь та
мужнього полковника Я. Лизогуба, який помер у 1698 р., у Чернігові збудовано Катерининську
церкву. У радянські часи у ній був
музей, а з 2006 року церковним
приміщенням стала опікуватися
козацька православна громада. Фактично це став головний
храм для усієї козацької спільноти України.
Величний п’ятибанний кафедральний собор вражає гостей
обласного центру не тільки своєю красою, історією, а й незвичним феноменом, який важко пояснити.
– Мені було ще років 6, коли
одна церковна бабуся-служниця
розповіла про те, що у куполах
бачила якісь картинки, – каже
помічник голови козацької парафіяльної ради Олександр Захарчук. – Як став працювати у храмі, згадав її слова і вирішив побувати там, нагорі. Я був вражений
побаченим!
... Вузьким проходом по крутих сходах, що зроблені у мурованій стіні собору, пробираюся із супроводжуючими до куполів. Через деякий час зовсім
зникає денне світло і мене просять заплющити очі, аби швидше звик до темряви. Це і роблю.
Невдовзі вибираємося у підкупольний простір. Спочатку нічого не видно. А потім проявляються дерев’яні конструкції, балки,
крокви, що утримують куполи.
Помічаєш одну, другу, третю дірочку у мідних пластинках. Через
них, мов лазером, б’ють усередину потужні промені. Ще придивляєшся... І завмираєш від подивування: то тут, то там проявляються-видніються зображення
куполів Катерининського храму.
Таке враження, ніби десь вгорі
церкви встановлена відповідна
телекамера, і вона передає на
проектор відеокартинку верхів’я
церковної споруди.
– Тут уже були гості із Польщі, Німеччини, Франції Латвії,
– розповідає голова парафіяльної ради козацького кафедрального собору святої Катерини Віктор Левченко. – Думали, що ми у церкві встановили
якусь апаратуру. Але насправді нічого цього нема, крім оцих
дірочок, крізь які струменіє
яскраве світло. Я думав, що це
будівельники у мідних пластинках пробили цвяхами отвори.
Однак... доторкніться до них.
Вони – не загострені, а ніби
пропалені. Але ж газозварювальним апаратом можна щось
подібне зробити у сталевому
листі, але ж не в мідному.

Обходимо затемнений внутрішній простір куполів. Враження додаються:
– Бачите он в тому місці
хмарки?
– А ось видно купол Чернігівського колегіуму!
– А тут придивіться – образ
великомучениці Катерини...
– Є легенда, що коли церкву
будували, то козаки знайшли на
цьому місці хреста, – говорить
О. Захарчук. – Той, хто доторкався до нього, жив довго. І от одного дня я привів сюди, на гору, делегацію паломників. Тільки ми
піднялися на гору – на горішній
стіні проявився яскравий золотистий хрест. Усі почали хреститися, прикладати до нього свої
руки і загадувати бажання. Одна
дівчинка йшла позаду і не зрозуміла, що робили старші. Якраз
перед нею зображення хреста
мов випарувалося. Коли їй розповіли, що люди бачили, дівчинка сказала: «Я теж хочу покласти руку на хрест». І сталося диво.
Хрест знову чітко проявився. І
тільки дівчинка поклала на нього
руку, він невдовзі як розчинився.
– Яка природа цього феномену? – запитую у моїх супроводжувальників. Як з’ясувалося,
тут уже були і науковці, і будівельники – і всі вони не можуть дати
однозначної відповіді, як чітке
зовнішнє зображення передається пучком світла у внутрішній
простір куполів.
– Є легенда, що через Чернігів проходить 7 вітрів, – дає
свою версію О.Захарчук. – Ось
вони б’ють по куполах нашої
церкви, яка збудована у сильному енергетикою місці. Тут енергія йде вгору і вниз. Зіткнувшись
із п’ятьма куполами, вітри змінюють напрями. Відбувається завихрення повітря, у якому дуже
багато вологи ( поряд Десна. –
Авт.). І ось таким чином відбувається відзеркалення...
Як би там не було, цей феномен додає 300-річному собору
своєрідності і загадковості. Уже
багато атеїстів, побачивши незвичні зображення, вирішили
пройти обряд хрещення.
23. 05. 2013 р.
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Керівник Чернігівського районного осередку Національної спілки
краєзнавців України Андрій Леонідович Курданов багато років розкриває невідомі сторінки минувшини району. З цією метою ним запроваджено ведення «Літописів територіальних громад».
Ось, зокрема, «Літопис Новобілоуської сільської громади» в трьох
частинах обсягом 200 сторінок.
Перша її частина є розширеним літописом сіл від давнини до сьогодення, друга – хроніка втрат воїнів-земляків у роки Другої світової
війни.
Це була копітка і виснажлива
робота. Для уточнення даних Андрій
Курданов широко використав інформацію Інтернет-сайтів спеціалізованих архівів. Третя частина книги вміщує уточнену інформацію про
бойові нагороди ветеранів війни. І
тут без архівів теж не обійшлося.
Видання дивує тим, що до нього
внесені матеріали із чернігівських
газет за період з 1896 по 1941 рік,
які перебувають у Національній бібліотеці України імені В. Вернадського, де не один день працював з
часописами Андрій Леонідович. Це
списки мешканців козацької доби,
дев’ятнадцятого і двадцятого століть, інші різноманітні статті інформаційного і нарисового характеру.

«Літопис доль та днів минулих.
Про бойові нагороди воїнів-земляків» – третя книга у двох частинах,
підготовлена і видана до 75-ї річниці Перемоги над нацизмом. Укладачі двотомника журналістка Ганна
Григорівна Адруг-Дараган і Андрій
Леонідович, працюючи з архівними документами, розкрили важкі й
драматичні військові долі, які інколи були незвичайними. Укладачі наводять нагородні листи, зміст яких
стискає від болю серце.
Збірник документів і матеріалів «Долі репресованих земляків.
Чернігівський район» також підготовлений і виданий з ініціативи Андрія Курданова і за безпосередньої
його участі. У передмові до книги
обсягом 712 сторінок кандидат історичних наук, відомий краєзнавець Сергій Горобець зазначив:
«Метою цієї роботи є систематизація даних про жертв політичних репресій в Україні 1918 – 1952 рр. Із
великої маси архівних документів
опрацьовано невеликий відсоток
справ, над якими працювали історики, краєзнавці, вчителі, бібліотекарі, дослідники-аматори, небайдужі жителі Чернігівського району».
Ця книга і «Літописи» презентувалися в багатьох селах Чернігівського
району, в обласній бібліотеці імені
В. Г. Короленка.
Андрій Леонідович згрупував
навколо себе краєзнавців – Віру
Зайченко, Олександра Ляшева,
Юрія Дахна, Івана Кирієнка, Юрія
Ярошенка, Сергія Горобця, Володимира Сапона, Костянтина Матвієнка, Олександра Молибогу, які
стали авторами книг про рідні їм
села. Побачили світ об’ємні збірники статей і матеріалів, присвячені Шестовиці, Дніпровському,
Пакулю, Седневу, Старому Білоусу,
створені відеоматеріали про Чернігівський район, єдина в області

