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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 будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —
Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

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

Українське село
треба вже рятувати

Сто років село й селяни були п`ятим сортом
Звичайно. мова йтиме загалом про 

українське село й селянство. Хоч кон-
кретно – на прикладі мого Куликівсько-
го району, зокрема, мого села Авдіївка. 

Про райони говорю так, як вони 
усталилися в Чернігівській області після 
останнього їх «переформатування» на-
прикінці 1966 року. Відтоді і вже аж 54 
роки цей адміністративний поділ незмін-
ний – 22 райони. Торік почалося черго-
ве і вже доволі радикальне «перефор-
матування», загалом в Україні і області, 
коли райони дуже укрупнили, кількість їх 
зменшено в кілька разів. В області стає 
лише 5 районів. Але юридично реформу-
вання ще не завершене, райони поки що 
існують і в стадії об`єднання. Та й мова 
тут піде про кілька останніх десятиліть. 

Наш Куликівський район між Черні-
гівським і Ніжинським. З Куликівки до 
Чернігова 36 кілометрів, до Ніжина – 
44. Це самісінький географічний центр 
області. Уточнюю цей суттєвий фактор, 
щоб сказати, не для образи інших райо-
нів, що це – не якийсь віддалений район, 
куди від Чернігова далі, ніж до Києва. Ра-
йон по залізниці Чернігів – Ніжин, по ав-
тотрасі державного значення Чернігів – 
Ніжин – Прилуки – Пирятин. 

Територія – це люди. З цим – сум-
но, як і загалом по Україні. Ми одна з 
держав, де смертність перевищує наро-
джуваність. За три останні десятиліття, 
які збіглися з незалежністю, населення 
України зменшилося з 50 до 40 мільйо-
нів. Правда, кілька мільйонів виїхали за 
кордон, але від цього не легше. 

Населення Куликівського району ще 
кілька десятиліть тому перевищувало 30 
тисяч чоловік, нині 16 тисяч. Різке скоро-
чення пішло у ці три останні десятиліття. 
Але це все наслідки, продовження про-
цесу, що почався набагато раніше. 

В ці останні тижні в районі, як завжди 
на межі зими й весни, пройшли так звані 
сходи сіл. Нині вже їх називають збора-

ми. Не в останню чергу й через малолюд-
ність. Адже важко назвати «сходом села» 
дійство, коли в будинок культури при-
йшли з кількох сотень мешканців села 
кілька десятків. Це прояв апатії, зневіри, 
що ці зібрання щось дадуть для розвитку 
села. Хоч на них приїздить керівництво 
району, чи вже тепер – об`єднаної тери-
торіальної громади. Ще восени 2017-го 
район, за винятком села Смолянка, яке 
пішло у Олишівську ОТГ Чернігівського 
району, об`єднався в єдину громаду. За-
мість 16-ти місцевих рад (селищної і 15-
ти сільських), стала єдина Куликівське 
селищна рада, але вже у форматі району. 

В села на збори приїздили керівни-
ки громади, відповідних служб. Обгово-
рювали з селянами проблеми конкрет-
но такого-то села. Чесно говорилося, 
що проблем цих, щодо працевлаштуван-
ня, соціальної сфери та інших, набагато 
більше, ніж фінансових можливостей у 
громади, району, області, держави. Нічо-
го нового…

Але варто сказати і про демографію. 
Найбільше за населенням село Куликів-
щини – Салтикова Дівиця. Красиве село 
на березі Десни, зі славною історією, ще 
від княжих часів, а за Гетьманщини – со-
тенне містечко. Тут нині 1058 мешканців, 
за 2020 рік померло 35 людей, народи-
лося 4. Далі лише статистика по селах: 

перша цифра – кількість жителів, дру-
га – померло торік, третя, скрізь менша 
цифра, – народилося. 

Жуківка: 977 – 28 – 9. Вересоч: 912 
– 29 – 6. Ковчин: 898 – 25 – 2. Дроздів-
ка: 671 – 29 – 5. Орлівка: 645 – 22 – 3. 
Дрімайлівка: 596 – 18 – 2. Кладьківка: 
522 – 13 – 1. Бакланова Муравійка: 421 
–13 – 2. Вершинова Муравійка – 390 – 
16 – 2. Грабівка: 367 – 13 – 0. Авдіївка: 
361 – 13 – 0. Хибалівка: 302 – 13 – 0. 

Моє село Авдіївка – за 12 кілометрів 
від Куликівки, в бік Десни. Спершу, за 8 
кілометрів, – Ковчин, за ним, за 4 кіло-
метри, – Авдіївка. 

Вже кілька років існує гарний авто-
бусний рейс Чернігів – Виблі – Горбово 
– Авдіївка – Ковчин – Куликівка. І назад. 
Рейс 5 разів на день, з̀ єднує чотири села 
з районним і обласним центрами. 

Це фото я зробив у центрі мого села. 
Знімок дуже характерний: три порожні 
будівлі. Зліва – колишня пошта і ощад-
каса. Давно закриті. Ощадкаса давніше, 
пошта кілька років тому, коли в області 
затіяли так званий «пілотний проект ре-
формування Укрпошти». Тобто закрили 
майже всі (крім кількох великих сіл) сіль-
ські поштові відділення, понад півтисячі 
(!), а замість них пустили на автома-
шинах так звані «пересувні відді-
лення». 

Час дорослішати
У 1857 році шотландський письмен-

ник Роберт Баллантайн видав свій най-
відоміший роман «Кораловий острів». 
Написана в дусі робінзонади книжка 
розповідала про пригоди трьох школя-
рів на безлюдному острові, які, долаю-
чи випробування та поневіряння, ста-
ють кращими. На ідеалістичному «рома-
ні виховання» Баллантайна виросли де-
кілька поколінь англійців. 

100 років і дві Світові війни потому 
Вільям Ґолдінґ випустив книгу-відповідь 
з аналогічним сюжетом. Усе ті ж англій-
ські діти на безлюдному острові. Тільки 
ось свобода, що впала на їхні плечі, пе-
ретворює їх на банду дикунів, оголюючи 
всі найстрашніші людські пороки. Ґол-
дінґ дотошно, майстерно описує люд-
ську природу, яка в умовах відсутності 
стримувальної сили та особистої відпо-
відальності опускається до найжорсто-

кіших злочинів. Закономірно, «Володар 
мух» завершується великою трагедією 
та каяттям.

Тридцять років незалежності по-
дарували українському суспільству де-
кілька сюжетів, у яких за аналогіями з 
героями книги Баллантайна, у нас були 
всі шанси створити цивілізовані прави-
ла життя на безлюдному острові. І що-
разу ми приходили до сумної розв’язки 
– через неспроможність домовитись 
один з одним і оцінити наслідки своїх 
вчинків.

Суботній мітинг на Банковій, під час 
якого прибічники активіста Сергія Стер-
ненка розмалювали будівлю Офісу пре-
зидента образливими фразами, мав усі 
шанси потонути в українській інформа-
ційній безодні.

Замість цього він підняв з дна на-
копичений роками мул і запитання без 

відповідей: про вибіркове правосуд-
дя, особисту відповідальність, допусти-
мі методі боротьби «за добру справу» і 
про те, чим взагалі сьогодні є держава 
Україна. 

Чи є більш точна ілюстрація незрі-
лості як української влади, так і грома-
дянського суспільства, у якій і перші, і 
другі до болі нагадують головних героїв 
книжки Ґолдінґа, ніж це графіті на вули-
ці Банковій?

У відповідь на докори про ванда-
лізм ви почуєте, що на війні всі засоби 
годяться. Оскільки в країні, де ситуація 
з вибірковістю правосуддя настільки 
критична, це єдиний спосіб привернути 
до себе увагу. 

Так, можливо.
Той, хто економить на школах, 

буде будувати в’язниці, сказав 
колись Бісмарк.

На Донбасі за день загинули 
4 військових, ще 2 поранено

На Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми 
26 березня загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 
отримали поранення. 

Штаб Операції об`єднаних сил повідомив: «26 березня 
збройні формування Російської Федерації вкотре порушили ре-
жим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл пози-
цій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми.

В результаті обстрілу, чотири військовослужбовці зі складу 
Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення».

Поранених воїнів доправили до лікувального закладу.
На обстріл окупантів українські захисники відкрили вогонь 

у відповідь.
Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ.
Відзначається, що окупанти здійснили обстріл із забороне-

них Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, стан-
кових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Президент Володимир Зеленський негайно провів консуль-
тації з керівництвом країн «Нормандської четвірки» щодо об-
стрілу з боку бойовиків у Донецькій області, який забрав життя 
чотирьох українських військовослужбовців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав між-
народне співтовариство рішуче засудити ескалацію на Донбасі.

Міністр нагадав, що у 2021 році в зоні ООС загинуло 23 сол-
дати Збройних сил України. 

Кулеба також назвав імена 4 військових, які загинули вна-
слідок обстрілу у п'ятницю: 47-річний Сергій Барнич із Калуша 
Івано-Франківської області, 43-річний Сергій Коваль, 27-річний 
Максим Абрамович із Рівненської області та 27-річний Сергій 
Гайченко з Дніпропетровської області. 