відеосерія «Відомі земляки».
Андрій Курданов розпочав пошуки даних про уродженців Чернігівського району, які з червня 1941
року на фронтах війни, поп¬ри всю
мужність, потрапили до німецького полону. Робота в цьому напрямку ще не завершена. попереду нові
відкриття. Так само, як по завершенні роботи над складанням «Літопису Хмільницької сільської громади», в ході якої Андрій Леонідович
знайшов цікаві і маловідомі матеріали про відомого вченого в галузі ракетної техніки Михайла Янгеля,
уродженця села Рижики Чернігівського району, і трьох червоноармійців 1941 року – Петра Отрощенка та Олексія Жабинського з села
Рябці і Федора Атрощенка з села
Хмільниця Чернігівського району,
безпідставно репресованих під час
війни.
Дружні і творчі стосунки
об’єднують обласну бібліотеку ім. В.
Короленка і Чернігівський районний осередок Національної спілки
краєзнавців України, який, не лише
презентує свої книги в читальному
залі бібліотеки, а й дарує видання
місцевих краєзнавців. Лише цього
року до фонду головної книгозбірні
нашої області надійшли збірка документів та матеріалів «Літопис громади. Хроніка втрат, бойові нагороди ветеранів. Новобілоуська сільська громада» (підготував Андрій
Курданов), історико-архітектурний
нарис Олександра Бондаря «Троїцька церква в Новому Білоусі», біографічний нарис Олександра Молибоги
«Іван Григорович Андрієнко. Від солдата до ветерана», dvd-диски із серії
«Село на нашій Україні».
Людмила СТУДЬОНОВА,
бібліотекар відділу краєзнавства
ОУНБ ім. В. Короленка

В'ячеслав Пухтинський, педагог, краєзнавець

В'ячеслав Костянтинович Пухтинський народився 14 грудня 1888
р. в Чернігові, кандидат історичних
наук, викладач німецької мови та
латини, краєзнавець. Автор спогадів про Чернігів «Дней минувших
были и анекдоты».
Закінчив Чернігівську гімназію
(1907), історико-філологічний інститут в Санкт-Петербурзі, відділення
стародавних мов (1912). Викладач
6-ої чоловічої гімназії м. Київ (19121920), вчитель географії, іноземних
мов у різних навчальних закладах
(1920-1922), контролер-інструктор
в Ніжинській окрконторі Держстраху (1925-1927), райінспектор наросвіти Лосинівського і Ніжинського районів (1927-1928), викладач
німецької мови (1929-1937), старший викладач німецької та латинської мов Ніжинського інституту народної освіти (1937-1941).
«Апполон серед муз». Так іронічно називав себе у спогадах про Го-

голівський виш Вячеслав Пухтинський, котрий з 1929 по 1935 роки
завідував його бібліотекою і до
1941 року викладав німецьку та латинську мови.
Науковий і літературний хист,
почуття гумору допомагали йому
зберігати інтелігентне ставлення до
колег у тернистих життєвих обставинах. Корінного чернігівця, дворянина з походження, випускника
Петербурзького інституту звинувачували навіть у носінні краватки як
пережитка минулого добільшовицького періоду.
16 грудня 1940 року відбувся
його блискучий захист кандидатської роботи на тему «До історії римського нобілітету. Ambitus в античному Римі», яку Пухтинський присвятив пам’яті нещодавно померлого наукового керівника професора
І. Г. Турцевича.
У вересні 1941 року Ніжин стає
частиною окупованої территорії.
Дружина Пухтинського тяжко хворіє, дочка Єлеонора закінчує вісім
класів. Щоб утримувати сім’ю, Вячеслав Костянтинович відгукується на запрошення німецької влади
й працює науковим співробітником
Ніжинського архіву. Як і в інституській бібліотеці, він впорядковує місцевий архів. Одночасно, чи за власним бажанням, чи за розпорядженням директора, Пухтинський пише
німецькою мовою історичні нариси
про культурні пам’ятки ЧерніговоНіжинщини, друкує декілька культурологічних статей у місцевій пресі.
Таку діяльність у жовтні 1943
року військовий трибунал 60-ї армії інкримінує як співробітництво з

окупантами і засуджує Пухтинського на 10 років виправно-трудових
таборів у Мордовії. Там він перебував до 1955 року.
Після амністії з 1 лютого до 1
жовтня 1956 року Пухтинський займає свою останню посаду – вчителя іноземних мов Седнівської школи Чернігівського району.
Пухтинський помер і похований
у 1980 році в Ніжині.
До 130-річчя з дня народження
викладача-філолога, кандидата історичних наук, краєзнавця та завідувача бібліотеки Ніжинської вищої
школи завідувачка відділом обслуговування бібліотеки нашого вишу
Галина Осіпова зініціювала й провела день пам’яті В. К. Пухтинського
на основі його архіву, який зберігається в Чернігові. Її наукову розвідку можна прочитати в часописі «Література й культура Полісся».
Колегу підтримали Ірина Левченко та Юлія Ліпінська, директор
бібліотеки Олександр Морозов, родичка нашого героя зі Старо-Білоуського історичного комплексу «Музей-садиба П. Г. Березовського»
Олена Малишко.
Ніжинці повертають ім’я видатного земляка в науковий і культурний обіг. Серед інших імен українських діячів бібліотечної справи
України, воно увійшло до науководовідкового видання «Історія української бібліотечної справи в іменах
(кінець ХІХ ст. – 1941 р.» (Київ, 2017).
Надія ОНИЩЕНКО
Ніжин
Спільнота «Чернігівщина
в житті славетних»
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Батурин — гетьманська столиця
Вдячна пам'ять
Барельєф-медальйон Петра Кочубея про рідне Кропивне
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Барельєф-медальйон
з
портретом П. Кочубея роботи
П. Забіли в 2020 р. поповнив
колекцію заповідника завдяки благодійникам.
В історію гетьманської
України і Батурина тісно
вплетена старшинсько-дворянська родина Кочубеїв. Визначним представником родини є Петро Аркадійович
Кочубей, учений-хімік, багаторічний голова Російського
технічного товариства, меценат, який сприяв розвитку
промисловості, мистецтва,
історії, музейної справи.
Кочубей народився 17
червня 1825 р. Отримав ґрунтовну освіту в Михайлівському артилерійському училищі та за кордоном – Бельгії і
Франції. У 1857 р. переїздить
назавжди до Згурівки (нині
Київська обл.). Помер Петро
Аркадійович 22 грудня 1892
р., похований у Згурівці. В
Україні він і його великі справи ще мало відомі.
Благодійницькою діяльністю Петро Кочубей займався все своє життя і не шкодував на це коштів. Він захоплювався хімією і відігравав
значну роль у розвитку цієї
науки. Товаришував з Д. Менделєєвим, який завжди високо оцінював внесок П. Кочубея, зазначаючи, що його,
Менделєєва, успіхи напряму
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пов’язані з Кочубеєм – його
наполегливістю у просуванні хімічних досліджень та щедрості як мецената.
Велику фінансову підтримку Кочубей надавав розвитку музейної справи і став
фундатором цілого ряду музеїв, зокрема Педагогічного
музею та Музею прикладних
знань.
Петро Кочубей співпрацював з відомими українськими митцями. Окремої
розповіді варта підтримка
ним Тараса Шевченка. Та сьогодні ми маємо прекрасну нагоду зосередитися на ролі Кочубея в становленні відомого українського скульптора,
уродженця с. Монастирище
Ічнянського району Пармена
Забіли. Відомо, що перший у
світі пам’ятник Миколі Гоголю встановлений у 1881 р.
в Ніжині, де навчався Микола Гоголь і був найвідомішим
випускником Гімназії вищих
наук імені братів Безбородько. Дехто знає, що автором є
Пармен Забіла. І лише вузькому загалу відомо, що ключову
роль у задумі і реалізації цього проєкту відіграв Петро Кочубей. Він виділив значні, і вирішальні, кошти - 1548 рублів,
в той час, як, наприклад, брати Терещенки - 300 рублів.
Також саме Кочубей взяв на
себе організаторські турботи,
знайшов в Петербурзі приміщення для виготовлення моделі, створив комісію для забезпечення високої якості
бюста і п’єдесталу, забезпечив литво в знаменитій скульптурній майстерні бронзового литва Ботта і Шопена.
Пармен Забіла виконав і
особисті замовлення Петра

Кочубея – три барельєфні
портрети: Петра Аркадійовича, дружини Варвари Олександрівни та їхньої доньки
Любові, а також бюст батька, Аркадія Васильовича Кочубея. За три барельєфи-медальйони Пармен Забіла був
удостоєний високого звання академіка Імператорської
Санкт-Петербурзької академії мистецтв. Ці роботи зберігаються в Державному Російському музеї. Забіла виконав
також три мармурові барельєфи – медальйони з портретами дітей представників
родини Кочубеїв, які є надбанням Сумського обласного
краєзнавчого музею.
А от історією збереження портрету П. Кочубея для
України ми хочемо з радістю
поділитись! У 2018 р. до заповідника звернувся прямий
нащадок Кочубеїв – Олександр Кочубей, який проживає в м. Женева (Швейцарія)
і якого ми мали честь вперше
зустрічати в Батурині в 2015
р. Він повідомив про барельєф-медальйон з портретом
Петра Кочубея, який виявив
житель Згурівки на території
власної садиби під час земляних робіт. Спільною думкою
Олександра і нашою була - ця
унікальна знахідка має стати
частиною фондової колекції
заповідника.
В 2020 р. після тривалої
роботи колективу заповідника, тісної співпраці з істориком Згурівки Іриною Зіборовою, яка не один рік працює
над дослідженням історії родини Кочубеїв, про що захистила і кандидатську дисертацію, Олександром Кочубеєм,
благодійниками, надбанням

заповідника стала робота
Пармена Забіли – барельєфмедальйон з портретом Петра Кочубея, річ, яка поєднала відомого українського скульптора та визначного представника знаменитої
української родини.
Хочемо щиро подякувати
кожному, хто проявив свою
любов до Батурина не лише
до глибини своєї душі, а і до
глибини своєї кишені: жителям Батурина Олегу Миколаєнку, Петру Дєдуху, Наталії Щербач, Дмитру Мацкевичу, жителю Конотопа Сергію
Змислі, засновнику ТОВ «Агрі
Сейм» К’єллу Магнусу Хааланду із Норвегії. Вирішальну
фінансову роль у придбанні
портрету відіграла Конотопська благодійна організація
«Світанок», почесний президент якої Євген Сур вже тривалий час підтримує проєкти
заповідника.
Тепер у планах заповідника - проведення обстеження
музейного предмета кращими фахівцями України та проведенням реставраційних робіт. Сподіваємось, що в 2022
році ми зможемо представити унікальний експонат в експозиції Будинку генерального судді В. Кочубея, будинку,
яким Петро Кочубей володів
з 1859 р.
Наталія РЕБРОВА,
генеральний директор
Національного
історико-культурного
заповідника
«Гетьманська столиця»
Руслана ОГІЄВСЬКА,
завідувачка відділом
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Нетипові записи метричних книг Покровської церкви
Головними джерелами генеалогічної інформації є метричні книги. Саме за допомогою цих церковно-статистичних документів можна реконструювати історію родоводу
населення. Вони заповнювалися тим священиком, який
хрестив, вінчав, відспівував
прихожан свого храму. Але
іноді перед дослідником постають складні завдання –
коли у метриці зустрічаються
нетипові записи: про незаконно народжених, покинутих дітей, а також випадки зміни віросповідання.
Розглянемо такі випадки
на прикладі записів метричних книг початку ХХ ст. Покровської церкви Батурина.
Незаконно народженими називалися діти, народжені незаміжніми, вдовами і розлученими жінками (через 306
днів після розірвання шлюбу
або смерті чоловіка). Навіть
якщо дитина народжувалася у
шлюбі, однак раніше, ніж за 9
місяців після весілля батьків,
у метричній книзі вона значилася незаконно народженою,
оскільки жінка вінчалася вже
будучи вагітною. У метричній
книзі про народження позашлюбних дітей священик повинен був зазначити «незаконно народжений» чи «неза-

конно нарождена» і записати
лише відомості про матір.
У метриках за 1912 р. найчастіше зустрічаються такі нетипові записи: «козачка – девица Мотрона Романовна Хитаенко, православного веросповедания, сын Иоанъ,
внебрачный» або «казенная
крестьянка Елисавета Кондратьевна Оксинь – девица, дочь Дарія, внебрачная».
При цьому дитина отримувала
прізвище матері чи хрещеного
батька.
Отже, досить складно реконструювати родовід людини
якщо відомо, що вона народилася поза шлюбом. А ще такий
метричний запис важко знайти, адже в багатьох випадках, боячись людського осуду, жінки народжували і хрестили дитину в іншому населеному пункті. Так у метричній
книзі за 1910 р. є записи про
хрещення 4 січня ( народженого 3 січня) Івана, сина «козачки – девицы Горохового
хутора Кролевецкого уезда»
Ганни Прохорівни Моргацької та 12 вересня – «Федор,
внебрачный, син казачки с.
Красного Густиніи Гавриловни Косенковой». До речі, в цій
же церкві, але у 1908 р. ця ж
Г. Г. Косенкова хрестила сина
Косьму.

Можна зустріти і поодинокі записи про встановлення батьківства. 26 вересня 1926 р. на відкритому судовому засіданні Народного суду Конотопської округи
було розглянуто справу громадянки м. Батурина У. А.
Улєшнікової до О. Г. Говядінова «о содержании на ребенка». Судовим слідством було
доведено, що відповідач «ухаживал за истицей Улешниковой, от которого у нее родился 17 января 1917 г. сын Григорий». Цей факт також був
внесений до метричної книги.
Майже неможливо дослідити родовід людини, від
якої або від когось із її предків відмовилася мати. Таких
дітей у метриках записували підкидьками і вказували лише дату хрещення. Так у
метричній книзі Покровської
церкви за 1911 р. є запис
про дитину-знайду: «7 августа
хрещен Леонид, подкидишъ,
найденный 6-го Августа 1911
года козаком села Поповки
Антоном Кириловичем Малютой, на дороге между х. Шелковицей и селом Митченками».
Ускладнює
проведення
генеалогічного
дослідження і факт зміни предками віросповідання. У більшості ви-

падків обряд приєднання до
православної церкви представників інших релігій відбувався не в тому населеному
пункті, де мешкали представники роду. Якщо приєднувалося до церкви єврейське
подружжя, то разом з ними
хрестили і дітей молодше
семи років. У випадку приєднання одного з батьків, з чоловіком одночасно хрестили всіх синів, а з дружиною –
усіх дочок.
7 січня 1912 р. у Покровській церкві була хрещена
22-річна донька жителя м.
Лохвиці (Полтавської губернії), що проживала в Нових
Млинах Сосницького повіту,
Зелда Кальманівна Карась,
іудейського
віросповідання: «Просвещана Святымъ
Крещениемъ съ наречениемь
имени Зинаида, помять коей
празднуется 11-го октября».
Таким чином, при проведенні популярних в останні
роки генеалогічних розвідок
варто враховувати викладені
вище особливості фіксації родовідної інформації у метричних книгах та використовувати різні види джерел і методи
дослідження.
Наталія ПІЛЬТЯЙ
НІКЗ «Гетьманська столиця»