Країни ООН у спільній заяві оголосили 
Росію окупантом і агресором

У заяві Організації Об’єднаних Націй, яку підписали 47 кра-
їн світу, Російська Федерація названа стороною конфлікту на 
Донбасі, а не спостерігачем.

Заяву оприлюднили з нагоди сьомої річниці схвалення Ге-
неральною Асамблеєю ООН резолюції 68/262 «Територіальна 
цілісність України».

«Ми підтверджуємо свою підтримку зусиль Нормандсько-
го формату та тверду відданість мирному вирішенню конфлік-
ту на сході України, відповідно до Мінських домовленостей та 
з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності 
України. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посе-
редником», йдеться у заяві.

Також зазначається, що після 2014 року Росія не припи-
нила окупацію Криму та продовжує порушувати права людини 
щодо етнічних та релігійних меншин, а також нарощувати вій-
ськовий потенціал на окупованому півострові.

Країни-підписанти підтвердили свою підтримку територі-
альної цілісності України, а також схвалили ініціативу України 
про створення Міжнародної кримської платформи для консолі-
дації зусиль світової спільноти по Криму.
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Бліц-інформ
Документальна кінострічка 
«Трохи нижче неба»
В Обласному молодіжному центрі 23 березня від-

бувся прем’єрний показ документальної кінострічки 
«Трохи нижче неба».

У заході, який організували чернігівські ветеран-
ські організації АТО/ООС, разом із центром за спри-
яння ОДА та УІНП, взяли участь військовослужбовці 
Чернігівського гарнізону, студенти Національного уні-
верситету «Чернігівська політехніка», добровольці, 
волонтери, представники учнівської молоді, громад-
ськості і влади.

«Кінострічку створили Михайло Ухман – продю-
сер фільму, автор ідеї, воєнний журналіст, доброво-
лець; Руслан Горовий – режисер фільму; Сергій Ко-
новал – співпродюсер фільму, доброволець. Вона 
відверто розповідає про 4-х бійців 80-ої окремої ае-
ромобільної бригади ЗСУ, які загинули у боях за Доне-
цький аеропорт у січні 2015 року: Ігоря Римара, Во-
лодимира Труха, В’ячеслава Мельника та Івана Віти-
шина. Стрічку вже презентували у Києві, Луцьку, Тер-
нополі, Рівному, Львові, Харкові, Одесі», повідомив 
Володимир Мироненко, учасник бойових дій в росій-
сько-українській війні, голова Координаційної ради 
ветеранів АТО/ООС при ОДА, член громадської орга-
нізації «Спілка ветеранів АТО «Добробат «Чернігів».

Після перегляду фільму відбулося його обговорення.

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

на підтримку діяльності Чернігівського благодійного 
фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чергу, допо-
магає українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими реквізи-
тами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука Олек-
сандра: 5168 7456 0409 2962. 

Чернігів закупив найдешевші 
вітчизняні тролейбуси
Оголошений КП «Чернігівське тролейбусне управ-

ління» наприкінці січня тендер завершився перемо-
гою компанії ТОВ «Еталон-лізинг» з ціною в 19,78 міль-
йона гривень за 4 закуплені тролейбуси. Підсумкова 
ціна тролейбуса моделі «Еталон-Т121 Барвінок» ста-
новить 4 мільйони 945 тисяч гривень. Це найнижча 
ціна на нові тролейбуси в Україні.

Згадана компанія є одним з дилерів корпорації 
«Еталон» - одного з найбільших виробників автобу-
сів в Україні на базі заводів в Борисполі та Чернігові. 
Тролейбуси виробництва «Еталон» збирають якраз на 
заводі в Чернігові.

ТОВ «Чернігівський автозавод» корпорації «Ета-
лон» розпочав виробництво тролейбусів на початку 
2010-х років. Виробництво розпочалося зі збирання 
білоруських тролейбусів «БКМ321», У 2011-2012 роках 
було зібрано три такі тролейбуси, які сьогодні працю-
ють в Чернігові. У 2012 році був побудований тролей-
бус власної розробки – «Еталон-Т121.10 «Барвінок».

Від 2012 року виготовлений 41 тролейбус «Барві-
нок». 34 з них працюють в Чернігові, 4 – в Сумах, 2 – 
в Слов'янську. Ще один, експериментальної моделі з 
автономним ходом, поки що є демонстраційним при-
мірником заводу.

Тваринництво області
На початок 2021 р. в усіх категоріях господарств 

області було 144 тис. голів великої рогатої худоби, у 
т.ч. корів – 82 тис. – це 6 та 9 місця серед регіонів 
України. Кількість свиней – 208 тис., овець та кіз – 24 
тис., птиці – 3398 тис. Проти попереднього року кіль-
кість свиней зросла на 7%, зменшилося поголів’я ко-
рів, овець та кіз на 8%, птиці – на 4%.

У 2020 р. господарствами області реалізовано ху-
доби та птиці на забій у живій масі 51 тис. т, що на 2% 
менше, ніж у попередньому році, молока вироблено 
457 тис. т (на 11% менше), яєць одержано 283 млн. 
штук (на 3% менше).

Зникло ще одне село
На початку березня в селі Блешня на Семенів-

щині помер останній житель. Село раніше входило до 
складу Орликівської сільради.

З початку 1990-х років з 6-ти сіл сільради обезлюд-
ніло три. Кілька років тому помер останній житель села 
Хандобоківка, ще раніше з обліку зняли село Городок.

З трьох сіл, що залишились в Орликівському ста-
ростинському окрузі, у двох, це Мхи і Баранівка, про-
живає по півтора десятка осіб.

Починаючи з 2000 року з обліку на Чернігівщині 
зняли 30 населених пунктів. Востаннє, у березні 2020 
року, – село Клеці Малодівицької селищної ради При-
луцького району.

Почався ремонт на 
трасі від Києва до 

білоруського кордону 
Погодні умови дозволили 

розпочати роботи з капіталь-
ного ремонту міжнародної тра-
си М-01 Київ – Чернігів – Нові 
Яриловичі (на фото).

Укравтодор повідомляє, що 
одночасно відновлюють три ді-
лянки: 19 км в районі обходу 
Броварів, 25 км від Броварів до 
межі Київської області, а також 
37 км у Чернігівській області.

В ході капітального ремон-
ту буде відновлено та посилено 
дорожнє покриття, відремонто-
вано шляхопроводи, встановле-
но нові дорожні знаки, зовніш-
нє освітлення, а також нанесе-
но розмітку.

Фінансують ремонт за кре-
дитні кошти від Європейського 
банку реконструкції і розвитку 
та Європейського інвестиційно-
го банку. Роботи виконує азер-
байджанська компанія AzVirt. 
За планом, ремонт в рамках 
президентської програми «Ве-
лике будівництво» завершать 
за 2 роки.

Міжнародна траса М-01 
проходить через Київську і Чер-
нігівську область до КПП «Нові 

Яриловичі» на кордоні з Біло-
руссю. Востаннє капітальний 
ремонт на ній проводили в 70-
90-х роках. 

34 проєкти ремонту 
місцевих доріг буде 

у 2021 році
Це в рамках програми «Ве-

лике будівництво». Всього на 
ремонт місцевих доріг цього-
річ у держбюджеті передбаче-
но 652,2 млн грн, а також 109,4 
млн грн буде використано з пе-
рехідних залишків субвенції ми-
нулих років. Пріоритетами під 
час вибору ділянок доріг для ре-
монту стали маршрути шкільних 
автобусів, медичного транспор-
ту, пасажирських та вантажних 
перевезень. 

Окремо звернуто увагу на 
шляхи до знакових туристичних 
об’єктів. Планується відремон-
тувати дорогу Борзна-Ічня-При-
луки на ділянці, яка веде до На-
ціонального історико-культур-
ного заповідника «Качанівка». 
Також ремонт ділянки на доро-
зі Київ – Кіпті біля міста Остер 
до Парку природи «Беремиць-
ке». У Прилуцькому районі – ді-
лянку дороги, яка веде до Гус-
тинського монастиря. Також до-

роги в Чернігівському районі до 
туристичних об’єктів Седнєва, 
та під’їзд до Ніжина.

Наразі розробляється про-
єктно-кошторисна документа-
ція та триває процес оголошен-
ня тендерів, відповідні кошти 
для фінансування передбачені 
в обласному бюджеті. 

Загальна протяжність до-
ріг загального користування 
місцевого значення в Чернігів-
ській області складає 4760,2 
км. Із них 3122 км – дороги об-
ласного значення і 1638,2 км 
– дороги районного значення. 
85% доріг потребують капіталь-

ного та поточного середнього 
ремонту. У 2019 році було від-
ремонтовано 50,5 км місце-
вих доріг, у 2020 році – майже 
122 км.

20% субвенції з державно-
го бюджету на ремонт доріг міс-
цевого значення має бути спря-
мовано на дороги у громадах. 
Громади можуть ініціювати від-
повідне співфінансування по 
таких об’єктах. Громада може 
самостійно визначитися, який 
відсоток вартості ремонту доро-
ги вона здатна профінансувати. 
Будь-яка ініціатива з боку гро-
мад вітається. 

Чернігівщина палає 
від підпалів

Державні служби лише соромлять і вго-
воряють паліїв, замість того, щоб виявляти 
і карати

Лише протягом минулих вихідних в облас-
ті через необережність громадян у поводженні 
з вогнем зафіксовано 82 пожежі на загальній 
площі понад 195 га. Лише завдяки оператив-
ному реагуванню пожежно-рятувальних під-
розділів не допущено розповсюдження вогню 
на значні території, лісові масиви та об’єкти 
різних форм власності. На жаль, через необе-
режність у поводженні з вогнем при спалюван-
ні сухої рослинності біля власного будинку у с. 
Неданчичі Любецької територіальної громади 
загинула літня жінка. 

У зв’язку з цим, рятувальники Управління 
Держслужби з надзвичайних ситуацій у Черні-
гівській області вкотре звертаються до насе-
лення з проханням не спалювати сміття й суху 
рослинність, дотримуватися правил пожеж-
ної безпеки та проявляти обережність у пово-
дженні з вогнем в житловому секторі, під час 
перебування у лісових масивах, на відкритих 
територіях та біля торфовищ. 

Варто нагадати , що з 4 березня 2021 року 
вступив в дію Закон України «Про внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо посилення відповідаль-
ності за порушення законодавства у сфері по-
жежної безпеки» від 3 лютого 2021 року, який 
передбачає підвищення штрафів.

Так, порушення встановлених законодав-
ством вимог пожежної безпеки передбачає 
покарання від 1700 до 3400 гривень для гро-
мадян та від 3400 до 5100 гривень для поса-
дових осіб;

знищення або пошкодження лісу внаслідок 
необережного поводження з вогнем, а також 
порушення вимог пожежної безпеки в лісах, 
що призвело до виникнення лісової пожежі 
або поширення її на значній площі – від 1530 
до 4590 гривень для громадян і на посадових 
осіб - від 4590 до 15300 гривень.

за випалювання рослинності або її за-
лишків – від 3060 до 6120 гривень для грома-
дян і на посадових осіб - від 15300 до 21420 
гривень.

Чемпіонат України з футболу. 
Прем`єр-ліга. 19 тур. 20 березня. Чер-
нігів. «Десна» – «Дніпро-1» – 0:2. 

Після двох перемог поспіль із за-
гальним рахунком 7:0 – дві поразки 
поспіль, сумарно 0:6. Якщо програш 
багаторазовому і діючому чемпіоно-
ві «Шахтарю», навіть з рахунком 0:4, 
ще якось можна зрозуміти, то цей ре-
зультат став прикрою несподіванкою. 
Втім, навіть коли у першому колі дні-
пряни були у хвості турнірної таблиці і 
претендентами на «виліт» з еліти, «Дес-
на» програла в Дніпрі, з тим же рахун-
ком 0:2. 

А в другому колі «Дніпро-1» не впіз-
нати. Жодної поразки у 5-ти цьогоріч-
них матчах перед цим туром: три пере-
моги, а тепер чотири, і дві нічиї. 

Це був лише другий цьогорічний 
матч «Десни» вдома. В попередніх 5-ти 
турах були або виїзні матчі, або й до-
машні, за календарем, грали в Києві, 
через зимову погоду і наш завалений 
снігом стадіон. 

І це був перший цьогорічний матч з 
глядачами. Послаблення карантину це 
дозволило. Поки що глядачів допуска-
ють на половину місткості трибун. А у 
нас східна трибуна все на реконструк-
ції, на західній 5 з лишком тисяч місць. 
Так що на матчі могло бути максимум 
трохи більше 2-х з половиною тисяч 
вболівальників. Звичайно, вони друж-
но прийшли, адже в Чернігові дуже лю-
блять футбол, «Десну» і скучили за фут-
болом. Шкода, що команда не пораду-
вала. 

Це був невдалий матч, який вболі-
вальникам хочеться скоріше забути. 
Але тренерам і гравцям треба гарно 
проаналізувати і зробити висновки. 

Знову начебто була вагома пере-
вага деснянців. Але знову, другий матч 
поспіль, так і не вдалося вразити во-
рота суперника. Було чимало технічно-
го браку, особливо з боку деяких грав-
ців, обмаль концентрації. Не випадко-
во обидва м`ячі пропустили буквально 
на останніх секундах обох таймів.

Це тим більш прикро, що втрати-
ли нагоду наздогнати нашого основно-
го конкурента в боротьбі за бронзо-
ві медалі і місце в Лізі Європи «Зорю», 
яка теж програла – «Колосу». Натомість 
наші не втрималися й на 4 місці: обі-
йшла «Ворскла», після перемоги в турі. 
Втім, вгорі в турнірній таблиці так тісно, 

що 4 команди йдуть з інтервалом всьо-
го в одне очко. 

Зате, схоже, вимальовується чер-
гове чемпіонство «Динамо». В цьому 
турі кияни легко переграли львівський 
«Рух» – 3:0. Натомість діючий чемпіон, 
переможець 4-х останніх чемпіонатів 
поспіль, «Шахтар» несподівано на своє-
му полі в Києві програв ще одній львів-
ській команді, теж аутсайдеру «Львову» 
– 2:3. Непередбачуваний турнір. А від-
рив киян склав уже 7 очок. 

Таблиця чемпіонату після 19 ту-
рів: забиті і пропущені м`ячі, набрано 
очок

«Динамо» 41 – 13 46

«Шахтар» 42 – 15 39

«Зоря» 31 – 14 32

«Ворскла» 27 – 15 31

«Десна» 27 – 20 30

«Колос» 26 – 19 29 

 «Олександрія» 26 – 22 26

 «Дніпро-1» 25 –30 22 

«Інгулець» 17 – 27 19

«Маріуполь» 17 – 28 18

 «Олімпік» 22 – 33 17 

«Львів» 14 –39 15

«Минай» 12 – 33 14

 «Рух» 15 –34 13

Деякі команди мають у запасі по від-
кладеному матчу.

Наступні два матчі «Десна» теж 
проводить вдома, в Чернігові, на ста-
діоні ім. Гагаріна. В суботу 3 квітня 
вона приймає «Олімпік». Початок о 
19.30. Донецька команда, яка з відо-
мих причин, через окупацію Донецька 
і Луганська, як і «Шахтар» та «Зоря», 
вже котрий чемпіонат кочує по країні 
і домашні матчі грає в інших містах, ще 
недавно мала претензії на зону євро-
кубків. Але після серії поразок опусти-
лася в зону вильоту. Так що в Чернігів 
приїде дуже мотивована на результат. 
Але у нас своя мотивація: очок «Десні» 
втрачати не можна. 

10 квітня наша команда приймає 
«Олександрію», а це вже один з конку-
рентів за місця в єврокубках. 

Дороги: програма «Велике будівництво» 

«Десна»: перемоги й поразки
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Зловживати 
статусом безробітного 
не варто
Про це попереджають у службі 

зайнятості.
Безробітній особі доведеться по-

вернути незаконно отримані кошти, 
якщо вона: перебуває на обліку в 
службі зайнятості, отримує допомогу 
по безробіттю, але одночасно (будь-
який з варіантів): нелегально пра-
цює; виконує роботу, надає послуги 
за цивільно-правовими договорами; 
займається підприємницькою діяль-
ністю; отримує соціальні виплати.

Ці неправомірні дії виявляють-
ся шляхом обміну інформацією між 
службою зайнятості, державною по-
датковою службою, пенсійним фон-
дом, органами держпраці, а також за 
даними верифікації з Міністерства 
фінансів України про соціальні ви-
плати.

Так, протягом січня-лютого 2021 
року в області виявлено 41 особу, 
які неправомірно отримали кошти 
Фонду загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування 
України на випадок безробіття у сумі 
342,5 тис.грн.

З незаконно отриманих безро-
бітними коштів добровільно відшко-
довано 126,0 тис. грн. Тим, хто ухи-
ляється від повернення коштів, до-
ведеться мати справу з судовими та 
правоохоронними органами.

Почався нерест
Першого квітня почалася нерес-

това заборона на вилов водних біо-
ресурсів у вітчизнянних водоймах. 
Під час нересту дозволено аматор-
ська риболовля, але тільки з берега 
в світлий час доби в межах населено-
го пункту і там, де немає природних 
нерестовищ. При тому, тільки 1 вуд-
кою з одним гачком, або спінінгом, 
при дотриманні норм вилову – до 3 
кілограм в день на людину. Риболов-
ля в природних нерестовищах кате-
горично заборонена .

За порушення Правил рибаль-
ства в період нересту передбаче-
но покарання від адміністративних 
штрафів до кримінальної відпові-
дальності. Правда, поки що штрафи 
невеликі, їх збільшення передбачено 
новим законом, який ще на розгляді 
в парламенті. Але вже зараз, 

крім штрафу, порушник Правил 
рибальства повинен буде плати-
ти компенсацію за завдані збитки. 
Вони рахуються за кожну виловлену 
рибу, незалежно від її розміру і ваги, 
і вже зараз немалі. Так: судак – 510 
грн, сом – 425, щука – 340, короп – 
306, білий амур, товстолобик – 255, 
плотва – 85, лящ – 170 грн.