Про історію та красу свого краю Чернігівщини, своє дитинство і родину з великою любов’ю
не раз розповідав лікар з Косова, файний
сім’янин, пасічник за покликанням Микола Іванович Балаш, родом із села Кропивного Ніжинського району Чернігівщини.
У мої руки потрапила книга М. Ф. Бойка «Моє
село - моя колиска», подарована Миколі Івановичу Балашу вдячним автором. Микола Федорович – також уродженець с. Кропивного. Він
за фахом інженер-механік сільського господарства, який пов’язав своє життя з розвитком
аграрної освіти в країні, тривалий час очолював відповідний структурний підрозділ у Міністерстві аграрної політики України.
У книзі автор розповів про село, де пройшли
дитинство і юність, знаходяться святі й рідні для
нього та односельчан місця. Тут подано багато
поіменних списків, фотографій (в тому числі старих, архівних), історичних і географічних карт.
Микола Бойко здійснив величезну роботу, з використанням матеріалів Центрального
державного історичного архіву України у Києві,
Чернігівського обласного державного архіву,
його філії у Ніжині, Ніжинського краєзнавчого
музею, записів довгожителя Кропивного Бойка Івана Павловича, спогадів учителів місцевої
школи, жителів села. Тут поєдналися минувшина і сьогодення від XVII до буреломного XX століття. У книзі природно-географічна характеристика регіону, основні археологічні пам’ятки,
історична топоніміка села.
Подано життєві шляхи визначних династій,
зокрема, генеалогічне дерево сім’ї Бойка Федора Федоровича і Мотрони Олексіївни (11 колін). У селі Кропивному переважають династії
Бойків, Гусів, Черненків, Лященків. Якщо говорити про родоводи, то їм відведено найбільше
місця.
Автор також згада, що село славиться багатьма відомими земляками. Серед них Віталій Федорович Бойко– колишній голова Верховного Суду України, полковники Мусій Савелійович Черненко, Микола Михайлович Ющенко,
Михайло Григорович Бойко, підполковник Григорій Федорович Черненко, Михайло Іванович
Бойко – професор Донецького державного університету, Микола Іванович Сенченко –доктор
технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Раїса Миколаївна Пузирьова (Лященко) – заслужений працівник культури
України, Олександр Іванович Потильчак – суддя
Верховного Суду.
Крапив’яни славляться тривалістю свого
життя ( 90 і більше літ). Бойко зазначає: «нині
найстарішою жителькою села є Балаш Марія
Олександрівна, яка народилася у 1925 році. Їй
випала нелегка доля. Чоловік Іван Петрович
передчасно залишив її вдовою. Марії практично самостійно довелося виховувати й ставити на ноги чотирьох дітей. Нині вона з гордістю
дивиться на трьох синів-орлів і доньку-горлицю
Ніну, з якою доживає віку. Старший Петро став
відомим в окрузі пасічником, середній Микола
– лікар від Бога, довгий час очолював районну лікарню в Косові, що на Прикарпатті, а найменший Валентин – полковник медичної служби, продовжує практикувати в медицині ІваноФранківської області. А ще більше радіє Марія
чотирьом онукам і шістьом правнукам».
Автор знайшов місце і для духовної тематики. Територія села під захистом чудотворної ікони Іверської Божої Матері, збудований новий
православний храм Святої Варвари Великомучениці (автор проекту відомий архітектор Даниленко О. М).
Завдяки спонсорам та меценатам відновлені храм, школа, зроблена газифікація села,
вирішені проблемні питання доріг, телефонного зв’язку, електропостачання та транспортного сполучення.
Книга Миколи Бойка сіє зерна любові до
рідного села, передусім, в серцях дітей, юні,
змушує їх не стати безбатченками, а самим творити історію села.

Марія ПОРОХ,
медична сестра Косівської центральної
районної лікарні на Івано-Франківщині

14

Світ історії Чернігівщини

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 – 189.

Готель для класиків

Тарас Шевченко влiтку 1857-¬го,
вiдбуваючи лиху солдатчину, зробив такий
запис у своєму «Щоденнику»: «Был у меня
во время оно приятель в Малороссии, некто Афанасьев или Чужбинский. В 1846
году судьба столкнула нас в «Царьграде»,
не в Оттоманской столице, а в однойменном трактире в городе Чернигове».
Додамо, що трактир мав ще й
готельнi номери. Майже упродовж цілого позаминулого столiття це був єдиний
у мiстi готель.
Нинi важко встановити, хто дав цьому закладу таку гучну назву, певно, не
позбавлену iсторичної традицiї. У добу
середньовiччя руськi купцi найчастiше
їздили торгувати до Царграда –
вiзантiйської, а згодом турецької столицi,
що стала називатися Стамбулом. Одне
слово, «Царград» – мiсце зупинки купцiв.
Можливо, така асоцiацiя спала на думку
підприємливим селянам¬-крiпакам Сидору Сорокiну та Олексiю Сидорову з далекої Ярославської губернiї, вiдпущених
своїм помiщиком на вільні хлiби. Прибилися вони до Чернiгова i стали торгувати квасом по вулицi Шосейнiй, де й виник згодом у одноповерховому будинку
трактир з номерами. Поселялися тут, як i
у заїжджих дворах, найчастiше купцi, якi
привозили свiй крам на чернігівські ярмарки.
Втiм, знаходили у трактирi прихисток i офiцери, i вiдрядженi цивiльнi
службовцi, i просто мандрiвники. Траплялися серед цього заїжджого люду i
постатi, iмена котрих, якщо не за їхнього життя, то вже потiм стали видатними.
Як, наприклад, Олександр Пушкiн.
Зупинявся вiн у «Царграді» двiчi – у
травнi 1820¬го, коли їхав до Катеринослава, i у серпнi 1824 року, коли повертався з Одеси на Псковщину, у батькiв
маєток Михайлiвське. Про цю зупинку,
а сталася вона 4 серпня, залишив спогади поет Андрiй Подолинський, на той
час випускник Благородного пансiону
при Петербурзькому унiверситетi, котрий їхав до своїх батькiв у Київ. Iз Пушкіним Подолинський був знайомий, та
все ж зустрiч у чернігівському готелi була
дещо несподiваною: «Вранцi, увiйшовши
до зали, я побачив у сусiднiй буфетнiй
кiмнатi молодого чоловiка, який iшов
мимо прилавка i якого за мiсцем проходження та за одягом сприйняв за лакея».
Пушкін розповiв тодi Подолинському про
своє скрутне становище (їхав вiн тодi на
заслання), про маршрут поїздки, попрохав передати у Київ записку для генерала Миколи Раєвського.
У 1900 році, з нагоди 100-¬лiття вiд
дня народження поета i на честь його
перебування в Чернiговi, було встановлено пам’ятник Пушкiну, пропонувалося також перейменувати вулицю Шосейну (тепер проспект Миру) на
Пушкiнський проспект. Але губернатор
Євген Андрiєвський таку пропозицiю не
пiдтримав.
Перебування генiя росiйської поезiї
у мiстi на Деснi увiчнив у1937 роцi (тодi
якраз вiдзначалося 100¬-лiття з дня
його загибелi) у своїх «Чернiгiвських сонетах» Максим Рильський:
«Тут був готель «Царград».
Спинись, людино!
Вiн Пушкiна, вигнанця i спiвця,
Приймав колись.
Низенька зала ця
Найвищу привiтала верховину.»
У груднi 1828 року зробив зупинку у
готелi i юний Микола Гоголь, випускник
Ніжинської гiмназiї вищих наук, уперше
вирушаючи до Петербурга – у пошуках