До двох сіл 
Городнянської 
громади провели 
інтернет
Відтепер у адміністративних будів-

лях старостатів сіл Старосілля та Ле-
мешівка є доступ до мережі Інтернет.

На черзі – решта сіл, які нещо-
давно увійшли до громади, та не ма-
ють належного доступу до мережі. 
Робоча група міської ради почала 
працювати в цьому напрямку. 

Якісний інтернет-зв'язок дозво-
лить налагодити систему електро-
нного листування зі старостатами та 
проводити заходи в режимі онлайн. 
Інтернет-провайдерами будуть мо-
більні оператори.

За останніми даними Министер-
ства цифрової трансформації, 5,75 
мільйонів українців не мають якісно-
го інтернету. Невтішна ситуація із по-
криттям у селах Чернігівської облас-
ті, де 70% населення не мають досту-
пу до швидкого інтернету.

«Сіверські музичні вечори»
В концертній залі обласного філармонійного цен-

тру 24 березня відновився ХХ Міжнародний фестиваль 
класичної музики «Сіверські музичні вечори», присвя-
чений 250-річчю геніального композитора Людвіга 
ван Бетховена. 

Торік через карантинні обмеження ювілейний два-
дцятий фестиваль було відкрито і одразу ж призупине-
но. Пройшов лише один концерт.

Як розповів багаторічний натхненник і організа-
тор фестивалю, художній керівник і головний диригент 
Академічного симфонічного оркестру «Філармонія» 
Микола Сукач, вирішили, як тільки епідеміологічна си-
туація дозволить, провести фестиваль, звичайно ж, - з 
дотриманням усіх санітарних норм. 

Перший фестивальний вечір подарував слухачам 
виступ київського інструментального тріо ім. Віктора 
Косенка у складі: Сергій Вакуленко (віолончель), На-
талія Шостак (скрипка), Анастасія Толстоног (фортепіа-
но). Музиканти зіграли два концерти Людвіга ван Бет-
ховена, а також «Класичного тріо» українського компо-
зитора Віктора Косенко. 

«Масонська траурна музика» і Концерт для форте-
піано з оркестром Моцарта, а також знаменита Сим-
фонія №3 мі-бемоль мажор «Героїчна» Бетховена про-
звучали у другий день фестивалю. Твори виконали ор-
кестр «Філармонія» філармонійного центру та солістка 
колективу піаністка Ольга Шадріна.

Концерт скрипкової музики 26 березня подарували 
глядачам відомий австрійський скрипаль Гернот Вініш-
хофер та київський піаніст Денис Яворський. У програмі 
були Соната №10 для скрипки та фортепіано Бетховена, 
Рондо для скрипки і фортепіано Шуберта, твори австрій-
ського композитора Фріца Крейслера, твори Олексан-
дра фон Цемлінського та Пабло Сарасате.

На жаль, у зв’язку із встановленням заборони на 
приймання відвідувачів закладами культури з 27-го 
березня, проведення фестивалю тимчасово призупи-
нено. Заплановані концерти відбудуться після зняття 
карантинних обмежень.

Клуб книгомандрівників
Уже кілька місяців при бібліотеці діє цей ці-

кавий проєкт, який ініціювала директорка за-
кладу і ЦБС, кандидат філологічних наук Людми-
ла Зіневич. Щотижня вона запрошує в бібліоте-
ку цікавих людей, з якими веде бесіду про літе-
ратуру, книги у їхньому житті. Пряму трансляцію 
веде сайт SVOBODA.FM. Потім на сайті і сторінці 
бібліотеки у Фейсбуці ви можете дивитися запи-
си цих бесід. 

В попередні тижні гостями клубу були: жур-
налістка Діна Вонг, чернігівський історик Олек-
сандр Бондар, актриса театру ім. Т. Шевченка 
Світлана Сурай.

Лекція про Магдебурзьке 
право для Чернігова

24 березня у бібліотеці відбулася лекція кан-
дидата історичних наук Олександра Кухарука на 
тему «Прийняття Магдебурзького права 1623 р. 
Чернігів як резиденція царя московського». 

Після того, як Чернігівщина була включе-
на до складу Польської держави, 1623 р. Черні-
гів отримав від польського короля Сигізмунда III 
привілей на Магдебурзьке право. З отриманням 
його міста, зокрема, і Чернігів, отримали багато 
привілеїв: дозвіл на торгівлю, відкриття тракти-
рів, самоврядування, право власності на землю, 
пільги щодо ремесел і торгівлі та звільнялися від 
феодальних повинностей (окрім гужової). Магде-
бурзьке право встановлювало порядок обрання 
міської влади, її функції, визначало діяльність ку-
пецьких об'єднань, порядок торгівлі тощо. Ці пра-
ва діяли на території сучасної України до реформ 
Миколи І.

Катерина Мозгова: 
«Джерела сили вашого 

життя»
Як віднайти власні джерела життєвої сили, 

щоб завжди бути у формі? На ці запитання дава-
ла відповідь чернігівська психологиня Катерина 

Мозгова. 26 березня в рамках проекту «Ресурс-
ний хаб» у бібліотеці стартували зустрічі з психо-
логом. Тема першої зустрічі: «Джерела сили ва-
шого життя». На відвідувачів лекції чекали ціка-
ві інтерактиви та психологічна практика «Колесо 
життя».

Оксана Щирба представила 
нову книжку

Як не втратити себе у труднощах буденно-
го життя? Відповідь дає київська письменни-
ця Оксана Щирба у своїх книгах. Авторка збір-
ки оповідань і новел «Стежка в долонях» та го-
стросюжетного соціально–психологічного 
роману «Ілюзії великого міста», Оксана Щир-
ба представила у бібліотеці свою нову книгу 
«Падаючи вгору». 

Книги 
від Олега Заболотиного
Міська бібліотечна система отримала у по-

дарунок цікаві книжки від постійного мецената 
Олега Заболотного. 

Книги з економіки. «Анатомія менеджменту», 
Генрі Мінцберґ; «Безпрограшна стратегія. Як уник-

нути промахів у бізнесі», Алан Лефлі, Роджер Мар-
тін; «Бізнес під ключ. Як створити компанію, що 
працюватиме без вас», Джон Ворілоу; «Управління 
викликами», Володимир Кличко, Штефані Білен.

З історії. «Примарний мир. 1945. Незаверше-
на війна», Грегор Даллас; «Козацька Україна: печат-
ки, герби, знаки та емблеми кінця XV-XVIII століть» 
Ігор Ситий «Злет і падіння Третього Райху. Історія на-
цистської Німеччини», Вільям Ширер; «Християнські 
поховальні пам’ятки давньоруського Чернігова», 
Юрій Ситий; «Насильство та суспільні порядки», Ду-
ґлас Норт, Джон Волліс, Баррі Вайнґест.

З адвокатури. «Адвокати і правники – діячі 
Легіону Українських січових стрільців»; «Адвока-
тура України: забуте і невідоме»; «Адвокати в су-
дочинстві ранньомодерної Української держави 
– Гетьманщини» та інші.

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт діє в Чернігові 
вже 6-й рік. Останні два роки курси працюють 
при міській бібліотеці. 

«Нашого цвіту по всьому світу». Так назива-
ється авторський курс кандидата філософських 
наук Тамари Андрійчук. Нині тема курсу – «Видат-
ні науковці української діаспори». Також до шев-
ченківських днів Т. Андрійчук прочитала лекцію 
«Т. Шевченко крізь простір і час». 

Розклад занять курсів: середа і четвер 
17.30, субота – 10.00. Бібліотека ім. Коцюбин-
ського (вул. Кирпоноса, 22). Тел. для довідок та 
запису на курси: 675-043, 775-156.

Курси англійської мови
Бібліотека оголосила набір на ці курси (по-

чатковий рівень). Заняття у вівторок і четвер, 
о 16.00. Запис на курси за телефоном 068-
3157386. Кількість місць обмежена. 

Після карантинних обмежень заходи в бі-
бліотеці і робота курсів відновляться. Книго-
видача триває, при попередньому замовлен-
ні  книг за тел. 67-67-60 (абонемент), 77-51-29 
(дитяча бібліотека).

Чернігівська міська бібліотека ім. М. Коцюбинського

Твори декоративно-
ужиткового 
мистецтва 

В літературно-меморіальному музеї-за-
повіднику Михайла Коцюбинського відкри-
лася виставка Асоціації майстрів ГО «Спілка 
жінок Чернігівщини». Організація об’єднує 
творчих і талановитих людей. У залі пред-
ставлено близько 500 робіт у техніках: ви-
шивка нитками та стрічками, бісероплетін-
ня, виготовлення іграшок із тканини та ни-
ток, лозоплетіння, обробка шкіри, кераміка, 
створення прикрас у автентичному стилі, у 
техніці валяння та інше. Виставка працює 
щодня: у будні – з 9.00 до 17.30, у вихідні – з 
10.00 до 17.30.

Вітання 
Галині Приходько

Свій  ювілей відзначила одна з кращих 
співачок аматорської сцени Куликівсько-
го району і області Галина Приходько. Вона 
мешкає у своєму рідному селі Горбово, ба-
гато років працює в будинку культури, з успі-
хом виступає на його сцені, а також на чис-
ленних фестивалях, концертах в районі і об-
ласті. 

Театр ім. Т. Шевченка: 
прем̀ єра вистави 

«Темна історія»
Виставу поставила режисер Анастасія Ку-

зик за творами британського драматурга Піте-
ра Шеффера. Ролі виконують: скульптор – Олек-
сандр Монастирський, його наречена – Світла-
на Сурай, батько нареченої – засл. арт. України 
Едуард Брагіда, заможний шанувальник мисте-
цтва – Микола Бичук, екстравагантна сусідка – 
Наталія Гнатенко, сусід – Микола Лемешко, ко-

лишня наречена – Ірина Лозовська, електро-
монтер, якого сприйняли за мільйонера, – Дми-
тро Літашов. 

Ввистава приваблює яскравим калейдос-
копом подій, в які азартно занурюються і герої 
спектаклю, і захоплена глядацька аудиторія. 

Художній музей 
представив живопис 

та графіку Петра Орла
До 90-річчя від дня народження ніжинсько-

го художника Петра Орла відкрилася ця його 
виставка. Демонструється 49 робіт. У 2004 
році, за два тижні до смерті художник передав 
музею 30 своїх картин. Прикрашають виставку 
натюрморти, пейзажі з краєвидами Седнева та 
Чернігова, кримські пейзажі. 
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Бліц-інформ
«Чернігівгаз Збут» 
оштрафовано
Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, оштра-
фувала «Чернігівгаз Збут» на 204 тися-
чі гривень. Про це йдеться на сайті Ре-
гулятора. «Зазначений постачальник 
після заключення договору про поста-
чання газу декілька разів упродовж мі-
сяця підвищував ціну енергетичного 
ресурсу, що тягнуло за собою необхід-
ність проведення перерозподілу коштів 
і нового проходження тендерних проце-
дур для Батуринської міської ради. При 
цьому непобутові споживачі Батурин-
ської об’єднаної територіальної грома-
ди – школи, дитячі садки, лікарня, шко-
ли мистецтв під час опалювального се-
зону опинялись під ризиком залишитись 
без опалення в період проведення но-
вих тендерних процедур», йдеться в по-
відомленні.

Повторне порушення з боку цієї ком-
панії призведе до анулювання ліцензії з 
постачання природного газу.

НКРЕКП призначила позаплано-
ву перевірку підприємства «Чернігів-
газ Збут» через звернення Батуринської 
міської ради щодо підвищення ціни на 
газ для непобутових споживачів. «Черні-
гівгаз Збут» необґрунтовано підняв ціну 
на газ на третину. За результатами тен-
деру, кубометр мав коштувати 4 гривні 
91 копійку, з лютого Батурин мусить пла-
тити по 7,17. Згідно із законодавством, 
про перегляд тарифу постачальник газу 
мав повідомити за 30 днів. Цього вони 
не зробили.

Відлуння Другої 
світової війни
26 березня групою піротехнічних 

робіт та підводного розмінування Ава-
рійно-рятувального загону спецприз-
начення Управління держслужби з над-
звичайних ситуацій у Чернігівській об-
ласті знищено у встановленому порядку 
дві мінометні міни калібром 82 мм часів 
Другої світової війни.

Вибухонебезпечні предмети на від-
критих територіях біля сіл Волевачі та 
Студинка відповідно Козелецької і Нов-
город-Сіверської територіальних громад 
виявили місцеві жителі. Під час обсте-
ження прилеглих територій піротехніки 
ДСНС інших небезпечних предметів не 
виявили.

Рятувальники звертаються до гро-
мадян з проханням дотримуватись пра-
вил безпеки у разі виявлення вибухоне-
безпечних, або схожих на них предметів. 
Не чіпайте їх, адже це небезпечно. Про 
знахідку необхідно негайно сповістити 
рятувальників або правоохоронців.

Знову підпали, 
палає довкілля
Це повторюється щороку, ледве піс-

ля зими трохи підсохне. Палають луки, 
пришляхові смуги, вогонь підбирається 
до лісів та й населених пунктів. Величез-
ні збитки, доходить і до загибелі людей. І 
в більшості це наслідки необережності з 
вогнем, а часто й умисних підпалів. 

А у нас же немало державних служб, 
які можуть і зобов̀ язані виявляти і кара-
ти паліїв. Прокуратура звичайна, приро-
доохоронна. Поліція. Екологія. Пожеж-
ники як структура надзвичайників. Сані-
тарна служба. Лісова охорона. Але всі ці 
служби невдовзі почнуть через засоби 
інформації стидати, соромити, вговоря-
ти паліїв, щоб не палили. Замість вияв-
лення і покарання. 

 «Сила покарання – не у його розмірі, 
а у невідворотності» – говорили древні. 
Звісно, всі 100 % паліїв не зловиш. Але 
й коли їх виявляють всього кілька відсо-
тків, то що тут сказати? І це служби, які 
працюють на бюджеті, тобто народних 
коштах. 

На «лікування дівчини, 
побитої онуком» бабуся 

віддала незнайомцю 
70 тисяч гривень 

та 7 тисяч доларів
21 березня до поліції 

звернулася 75-річна меш-
канка Чернігова. Увечері 20 
березня до неї зателефону-
вав невідомий та розповів, 
що її онук нібито побив дівчи-
ну. Мовляв, на «лікування» 
її терміново потрібні кошти. 
Буквально за кілька годин 
після дзвінка схвильована 
бабуся віддала незнайом-
цю всі свої заощадження: 70 
000 гривень та 7 000 дола-
рів США.

23 березня з аналогіч-
ним повідомленням до полі-
ції звернулась 82-річна чер-
нігівка. 21 березня на її те-
лефон надійшов дзвінок: го-
лос у трубці представився 
поліцейським і сказав, що 
онук пенсіонерки нібито по-

бив чоловіка. Для «порятун-
ку» онука жінка віддала неві-
домому чоловіку 15 000 гри-
вень та 500 доларів США.

Незважаючи на те, що 
обидві потерпілі звернули-
ся до поліції більш ніж через 
добу після злочинів, поліцей-
ські оперативно встановили 
особу підозрюваного та за-
тримали його. Ним виявив-
ся 33-річний мешканець До-
нецької області, який при-
був на Чернігівщину з метою 
вчинення шахрайств. Полі-
ція повідомила чоловіку про 
підозру у вчиненні правопо-
рушень за частиною 2 статті 
190 Кримінального кодексу 
України (шахрайство, вчине-
не повторно, або за попере-
дньою змовою групою осіб, 
або таке, що завдало зна-
чної шкоди потерпілому). Її 
максимальна санкція перед-
бачає до 3 років позбавлен-
ня волі.

«Не читав, але підтримую 
(засуджую)»

Днями чималого розголосу набула у Фей-
сбуці історія з виключенням з Національної 
спілки журналістів однієї чернігівської коле-
жанки. Цю історію оприлюднив один чернігів-
ський сайт, відомий своїми гострими, інколи 
аж надто, публікаціями. Сайт повідомив, що 
обласна організації НСЖУ виключила журна-
лістку зі Спілки через її публікації про коруп-
цію у медицині області.

Повідомлення правління обласної органі-
зації Спілки було іншим, лаконічним: виклю-
чено за порушення журналістської етики.

Почалося активне коментування ситуа-
ції. В коментарях було дещо конкретизова-
но, в чому ж полягало «порушення» цієї етики. 
Журналістка, начебто, писала не тільки і не 
стільки про корупцію, як про особисте, інтим-
не життя лікарів, називаючи конкретні пріз-
вища. 

Коментатори, читачі ФБ, розділилися на 
два табори. Одні підтримують журналістку і 
лають лікарів, найперше одного, доволі відо-
мого, про якого журналістка й найбільше пи-
сала. Інші підтримують лікарів і лають журна-
лістку. Притому, чимало коментарів у доволі 
різкому, а то й хамському тоні. 

Але ось що характерно. Коментатори ба-
лакають ЗАГАЛОМ, а не про конкретну ситу-
ацію. Схоже, переважна більшість їх і не чи-
тали матеріали журналістки. То ж одні зага-
лом говорять, що лікарі продажні, медицина 
корумпована, нікудишня. А інші коментатори-
читачі так само загалом говорять, що, в свою 
чергу, журналісти і засоби інформації про-
дажні, корумповані. 

Але тим і небезпечне це суспільне явище, 
яке стало доволі поширеним: балакати про 
все ВЗАГАЛІ, мало що знаючи про щось кон-
кретно. Особливо це щодо теревенів на сус-
пільно-політичні теми. 

Хамство
Обласна газета «Чернігівщина. Новини і 

оголошення». Номер за 18 березня ц. р. Май-
же на всю першу сторінку – фото, на якому ві-
домий аграрний бізнесмен з Бобровиці, Ге-
рой України Леонід Яковишин, а також його 
стаття. 