долi, своєї майбутньої слави. Про перебування у «Царграді» вiн потiм напише у
листi до матерi.
Тарас Шевченко приїхав наприкiнцi
лютого 1846-¬го до Чернiгова з Нiжина,
де, до речi, мешкав у готелi з веселою назвою «Не минай», разом з поетом Олександром Афанасьєвим Чужбинським.
Поселилися у «Царграді». Виконуючи завдання Археографiчної комiсiї, Тарас
Григорович знайомився з iсторичними та
архiтектурними пам’ятками мiста, зробив ряд замальовок чернiгiвських старожитностей. А вечорами обидва поети
здійснювали вiзити, присвячували місцевим дамам дотепнi вiршованi рядки.
Чимало їх, певно, написано було i у стiнах
«Царграда». Шевченко також намалював
тут портрет Афанасьєва¬Чужбинського
та записав до його альбома свiй вірш
«Не женися на багатiй». А ще уподобали
вони у готелi чаювати, щоразу замовляючи самовар, що потім обiйшлося Тарасу
в чималеньку суму.
У жовтнi 1884¬-го Чернiгiв вiдвiдав,
пiсля гостин у художника Миколи Ге на
Борзнянщинi, на той час вже вiдомий
письменник, граф Лев Толстой. Зупинявся теж у «Царграді». (На жаль, переглядаючи тогочаснi номери «Черниговских губернських ведомостей», не
знайшов ні згадки про це перебування – місцеві журналiсти тодi не брали
інтерв’ю у приїжджих знаменитостей, а
вiдтак вiдвiдини мiста автором «Вiйни i
миру» залишилися для жителiв губернiї
непомiченими).
Влiтку 1891¬-го мешканцем «Царграда» був молодий Максим Горький,
який тiльки¬-но ставав на письменницьку стежку. Через дев’ять рокiв у листi до
Антона Чехова, пiд враженням від перебування у древньому мiстi, вiн напише:
«...недавно чуть-¬чуть не переехал на
жительство в Чернигов».
На час проживання у «Царграді» Толстого i Горького готель уже мав два поверхи – з номерами нагорi i харчевнею внизу. Тодішнім власником його був
якийсь Вiзенталь.
На початку минулого столiття готель перейшов, мабуть, у власність купця Лагутiна, котрий вiдкрив при ньому
продуктовий магазин. Тодi в Чернiговi
вже з’явилися й iншi готелi, значно
комфортнiшi, – «Олександрівський», Бадаєва. Вiдтак аж до Другої світової війни
примiщення колишнього «Царграда» займав гастроном мiськторгу. На його стiнi
перед вiйною встановили меморiальну
дошку.
У першi днi бомбардування мiста
нiмецькими лiтаками примiщення було
зруйновано. Про руїни готелю згадує у
книзi «Люди, годы, жизнь» росiйський
письменник Iлля Еренбург: «В Чернигове было тихо... Разрушенный дом, осталось только мемориальная доска: здесь
помещалась гостинница, где останавливался Пушкин, жил Шевченко. Я думал о
красоте старых церквей, о мире. Вдруг
начали бомбить. Убили девочку...»
Нинi на мiсцi чернiгiвського «Царграду» – магазин «Янтар», поблизу якого меморіальний знак нагадує нашим сучасникам: тут колись стояв iсторичний
готель. Готель, який годилося б назвати готелем для класикiв. А через вулицю iнший пам’ятний знак, що увiчнює
пам’ять про ще одного класика – Леоніда Глiбова: вiн жив по сусiдству з «Царградом» iз 1867 по 1893 рiк.
Проходячи мимо, спробуйте вiдчути
високу духовну енергетику цього клаптика землi давнього Чернiгова.
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Марія Гортинська-Павлова
Перша в царській Росії
жінка – палеонтолог Марія
Гортинська (Павлова) народилася 27 червня 1854 року
в Козельці. Її батько Василь
Гортинський – земський лікар, випускник Московського
університету. У 16 років Марія закінчила Київський інститут шляхетних дівчат, невдовзі вийшла заміж за Миколу Ілліча-Шишацького, який
незабаром помер від тифу.
Аби не впасти у нерви, не
гризтися сумом, юна вдова
намагалася більше читати,
займалася самоосвітою (біологією), малюванням. Зрештою, Марія поїхала до Парижа, де слухала лекції в Сорбонні, відомого вченого палеонтолога Альберта Годрі та
в Музеї природничої історії.
Двадцятирічна пані готувалася до випускних іспитів у Сорбонні і уривала
час, аби трохи помалювати
з натури. Одного разу біля
неї зупинився молодий колега-художник: він захопився пейзажем – і заспівав.
Прекрасний голос був таким
професійним, що вона подумала: «співак-художник»?
Звісно молоді люди познайомилися. Це був магістр

геології Олексій Павлов,
який приїхав у наукове відрядження з Москви. Нарешті іспити успішно складено,
і Марія повернулася в Чернігів, описувала копитних, хобітних. Саме в той час в Україні було віднайдено рештки
мамонтів і вчена досліджувала …викопних слонів на
території Російської імперії.
Тривало листування з
Олексієм, і 26 травня 1886
р. 22-річна Марія зважилася
на друге заміжжя. Вона переїхала жити до чоловіка в
Москву. Разом вони створили геологічний музей із великим палеонтологічним відділом при Московському університеті. Працю подружжя
Павлових французьке геологічне товариство відзначило
найвищою нагородою – золотою медаллю імені Годрі
(1926).
У 1887 р. вийшла її перша наукова робота. Знання
іноземних мов спонукали до
перекладу популярних праць
«Вимерлі чудиська» Гетчинсона (1899) і «Корні тваринного царства» Неймайра
(1897). А 1910 року вийшла її
унікальна праця про Новосибірські острови, Бессарабію.

1916 року Марія ГортинськаПавлова отримала звання
доктора наук (зоології).
У 1919 р. Марія стала
першою
жінкою-професором, очолювала кафедру палеонтології в Московському
університеті. На цій посаді
пропрацювала до 1930 року.
Прекрасний лектор опублікувала двотомний курс «Палеозоологія».
Талановита у всьому Марія Гортинська-Павлова –
автор численних пейзажів,
натюрмортів.
Померла Марія Василівна 23 грудня 1938 року.
Ганна ЧЕРКАСЬКА

Кабзар Терентій Пархоменко

Терентій (Терешко) Макарович Пархоменко (28. 10.
1872 – 23. 05. 1910) – український кобзар, відома особистість із чернігівського
Полісся, навчався в кобзаря
Андрія Гайденка.
Народився в с. Волосківцях Сосницького повіту, нині
Менський район.
З описів М. Сперанського, що присвятив Пархоменкові спеціальні розділи своєї
книжки «Южнорусская песня и современные ее носители», а також дослідників
А. Малинки, Г. Хоткевича, Терешко Пархоменко був талановитим бандуристом, майстром своєї справи. Знав вісім дум, історичні пісні про
Морозенка, про Саву Чалого, двадцять вісім духовних
віршів і псальмів, кілька типових для кобзарського репертуару сатиричних пісень
– «Хома і Ярема», «Дворянка», «Міщанка», «Теща», «Щиглове весілля», танці «Козачок», «Дудочка», «Тетяна».
Він мав високий голос,

виразно фразував свій спів
під супровід бандури. За наявним описом, його бандура
мала 6 металевих обтягнутих басів на грифі й 14 приструнків на корпусі. Грав так
званим чернігівським способом, який полягає на використанні лівої руки винятково для гри на бунтах (на
басах), бандура міститься
між колінами сторч до тулуба, права рука грає винятково на приструнках, до того ж
використовують переважно
два пальці – вказівний та середній. Співець грав також і
на лірі.
Пархоменко, за його ж
власним зізнанням, не цурався друкованої літератури.
Наприклад, «Невольницький
плач», «Федір Безродний»,
«Козак Голота», «Смерть Богдана Хмельницького», «Дума
про сестру й брата» він перейняв із видання Б. Грінченка
«Думи кобзарські», (Чернігів,
1887). Він знався з Миколою
Лисенком, у якого перейняв
«Почаївську псальму», котру
записав композитор. Інші,
наприклад, «Миколаю», «Сон
Богородиці», «Чудо Почаївське» узяв із записів П. Чубинського та П. Безсонова.
До тексту кобзар ставився вільно. Дозволяючи собі
деякі зміни, відзначав, що
«всякий співає по своєму норову». Відомий фрагмент музичної рецитації від Т. Пархоменка, зокрема, «Дума про
Федора Безродного» майже
тотожний до того, що М. Лисенко записав від кобзаря
Остапа Вересая. У Т. Пархоменка вчився лірник Аврам
Гребінь (1878–1961) з с. Бе-

резни Чернігівської губернії,
який осліп в 16 років.
Пархоменко знався з
кобзарями М. Кравченком
із Полтавщини, П. Древченком, Г. Гончаренком та С. Пасюгою з Харківщини, від яких
перейняв думи «Невольницький плач», «Про азовських
братів», «Про Марусю Богуславку», «Про козака бандуриста».
Учні – Михайло Домонтович, Василь Потапенко, Никон Прудкий.
Високу оцінку його виконавської культури давали відомі фольклористи, етнографи, письменники – І. Франко, М. Сумцов, М. Сперанський, А. Лисовський, Олена
Пчіпка та багато інших дослідників українського мистецтва.
Мистецтво Т. Пархоменка
мало велике значення для
подальшого розвитку гри на
бандурі в Україні. Він мав чимало послідовників. Зокрема, колишній його поводир
В. Потапенко (1888–1934)
згодом став концертним
кобзарем, організатором та
керівником однієї з кобзарських шкіл Києва.
Під час останнього концерту, який відбувся взимку 1910 р. в Умані, за виконання бунтарської пісні кобзаря побили жандарми, що
врешті-решт призвело до
його смерті.
Помер 23 березня 1910
р. в своєму селі Волосківці
(нині Менський район).
Тетяна МИРГОРОДСЬКА
«Чернігівщина
в житті славетних»
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імені Остапа Вересая: 10-річчя
Капела бандуристів Чернігівського обласного філармонійного центру, яка носить ім`я нашого
земляка, видатного українського
кобзаря Остапа Вересая, створена
у 2010 році з ініціативи її керівників – заслуженої артистки України
Раїси Борщ та заслуженого працівника культури України Миколи Борща, за підтримки Головного управління культури, туризму та охорони
культурної спадщини облдержадміністраціі. Художнім керівником
капели була призначена викладач-методист Чернігівської музичного училища ім. Л. М. Ревуцького, заслужена артистка України Раїса Миколаївна Борщ. Директором
та хормейстером капели було призначено старшого викладача цього
училища, заслуженого працівника
культури України Миколу Митрофановича Борща.
За штатним розкладом капела

має 35 артистів – бандуристів (співаків), 10 артистів оркестру (струнно-смичкові та дерев’яні духові).

Капела за типом – мішана (це перший професійний колектив в Україні такого типу). Мішана капела за
своїми можливостями може виконувати твори, різні за жанром: від
простої обробки народної пісні до
складних за формою творів світової та вітчизняної класики, інструментальні твори, хорові твори
а-капела.
Ось, зокрема, які твори є в репертуарі капели, у більшості з них –
оркестровка й аранжування керівників колективу.
Євген Адамцевич, «Запорожський марш», українські народні пісні «Бандуристе,орле сизий»,
«Ой під горою, «Ішов козак», «Пусти,
мати» (записана на Чернігівщині),
«Поза кутом зелененьким», «Грицю,
Грицю до роботи», пісні Георгія Майбороди «Якщо ти любиш», «Гаї шумлять», стрілецька пісня «Ой у лузі
червона калина», а також Гр. Китастий – «Виший , виший», М. Лисенко
– «Весільний марш» та хор «Слава»,
П. Ніщинський – «Закувала та сива
зозуля», І. Шамо – «Зачарована
Десна», О. Білаш – «Повторись у віках», С. Гулак-Артемовський – «Арія
Андрія з хором» із опери «Запорожець за Дунаєм».
За 10 років діяльності капела з
успіхом виступала в багатьох концертах, на фестивалях, святах на
Чернігівщині, загалом в Україні, за
кордоном. Капела успішно пропагує українську класичну і сучасну
музичну культуру.
З усіх питаннь стосовно замовлення концертів капели звертайтесь за телефонами +38 (0462)
699-479, 699-629, 676-819.

Саме так: 23 грудня до фарбування мапи України долучився ще один колір, чорний. Локація: Мистецький центр
(ART Centre) Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва,
де цього дня відкрито художню виставку «Чорна зона». Автором 19 унікальних робіт (2019-2020 рр.), переважна більшість яких експонується вперше, є наш колега – історик, літератор і художник Святослав Подлевський.
Як стверджує автор,
експозиція не містить загальної стрижневої ідеї,
він прагне малювати наш
світ у всій його строкатості й розмаїтті. Проте в часі
ознайомлення виокремив
для себе одне полотно –
«Світ глибокий». На мою
думку, в назві закладено
ідею всієї виставки. Особисто для мене ця картина викликає асоціації з роботами Джона Неша (John
Nash, 1928–2015), видатного американського математика, лауреата Нобелівської премії з економіСвятослав Подлевський – автор ки 1994 р.
виданої в Чернігові у 2018 році
Про складну й трагічну
книги «Графіті Чернігова у соціодолю Джона Неша на 700
культурному просторі Х–ХVII ст.»
сторінках свого роману
«Блискучий розум» (A Beautiful Mind) захопливо оповідає американська письменниця Сильвія Назар (книга є в обласній бібліотеці для юнацтва !), за романом створено фільм «Ігри розуму», відзначений чотирма «Оскарами»…
Відвідувачів зацікавлять також полотна «Червоний сон»
та «Сліпа сила», створених за мотивами творів безсмертного
Миколи Гоголя. Переважає тут … червоний колір: можна побачити дивовижну галерею персонажів, за якими меланхолійно спостерігає їхній видатний автор…
Дуже зворушливо виглядає «Пес», він ніби намагається
потрапити до нашого світу зі свого, не завжди повністю відкритого людині (як це бачимо на цьому полотні). А ритуальний
бик (картину «Відсутність» виконано в чорно-зелених кольорах) немов щойно прибув з Берлінського Пергамського музею (Pergamonmuseum).
Ознайомитися з виставкою запрошуємо до 22 січня 2021
р. (з понеділка по п’ятницю, з 10-ї до 18-ї год.) у блакитній залі
нового корпусу Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва (вул. Шевченка, 54: навпроти стадіону ім. Юрія Гагаріна).
Валерій ПОМАЗ,
бібліограф Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва

Василь Королів-Старий

Василь Королів (Старий), його
справжнє ім’я – Василь Костьович
Королев, народився 4 (16) лютого
1879 в селі Ладані (нині Прилуцький район Чернігівщини, тоді – Полтавська губернія) у сім’ї священика.
Початкову освіту Василь отримав
вдома. З ранніх років хлопець захоплювався українським фольклором і мав нахил до письменства.
Зі шкільних років уже читав Т. Шевченка, М. Гоголя, М. Костомарова,
П. Куліша та ін. З прочитаної літератури робив собі цінні нотатки, які
згодом зачитував своїм друзям. За
настоянням батька Василь вступив
до Полтавської духовної семінарії,
але священиком так і не став.
Після отримання імператорського дозволу на навчання у світському закладі Василь Королів
вступив до Харківського ветеринарного інституту, який успішно закінчив 1902 року. Під час студій Василь належав до українського студентського гурту, яких популяризував українську літературу, зокрема
твори Тараса Шевченка.
Закінчивши студії, Василь Королів отримав диплом лікаря ветеринарії і після отримання диплому
спробував себе у письмі, видавши
популярний посібник з ветеринарії
«Скотолічебник».
Ще в студентські роки Василь
познайомився з Симоном Петлюрою, дружба з яким тривала довгі
роки. Петлюра мав вплив на патріотичні зацікавлення юнака. В час
революційних хвилювань на Україні в 1906 році Василь брав актив-