Не будемо зараз акцентувати на тому, про 
що давно поговорюють у журналістських і чи-
тацьких колах: що це приватна газета Якови-
шина. Врешті, якщо людина підтримує якусь 
газету, в тому числі фінансово, це її справа, 
і в цьому нема нічого крамольного. Юридич-
но засновником газети, тобто, згідно закону, 
її власником, що вказано й у її вихідних да-

них, є Яковишин М. В. Видавцем і редактором 
(щоправда, це посади другорядні, на них при-
значає чи наймає засновник) є письменник 
Сергій Дзюба. 

Стаття про один з конфліктів довкола біз-
несової структури Л. Яковишина – ТОВ «Зем-
ля і воля». Конкретніше, що ТОВ, за його вер-
сією, вирубуючи вздовж доріг старі дерева, 
дбає про довкілля, робить нові насадження. 
В свою чергу опоненти заявляють, що це ни-
щення природи. Звичайний конфлікт, яких до-
волі, і в якому можна і треба спокійно розби-
ратися. 

Але зараз навіть не про саму ситуацію, а 
про те, хто і як саме «розбирається». Далі про-
сто цитати з публікації. Почнімо із заголовка 
статті, він такий: «Звернення до нікчемних 
дебілів Бобровиччини». 

Нормально? А тепер цитуємо статтю, до-
слівно. 

«Вас небагато, але ви настільки паскуд-
ні та ядовиті, що духу не вистачає звернути-
ся до вас як до людей, бо ви не «вписуєтесь» 
навіть у категорію з легко вираженими фор-
мами дебілізму. У вас така припадочна кліні-
ка, що ваше неізольоване перебування се-
ред нормальних людей створює небезпеку 
для всього суспільства. Заради задоволення 
своєї безмозкової, пришелепуватої маячні ви 
рветесь зупиняти все, що наближає україн-
ське суспільство до цивілізації, бо самі здатні 
лише на паскудство, що є сенсом вашого ди-
кого існування на землі.»

«Ваш нелюдський рівень свідомості по-
казує і ваша боротьба проти впорядкування 
узбіч…» «А ви, придурочні придурки, скаргами 
й протестами закидаєте обласні й центральні 
відповідні служби.»

«До ваших висушених мізків це не дохо-
дить. Вам, кретинам, краще, коли узбіччя за-
ростатимуть…» «Бобровицькі придуркуваті 
«патріоти», «зашиблені активісти дуже небез-
печні для розвитку громади і всього суспіль-
ства».

«Може, й справді придбати в районній лі-
карні якесь приміщення і допомогти медикам 
облаштувати там божевільню для бобровиць-
ких малохольних? У новоствореній «психушці» 
лікування буде за кошти гоподарства… По-
іменно братимемо на список придуркуватих 
придурків. Найбільш придурманених і буйних 
лікарі зможуть відправляти у спеціальні «дур-
ки», оплату за їхнє лікування гарантує товари-
ство «Земля і воля». 

«Про наведені вище наслідки чорного бо-
жевілля писати чистою, виваженою мовою 
неможливо».

Леонід ЯКОВИШИН,
Герой України, генеральний директор 

ТОВ «Земля і воля»

Психіатрична дискусія
В продовження теми. Той же чернігів-

ський сайт, про який у першій частині публі-
кації, оприлюднив замітку свого автора, на-
віть адміністратора сайту. Прізвище, схоже, є 
псевдонімом. Та й не варто його називати, на 
відміну від самого автора.

Той в цій замітці говорить про абсолют-
но конкретну людину, названу по імені, пріз-
вищу, доволі відомого в Чернігові чоловіка, з 
вказанням його серйозної посади. В замітці 
сказано, що цей чоловік недавно зробив ще-
плення від коронавірусу. І тоді раптом у нього 
сталися серйозні психічні розлади, які вира-
жаються в тому-то і в тому. 

Перше запитання до автора: ти хто – пси-
хіатр, що ставиш людині медичні діагнози? 
Але навіть лікар не буде оприлюднювати на 
загал медичні діагнози людей, бо є таке по-
няття, як медична таємниця, що, до речі, охо-
роняється і законом. 

Друге питання чисто риторичне: як можна 
опуститися до такої «дискусії»?

Схоже, дехто радий, що інтернет у нас в 
країні офіційно не є засобом масової інфор-
мації. Відтак, на нього не поширюється та 
юридична відповідальність за матеріали, яка 
є для преси, радіо і телебачення. На їхні мате-
ріали дуже просто подати позов до суду, і на 
авторів, і на самі засоби інформації, 

Але є ж відповідальність моральна, етич-
на, суспільна. Та й щодо матеріалів Інтерне-
ту можна вже говорити і про юридичну відпо-
відальність. Вже є приклади позовів до суду 
щодо таких матеріалів. Врешті, є власники 
сайтів, провайдери. І звісно, суд легко вста-
новить авторів таких матеріалів. 

Але все ще в мережах панує вседозволе-
ність, повна свобода слова, словоговоріння і 
словопомиїв.

Резюме до цих прикладів
Психічне здоров̀ я української нації дово-

лі сумне. На відміну від рівня життя, соціаль-
них стандартів, де ми пасемо задніх у Європі 
та й у світі глибоко внизу за рейтингами, по 
дечому ми на перших позиціях. По психічних 
хворобах, алкоголізму, наркоманії, рівню са-
могубств. Чи сприяють всьому цьому оте хам-
ство в суспільстві, ота свобода словопоми-
їв – запитання риторичне. Звичайно ж, роз-
хитують і так розхитані нерви співгромадян. 
Але чому це коять зовсім не психічно хворі, 
наркомани чи алкоголіки, а цілком нормаль-
ні, начебто ж солідні люди? Варто їм лише до-
пастися до виходу на загал, через пресу, той 
же Інтернет? Чому? 

Петро АНТОНЕНКО

Стримуйте свої нерви

Знову бездумно віддають гроші шахраям: 
щоправда, люди, не бідні

Фальшиві «царські 
монети» – 

за понад півмільйона
20 березня до Прилуцько-

го райвідділу поліції звернувся 
68-річний чоловік та розповів, 
що його ошукав незнайомець. За 
день до цього до пенсіонера підій-
шов молодий чоловік та запропо-
нував придбати унікальні «царські 
монети». Прилучанина зацікавила 
така пропозиція, тож він оглянув 
товар та погодився його купити. За 
128 монет пенсіонер віддав шах-
раю 11 000 доларів США та 200 
000 гривень, що в гривневому ек-
віваленті сумарно перевищує пів-
мільйона. 

Лише згодом прилучанин звер-
нутися до фахівця, щоб підтверди-
ти цінність покупки. Виявилося, що 
монети фальшиві, вони виготовле-
ні з дешевого металу та лише ма-
ють нашарування золота і срібла. 
Тоді пенсіонер і подзвонив до по-
ліції.

«У ході реалізації оператив-

ної інформації чоловіка затрима-
ли співробітники поліції Прилуччи-
ни у місті Фастів Київської області», 
розповів начальник Прилуцько-
го районного відділу поліції Назар 
Парацій. У скоєнні шахрайства під-
озрюється 29-річний громадянин 
Російської Федерації, що прибув 
до України на початку березня. Він 
курсував населеними пунктами 
країни у пошуках покупця монет, 
аж поки не натрапив на довірли-
вого клієнта в Прилуках.

В ході санкціонованого обшуку 
автомобіля підозрюваного право-
охоронці вилучили 11 000 доларів 
США та 200 000 гривень, здобутих 
злочинним шляхом. Також вилуче-
но запас монет, які зловмисник ще 
не встиг реалізувати. 

Слідчий поліції розпочав кри-
мінальне провадження за час-
тиною 3 статті 190 Кримінально-
го кодексу України (шахрайство, 
вчинене у великих розмірах). Таке 
правопорушення карається по-
збавленням волі на строк від трьох 
до восьми років.
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Помер творець 
мовних 

бестселерів 
Іван Пилипович 

Ющук
До просвітянської громади 

Ч о р н а 
звістка облеті-
ла зранку Укра-
їну: помер про-
фесор Іван Пи-
липович Ющук. 
Це втрата кож-
ного українця, 
адже десятки 
років учні й до-
рослі вчили українську мову за підручни-
ками Ющука, слухали Його радіопрограми 
з культури мовлення та публіцистичні ви-
ступи на захист державної мови, віддава-
ли йому шану як засновнику Товариства 
української мови та беззмінному чле-
ну правління ВУТ «Просвіта» імені Тара-
са Шевченка, перекладачеві з сербської, 
авторові численних публікацій на шпаль-
тах просвітянського тижневика «Слово 
Просвіти»,членом редколегії якого він був, 
дбав про розвиток газети, часто і шедро 
підтримував її матеріально. Остання пу-
блікація Івана Пилиповича була присвя-
чена ювілею Лесі Українки – як завжди, 
сильна і переконлива.

Іван Пилипович Ющук – наш вчитель і 
наставник, безкомпромісний та послідов-
ний, повний добра і світла, з неймовірно 
гарною усмішкою в зажурених розумію-
чих очах за скельцями окулярів у важкій 
темній оправі...Частий гість редакції, по-
радник, розважливий та знаючий співроз-
мовник. Знаємо і його мужню, непоступли-
ву позицію – читачі Фейсбуку мають змогу 
й тепер прочитати його гострі посилання.