ну участь, як співорганізатор визвольних змагань. Навіть створив
молодіжну селянську спілку, за
яку був в 1906 р. заарештований і
ув’язнений.
Після виходу з в’язниці активно
зайнявся журналістикою, висвітлюючи головні події на сторінках газет
«Рада», «Хлібороб» та «Засів». Працюючи в журналістиці, Василь Королів
користувався псевдонімами В. Диканський, Старий Василь, Подорожний, П. Щур, Хуторянин Старий, В.
Дикий,Amator, В. Д. та ін.
Працюючи в журналістиці, Василь Королів продовжував свою діяльність в національно-патріотичному русі. Перебував він під постійним
наглядом поліції, як політичний діяч.
У 1917 році Василь став активно
працювати у київському видавництві «Час», а також його обрали першим редактором часопису «Книгар»,
першого критично-бібліографічного
журналу України, доволі популярного видання. За час редагування В.
Королів на сторінках цього часопису
опублікував 37 критичних статей –
відгуків на нові видання, а крім того
його статті своїм вістрям були спрямовані в патріотичному дусі.
7 березня 1917 року Василя Короліва-Старого було обрано
до складу членів Української Центральної Ради від Товариства українських поступовців. У тому ж році
був обраний членом Київського губернського виконавчого комітету
Ради об’єднаних громадських організацій. Він був один із фундаторів та головою Товариства шкільної

освіти, членом ради Київського товариства «Просвіта». У своїх публікаціях був він рішучим противником пробольшевицької ідеології.
В 1919 року В. Королів-Старий
був відряджений з дипломатичною
місією УНР до Праги, де й залишився до кінця життя. Там познайомився з майбутньою дружиною – українською легендарною письменницею графинею Наталеною Королевою (1888-1966). Вона відома як
лексикограф, єгиптолог, археолог театральна акторка, авторка прекрасних літературних творів. Ця подружня
пара як під оглядом зовнішньої вроди, так і високої інтелігентності була
взірцем шляхетності серед українських емігрантів. Подружжя оселилося в містечку Мельнік. Протягом років спільно брали активну участь в
житті української громади в Чехії.
Багато років Василь викладав в
Українській господарській академії
в Подєбрадах, водночас не покидаючи літературної творчості. Туга за
рідним краєм відбилася в усіх його
творах. У доробку письменника є
п’єси-казки «Русалка-жаба», «Лісове
свято», твір про Бориса Грінченка,
чимало перекладів з чеської мови,
навіть малюнки, на яких відтворено
природу і побут Закарпаття.
Королів-Старий займався малярством, фундаментально доконав розпис василиянської монастирської церкви в с. Імстичево.
В 1930 року опублікував спогади про Симона Петлюру, з яким
не тільки навчався в Полтаві, але й
співпрацював у Київському губерн-

ському земстві, зокрема в питанні
упорядкування могили Т. Г. Шевченка, і обмінювався думками, щодо
визвольних змагань України.
Серед його творів слід вважати одним з найвизначніших спогади
«Згадки про мою смерть». У книзі В.
Королів-Старий не тільки описує ті
випадки зі свого життя, коли він був
на волосинці від смерті, а й він глибоко роздумує над долею українського народу, причинами програшу визвольних змагань 1917–1921 років.
Один з найвизначніших творів
В. Короліва-Старого – роман «Чмелик», досі ще не виданий на Україні.
Роман має підзаголовок «Навколо
світу» і розповідає про долю юнака з Полтавщини, який змушений
покинути рідну землю, блукати по
світу, зазнаючи поневірянь. І хоча
сяк-так владнав він своє життя в
Австралії, туга за батьківщиною не
полишає його. Врешті герой книги
повертається на Україну.
Також привертає увагу збірка
казок «Нечиста сила», побудована на
фольклорному матеріалі. Збірка побудована в незвичному ключі – ніби
на міжнародному конгресі, що відбувся в ніч на Івана Купала на Лисій
горі під Києвом, казкові персонажі
вирішили розповісти людям правду
про себе, щоб якоюсь мірою розвіяти свою погану славу. І в цьому їм
зголосився допомогти український
громадський діяч, письменник, журналіст, видавець, співзасновник
Української Центральної Ради.
Ось деякі видані твори Василя
Королів-Старого: «Чмелик» (Прага,

1920), Збірка казок «Нечиста сила»
(Київ – Каліш, 1923),П'єса-казка
«Русалка-жаба» (Львів, 1923), Спогади «Згадки про мою смерть» (Прага, 1941), «Згадки про мою смерть»
( Прага, 1942), «Милосердний Самарянин», оповідання (Львів, 1938),
«Нечиста сила» (Київ, 2006), «Чарівне намисто» (Київ, 1993), «Чмелик»
(Монреаль, 1955), «З моїх споминів
про Петлюру» (Прага, 1930).
Життєвий шлях цього визначного
діяча Василя Короля-Старого завершився 11грудня 1941 р. в місті Мельник, що біля Праги, де і похоронений.
Потім поруч була похоронена і його
дружина Наталена. Прожив Василь
своє життя з Україною в серці.
Ярослав СТЕХ
Торонто, Канада.
Про автора. Ярослав Стех – активний діяч української діаспори,
журналіст, дослідник історії. Постійний читач і автор нашої газети «Світінфо».
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Несподівані
думки
Чому наприкінці
грошей – залишається
ще так багато місяця до
зарплати чи пенсії?
Я ще жодного разу
не казала «Спасибі» людям, котрі говорили
мені: «Потім скажеш спасибі».
Якщо носите обручальну каблучку не на
тому пальці, значить вийшли заміж не за того
мужчину.
Лише у нас фраза
«Поправити
здоров`я»
означає – нажертися ще
більше, ніж учора.

Було колись...

– Чим можна пояснити ваше довголіття? – запитали Бернарда Шоу.
– Моїм похилим віком,– відповів Шоу.
***
Ернст Резерфорд користувався таким критерієм при виборі своїх
співробітників. Коли людина приходила вперше, Резерфорд давав завдання. Якщо після цього
новий співробітник питав, що робити далі, його
звільняли.
***
Джек Лондон, залишаючи якесь товариство,
потиснув руку одному пихатому
аристократові.
Той здивувався:
– Але ж кілька хвилин
тому ви вже попрощалися зі мною.
– Справді, – відповів
Лондон, – але мені завжди дуже приємно прощатися з вами...

Куточок
гумору

– Підсудний, ви визнаєте, що порівняли депутата з повією?
– Пане суддя, а хто з
них поскаржився в суд?
☺ ☺ ☺
– А твоя совість знає,
чим ти займаєшся?
– Совість в долі.
☺ ☺ ☺
Як тільки з`являються
гроші – з`являються жінки. Слідом зникають гроші. Слідом зникають і
жінки. Зникають жінки –
з’являються гроші. Зачароване коли. Якби прибрати з нього жінок, я був
би дуже багатим.
☺ ☺ ☺
– Такого безсоромства я ще не бачив. А
можна ще подивитися?
☺ ☺ ☺
Мужчини часто плутають красивих жінок і красиво нафарбованих.

Цікаве по планеті

Самотній пенсіонер
викликав поліцейських,
щоб відсвяткувати
Різдво, і вони приїхали

В італійському Альто-Рено-Терме
94-річний пенсіонер викликав співробітників поліції, бо йому було надто самотньо наодинці святкувати Різдво. Коли
чоловік зателефонував у відділок поліції,
одразу попередив, що у нього все добре:
«От тільки поруч немає нікого, з ким я б
міг випити з нагоди Різдва... Можливо,
хтось із ваших співробітників міг би зайти до мене додому хвилин на 10?»
Поліцейські вирішили таки приїхати
до пенсіонера. Разом вони відсвяткували Різдво та випили. Але, ймовірно, чогось безалкогольного, адже правоохоронці перебували на службі. Крім того,
літній чоловік розповів поліцейським
про Другу світову війну, а також зателефонував разом із ними до своїх родичів.