Воістину, мова є домом Його буття й 
Іван Ющук широко відкривав двері своєї 
мовної оселі для тих, хто хоче її знати, – це 
об'ємні публікації в інтернеті, Його поваж-
ний друкований доробок вартий окремих 
полиць в бібліотеках.

Кілька десятиліть тісного спілкування 
і співпраці, взаємна приязнь і повага да-
ють нам право говорити, що ми втратили 
дорогу Людину, якій нема заміни і забут-
тя. Саме завдяки І. П. Ющукові до лав за-
хисників української мови і протистояння 
її русифікації було залучено сотні людей 
-мовознавців, письменників, вчителів, 
студентів.

Сумуємо разом з усіма, хто знав Івана 
Пилиповича. Розділяємо сердечний біль 
його родини. 

Українська словесність зазнала вели-
чезної втрати – нас покинув один з її Мис-
лителів і Героїв.

Хай пухом буде земля і сотворімо Ві-
чную Пам'ять праведнику Української 
Мови Івану Пилиповичу Ющуку.

Любов ГОЛОТА, письменниця, лауре-
ат Національної премії України ім. Т. Шев-
ченка, головний редактор газети «Слово 
Просвіти»

Павло МОВЧАН, голова Всеукраїн-
ського Товариства «Просвіта» ім. Т. Шев-
ченка, письменник, депутат Верховної 
Ради України 5-ти скликань, лауреат На-
ціональної премії України ім. Т. Шевченка

Іван Пилипович Ющук (03.10.1933, 
с. Черників Володимир-Волинського ра-
йону Волинської області – 27. 03. 2021, 
Київ) український мовознавець, літерату-
рознавець, перекладач, Автор 20 нова-
торських підручників з української мови 
для середніх та вищих шкіл. Дослідник Го-
лодомору-геноциду українців 1932–1933 
років. Професор (1992), завідувач кафе-
дри слов'янської філології і загального мо-
вознавства Київського міжнародного уні-
верситету, Заслужений діяч науки і техніки 
України (з 1993), відмінник освіти України, 
член Національної спілки письменників 
України, член Центрального правління та 
Головної ради Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, лауреат 
Всеукраїнських премій ім. Бориса Грінчен-
ка, ім. Івана Огієнка ім. Дмитра Нитченка.

«Розум-фест» об’єднав талановиту 
молодь у Батурині

Понад 70 талановитих дітей із семи областей України, від Львівщини 
до Донеччини, взяли участь у конкурсі «Розум-фест», проведеному Націо-
нальним заповідником «Гетьманська столиця» (Батурин).

Діти своїми роботами розкрили діяльність гетьмана Кирила Розумов-
ського та роль Батурина в історії нашої держави.

Перемогла у молодшій віковій категорії Дарія Карась, у старшій – Ілля 
Римаренко, у номінації «Слово» в молодшій віковій категорії – Анастасія 
Кузьменко, у старшій віковій категорії – Дарія Тихончук.

Призерів нагородили пам’ятними сувенірами та преміями від 
заповідника.

19 березня, напередодні у 382-
ї річниці від дня народження видат-
ного українця, біля пам’ятника Іва-
нові Мазепі на Валу проведено ме-
моріальний захід.

Заупокійну літію загетьманом 
Іваном Мазепою провів отець Ро-
ман, настоятель кафедрально-
го собору святої великомучени-
ці Катерини, секретар Чернігів-
ської єпархії Православної церкви 
України.

Учасники заходу, серед яких 
були скульптор, автор цього 
пам`ятника Генадій Єршов, пред-
ставники творчої і наукової інтелі-
генції, органів влади, учні, вшану-
вали пам’ять Івана Мазепи покла-
данням квітів до його пам’ятника.

«У 2009 році в Чернігові було 
нарешті відкрито цей чудовий 
пам’ятник. Ми пам’ятаємо, який 
тоді був спротив і навіть паніка ро-
сійської п’ятої колони в Україні», 
нагадав Сергій Черняков, модера-
тор заходу, вчений секретар Наці-
онального архітектурно-історич-
ного заповідника «Чернігів старо-
давній».

«Ми ще ґрунтовніше осмислю-
ємо роль і місце Мазепи в історії 
України. Він для сучасної керівної 
еліти нашої незалежної держави є 

зразком державного діяча в про-
веденні соціально-економічної та 
гуманітарної політики. Очолене 
ним повстання у боротьбі за не-
залежність хоч і зазнало поразки, 
проте зберегло українську дер-
жавність майже до кінця ХVІІІ-го 
сторіччя. Стало своєрідним трамп-
ліном у становленні та розвитку 
національно-визвольної бороть-

би у ХІХ-му та ХХ-му сторіччях», під-
креслив Сергій Бутко, представ-
ник Українського інституту наці-
ональної пам’яті у Чернігівській 
області

«У цій новій книзі я представив 
опубліковані раніше та віднайде-
ні в архівах, музеях, бібліотеках 
Варшави, Санкт-Петербурга, Ки-
єва, Львова, Харкова, Черніго-
ва зразки друкованих віршів, па-
негіриків, оповідань, драм, студій 
літераторів та церковних діячів 
Гетьманщини. Вони дають цілісну 
картину про злет творчого проце-
су тієї доби. Іван Мазепа як поет 
і гетьман сприяв книгодрукуван-

ню, народженню нових поезій, 
драм і поем. Його зустрічі з Д. Туп-
талом, С. Яворським, Д. Братков-
ським, Л. Крщновичом, І. Орнов-
ським, І. Максимовичем та іншими 
діячами дали позитивний імпульс 
для їхніх нових письменницьких 
звершень», так презентував Сер-
гій Павленко у виступі свій твор-
чий здобуток – працю «Мазепина 
Атлантида. Творча спадщина доби 
1687–1709 рр.». Він на заході уро-
чисто передав примірник видан-
ня Сергію Лаєвському, директору 
Чернігівського обласного історич-
ного музею імені Василя Тарнов-
ського.

Вшанували пам’ять гетьмана Івана Мазепи

У Чернігові обговорили 
радянський 

партизанський рух 

Чернігівська обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. В. 
Короленка видала щорічний ка-
лендар «Знаменні і пам’ятні дати 
Чернігівської області» – на 2021 
рік. Укладачі: Л. В. Студьоно-
ва, І. Я. Каганова, О. В. Дорохо-
ва. Відп. за вип: І. М. Аліферен-
ко. Друкуємо квітневу частину 
календаря.

2 – народився Ігор Святосла-
вич (1151–1201) – Новгород-Сі-
верський і Чернігівський князь, 
герой епічної поеми «Слово о пол-
ку Ігоревім».

4 – народилася Емма Микола-
ївна Мороз (1936–2019) – заслу-
жена артистка України. Працю-
вала у Чернігівському театрі ім. Т. 
Шевченка. 

80 років від дня народжен-
ня Леоніда Никифоровича Горла-
ча(1941) – поета, лауреата Наці-
ональної премії України імені Т. 
Шевченка. Випускник Ніжинсько-
го педінституту імені М. Гоголя. На-
родився у Ріпках. 

5 – в с. Іржавець Ічнянського 
району народився Дмитро Мико-
лайович Ревуцький (1881–1941) – 
фольклорист і літературознавець. 
Брат композитора Л. М. Ревуцько-
го. Помер в окупованому Києві.

12 – народився Василь Мико-
лайович Струтинськаий (1946–
2003) – письменник, журналіст, 
випускник Ніжинського педінсти-
туту імені М. Гоголя. Працював у 
чернігівських газетах. Один із за-
сновників журналу «Літературний 
Чернігів». Лауреат літературних 

премій імені Б. Грінченка, Л. Глібо-
ва, П. Куліша.

16 – в Борзні у дворянській 
родині Журавльових народила-
ся Христина Данилівна Алчевська 
(1841–1920) – педагог, організа-
тор народної освіти, письменни-
ця. Удостоєна багатьох золотих та 
срібних відзнак, почесних дипло-
мів, обиралася віце-президентом 
Міжнародної ліги освіти. Померла 
у Харкові.

19 – в с. Липів Ріг Ніжинсько-
го району народився Ярослав Іва-
нович Волощук (1926–2005) – 
український спортсмен – самбіст 
та дзюдоїст, заслужений тренер 
України і СРСР, патріарх україн-
ського дзюдо, тренер збірної СРСР 
з дзюдо на Олімпійських іграх 
(1972, 1976).

28 – в Чернігові народився 
Олександр Микитович Шльончик 
(1921–2008) – майстер музичних 
інструментів, музикант, педагог. 

80 років від дня народження 
Василя Івановича Лрпати (1941) – 
народного художника України, ла-
уреата Національної премії імені 
Т. Шевченка. Народився у с. Нова 
Басань Бобровицького р-ну. 

29 – народився Олександр Ва-
димович Забарний (1956) – літе-
ратурознавець, кандидат філоло-
гічних наук, багаторічний декана 
філологічного факультету Ніжин-
ського державного університе-
ту імені М. Гоголя, лауреат премій 
імені М. Гоголя, М. Коцюбинського 
та ін. Народився у Прилуках.