Золоті зливки
в каналізації

Робітники в столиці Бельгії Брюсселі виявили два золоті зливки під час робіт в колекторі.
Робочі повідомили про знахідку в
поліцію. Поліцейські з'ясовують, чи могло золото виявитися в каналізації кримінальним шляхом.
Якщо протягом півроку співробітникам правоохоронних органів не вдасться встановити власника дорогоцінного
металу, робітники, що знайшли золото,
отримають частку його вартості. А ця загальна вартість становить близько 100
тисяч євро.

У продажу пляшки
зі свіжим повітрям

Британська компанія My Baggage, що займається доставкою багажу, вирішила здивувати своїх клієнтів і запустила в продаж пляшки зі свіжим повітрям.
Відомо, що компанія працює на ринку вже 11 років і її послугами найчастіше користуються студенти, емігранти, спортивні команди, які виїжджають за
кордон. Нещодавно підприємство випустило свою
новинку - пляшки зі свіжим повітрям з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, щоб громадяни,
які живуть за межами країни, могли насолодитися
повітрям рідного краю.

Придбати пляшку 0,5 л можна за 33 долари
(близько 940 гривень). Також компанія готова виконати спецзамовлення для клієнтів преміум-класу
–«отримати» свіже повітря з будь-якої іншої країни.
Крім цього, компанія My Baggage випускає бутильовані аромати і запахи, наприклад, «повітря лондонського метро» або «запах ресторану Fish and Chip» і
т.д.
Продажем повітря займається не тільки ця компанія. Житель Великобританії Дорсет Лео Де Вотс
також вирішив ділитися з людьми свіжим повітрям і
продає його в баночках по 100 доларів за штуку. Разом з товаришами він організував «повітряну ферму» і розкручує свій товар в мережі. Покупців у нього
вистачає, особливо з Китаю, Індії та Таїланду – найбільш забруднених країн світу.

Школа психології

Догоджаючи всім, не забудьте… й про себе
Егоїстом, звичайно, не треба бути. Але й
догоджаючи всім, ми інколи забуваємо про
самих себе.
Задовольнити усіх вдома, на роботі показати результат, вислухати проблеми колег і
водночас добре попрацювати, аби дійсно виконати власні завдання, отримати схвалення
від керівництва. Паралельно думаючи, як задовольнити маму, вчительку дитини, подругу
або друга, у яких зараз проблеми. Обідня перерва? Ні, не чули про таке… Власні потреби
вже на дальній локації. Не можемо відмовити:
родина, близькі люди, друзі, колеги. Знаємо,
що всі мають руки, ноги, мізки, аби виконати
самостійно роботу, але ж звертаються до вас.
Якщо ситуація знайома, потрібно оголошувати
війну емоційному обслуговуванню.
Що таке емоційне обслуговування?
Психологи вважають емоційним обслуговуванням будь-які дії, які людина виконує всупереч своїй волі, аби догодити комусь іншому.
За таких умов не враховуються власні бажання
та інтереси, на першому місці стоїть лише готовність догодити, бути корисним та зручним.
Все починається в дитинстві.
У кожного є спогади дитинства, коли добровільно-примусово доводилось робити те,
чого зовсім не хотілось. Наприклад, батьки
примушували заспівати пісеньку або розповісти віршик перед сторонніми, бути чемним
з однокласником (тому що він «хороший хлопчик», хоч неповага до вас з його боку була очевидною). І це не просто вихованість та ввічливість, це елементарний вияв емоційного обслуговування. Хто мав твердіший характер,
бунтував, виборював собі свободу. А хто мав
більш м’яку вдачу, або боявся бути неввічливим, поганим та покараним, так і у дорослому
житті змушений насамперед годити всім.
Система накопичення.
Людська природа своєрідна, завжди всього хочеться більше. Зробивши один раз послугу, добро, вислухавши або просто приділивши
увагу певним людям, ми вже не помічаємо, як
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обертаємось на вічного «емоційного офіціанта».
Знешкодити та уникнути.
Стосунки, у яких панує атмосфера емоційного обслуговування, не вартують вашого згаяного часу та енергії. Емоційне обслуговування найчастіше переходить в емоційне вигорання, погане самопочуття, зниження самооцінки та навіть депресію. Треба оптимізуватись і
зробити кілька неважких кроків, аби виправити ситуацію.
Почніть емоційно обслуговувати себе, коханого. Зі смаком, зі складеним списком побажань та планів. Від улюбленої їжі, до часу проведеного з бажаними людьми та подорожей.
Бережіть власний час, простір та енергію. Токсичні люди, маніпулятори забирають у
нас дуже багатий енергетичний ресурс. Обирайте для спілкування тих, хто несе вам приємні емоції.
Уявіть «прохача» на власному місці. Запитайте себе: чи зробить ця людина те саме для
мене? Якщо ні, то уявіть що ви – менеджер, а
він вічно невдоволений клієнт, від якого мізерний прибуток. Дуже скоро ви з ним розпрощаєтесь.
Навчіться відхиляти зайві прохання колег та рідних. Робіть це дуже спокійно, ретельно аналізуючи ситуацію. Завжди можна знайти
вихід, шляхом організації власного часу, зберігаючи його: не бійтесь перекладати зі своїх плечей на спеціальних представників різні
послуги, які полегшать вам життя: замовлення їжі, клінінг, ремонтування кранів та техніки.
Будьте відвертими з рідними. Не приховуйте свої емоції. Прямо кажіть про те, що вам
робити не хочеться, немає часу, або немає бажання.
Бережіть психологічне здоров’я. Не дозволяйте собі піддаватись зневірі, частіше
користуйтесь критичним мисленням, будьте
впевненими у собі.
Не робіть нічого лише заради схвалення.
Інтереси інших людей, які йдуть всупереч вашому комфорту, – другорядні.

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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Жартома і всерйоз

Правила українського ремонту
В будь-якій незрозумілій ситуації – вмикай перфоратор.
Встановлюй унітаз в останню чергу, щоб в нього не
встигли надзюрити плиточники.
Якщо ви маєте сумніви щодо ваших почуттів, не заводьте дітей до ремонту.
Глобалізація – коли український майстер китайськими
інструментами робить євроремонт за американські долари.
Пам’ятай, що є отвори, в які не треба задувати монтажну піну.
При ремонті можна безкінечно слухати три речі: перфоратор, болгарку і мат.
В біблейські часи люди жили так довго, що могли закінчити ремонт.
Гривнє-ремонт у 28 разів більший за євро-ремонт.
Не забудь заощадити на трубах, проводах, електричних розетках та вивезенні сміття.
Перед початком будь-якого ремонту вивчи матюки.
Економ на всьому, бо все одно доведеться переробляти.
Роби ремонт цілодобово і без вихідних – це найкоротший шлях до знайомства з усіма сусідами.

Школа української мови
Неправильно

Правильно

По всякому поводу
Поговорили по душах
Подавляти волю
Вартість складає
Глянути по-другому
Пожинати славу

З усякого приводу
Поговорили щиро
Пригнічувати волю
Вартість становить
Глянути по-іншому
Заживати слави

У світі цікавого
Найбільш сонячне місце на земній кулі – місто
Юм в американському штаті Арізона. Сонце тут світить
в середньому 318 днів на рік, десь 4000 годин
У Східній Сахарі сонце світить 11,8 години щодня або 4300 годин на рік.
На Північному полюсі сонце відсутнє 186 днів
– кожної зими.

Корисні поради
Додавати сіль і рослинне масло в салат краще
безпосередньо перед подачею на стіл. Якщо зробити
це заздалегідь, салат просто стече.
Зберігайте список необхідних покупок на холодильнику. У будь-який момент можна дописати, що необхідно придбати.

Книгам — друге життя

Розгляну пропозицію взяти під реаліеалізацію/придбати букіністичну літературу:
уру:
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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