Календар квітня

У Військово-історичному 
музеї – філії обласного істо-
ричного музею імені В. Тар-
новського, 24 березня прове-
дено круглий стіл на тему «Чер-
нігівщина – край партизан-
ський», де відбулася відверта 
розмова фахівців.

«Тема радянського парти-
занського руху в Другій світо-
вій війні надзвичайно гостра, 
викликає бурхливі емоції та 
суперечки. Отже, який її стан 
дослідження у нас на Чернігів-
щині і що нам далі робити?», 
окреслив мету фахового об-
говорення Сергій Лаєвський, 
модератор заходу, директор 
музею імені В. Тарновського.

«Відразу після закінчення 
німецько-радянської війни в 
суспільство був вкинутий міф 
про «всенародну боротьбу в 
тилу ворога під керівництвом 
комуністичної партії». Хоча за-
галом факт діяльності «черво-
них» партизан на Чернігівщині 
у 1941-1943 роки є незапере-
чним, однак справді героїчних 
епізодів у діяльності секрета-
ря «підпільного обкому пар-
тії», як і більшості комуністів, 
які проживали на окупованій 
території, з багатьох причин 
знайти практично неможливо. 
Ті, хто випадав з цієї системи 
фальсифікацій, ігнорувались 
або жорстко переслідувалися. 
Тому нині історикам доводить-
ся розгрібати звалища легенд 
та міфів», констатував Михай-
ло Жирохов, автор 4-х книг, що 
документально розвінчують 
радянські міфи про червоних 
партизанів нашого краю.

«На сьогоднішній день 
створені всі законодавчі умо-
ви для об’єктивного дослі-
дження як історії радянсько-
го партизанського руху, так і 
всього періоду існування зло-
чинного комуністичного тота-
літарного режиму. Важливо 
розуміти, що радянський пар-
тизанський рух не був рухом 
Опору, його створив і ним ке-
рував Радянський Союз за-

для повернення під свою вла-
ду окупованих нацистами те-
риторій. Ми визнаємо внесок 
партиизанів у вигнання на-
цистських окупантів із Украї-
ни, але маємо казати правду 
без прикрас і замовчувань», 
підкреслив Сергій Бутко, пред-
ставник Українського інститу-
ту національної пам'яті в об-
ласті.

«Державний архів Черні-
гівської області містить чима-
ло документів, які становлять 
джерельну базу вивчення істо-
рії партизанської руху», зазна-
чила Раїса Воробей, директор-
ка, кандидат наук з державно-
го управління.

«Після революційного за-
кону «Про доступ до архівів 
репресивних органів комуніс-
тичного тоталітарного режиму 
1917-1991 років» від 9 квіт-
ня 2015 року перед дослідни-
ками зникли будь-які заборо-
ни на роботу з документами, 
і закликаю скористатися та-
кою відкритістю фондів однієї 
з найбільш закритих організа-
цій», звернулася до істориків 
Тетяна Гапієнко, співробітник 
архівного підрозділу Управлін-
ня СБУ в Чернігівській області. 

«Корюківський район у 
роки німецько-радянської ві-
йни став одним з найбільших 
центрів формування червоно-
го партизанського руху на те-
ренах УРСР. Саме тут, на базі 
4 місцевих і обласного парти-
занських загонів, сформува-
лося обласне партизанське 
з’єднання на чолі з Олексієм 
Федоровим, чия активна ді-
яльність призвела до знищен-
ня нацистами 9 населених 
пунктів Корюківського райо-
ну, в т. ч. і Корюківки», наголо-
сив Андрій Науменко, старший 
науковий співробітник Корю-
ківського історичного музею.

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів
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1 Будівля посередині 
– колишній магазин, ком-

бінований, насамперед про-
довольчих товарів, з додаванням 

необхідних промтоварів – канцто-
вари, мило і таке подібне. Закрив-
ся, бо поруч, через майдан – діючий 
такий же магазин, якого цілком до-
статньо. Тим паче, не так давно від-
крився невеличкий продуктовий 
магазинчик на центральній вулиці 
села. Будівля справа – колишній ма-
газин господарчих товарів. Закрив-
ся. Така хоч невеличка торгова точ-
ка була б не зайвою для селян, адже 
це – будматеріали, садово-городній 
інструмент, хатнє начиння. Якоюсь 
мірою цей товар купують, коли один-
два рази на тиждень тут, в центрі, – 
невеликий базар, приїжджі торгівці. 
Або купують в райцентрі. 

Кілька років тому в селі закри-
ли школу. Причому, селяни не могли 
зрозуміти, чому тут закрили школу, 
де було 35 учнів, коли в значно біль-
ших селах залишили школи, де було 
18 – 13 і менше учнів. Пояснення на-
прошувалося: щоб зміцнити сусідню 
Ковчинську середню школу. Я випус-
кник обох шкіл, Авдіївської восьми-
річки і Ковчинської середньої, вболі-
ваю за обидві. Але закривати одну, 
щоб зміцнити іншу – якось воно див-
но. Ось і зараз у Ковчинській шко-
лі 60 учнів з Ковчина і 30 з Авдіїв-
ки, яких возять всі ці роки шкільним 
автобусом. Власне, Авдіївська шко-
ла юридично не закрита й по сьогод-
ні, а переведена в початкову. І коли 
закривали, в перших класах було аж 
16 учнів. Вони цілком могли б на-
вчатися в гарному, просторому сіль-
ському дитсадку. Але ось перевели 
всіх оптом у Ковчин. І тепер і 6–7-річ-
них малят у 20-градусний мороз теж 
тягнуть вранці в сусіднє село. 

Школу селяни відстоювали до 
останнього. Але тоді на неї впали од-
ночасно дві біди. Спершу Верховна 
Рада, не дуже афішовано, внесла в 
законодавство про освіту підступ-
ну зміну: школи стало можливим за-
кривати вже без згоди мешканців 
села, сільських рад, а за рішенням 
районної влади. Друга новація доби-
ла школи, і не лише їх, і не лише тут: 
в кілька разів подорожчав газ. На-
гадати, яка тоді була влада, хто був 
президент, який парламент? Влада 
з другого Майдану, який постав і за 
державність, і за соціальну справед-
ливість. Нині багато галасу, що газ 
дорожчає десь на 20 %. Коли на 20, 
при цій владі, це, звісно, погано, а 
коли на 600–700 % при попередній 
владі – це, значить, нормально. 

Таких тарифів, особливо для со-
ціальних об`єктів, витримати вже 
було неможливо. 

Після школи в цій будівлі тепер 
сільський будинок культури. Старий 
(а первісно це була церква, збудова-
на десь 140 років тому) ще за кіль-
ка років до цього обвалився. І лише 
торік восени знесли цю аварійну бу-
дівлю. Тепер в колишній школі центр 
культури і дозвілля. З двох класних 
кімнат зробили чималий зал для гля-
дачів. На черзі – ремонт ще двох 
кімнат, де будуть сільський музей і 
спортзал. Коштів, як завжди, нема. 

Пішли чутки про закриття дит-
садка. Але в ньому зараз 12 дітей, а 
влітку буває й по 15. Люди загомоні-
ли, що більш резонно не авдіївських 
дітей возити в Ковчин, а навпаки, 
адже в Ковчині, набагато більшому 
селі, в дитсадку всього 7 дітей. На-
справді, нікого нікуди возити не тре-
ба. Я погано уявляю, як возитимуть 
вдосвіта, по морозу, мою маленьку 

сусідку Віку, доньку Ігоря і Яни, 3-річ-
ну дівчинку. 

Принагідно зазначу, що зага-
лом (школярі плюс дитсадок) у селі 
близько 50-ти дітей. А це кілька де-
сятків їхніх батьків, зовсім же не 
старих, радше молодих людей. Адже 
навіть батькам 11-класника десь 
близько 40-а років. Так що це живе 
село, попри всіляку демографію. 

От тільки працювати цим моло-
дим і середнього віку землякам у 
селі майже ніде. Чимало їздять на 
роботу в Куликівку, Чернігів, Брова-
ри під Києвом. І, звичайно ж, в Поль-
щу і Чехію. 

Натомість, як підмітив один із 
земляків, у Куликівці у великому ма-
газині будівельних матеріалів май-
же весь товар завезений із-за кор-
дону. І земляк дивується: невже в 
Куликівці так важко відкрити, на-
приклад, невеликий завод метале-
вих виробів? Де робили б ті ж гвізд-
ки, лопати, вила, граблі, інших дуже 
необхідний тим же селянам товар. І 
могли б працевлаштуватися люди з 
сіл району.

Мій старший онук кілька років 
попрацював у Польщі, у невелико-
му містечку. Так там з десяток таких 
невеликих підприємств, філій потуж-
них вітчизняних чи міжнародних гі-
гантів індустрії. І на кожному працює 
по сто чи кілька сотень місцевих лю-
дей, а також українців. Але таке чо-
мусь не про нас, Україну. 

Та повернімося до теми закрит-
тя соціальних об`єктів сіл. «Не вигід-
но» – ось основна теза влади, почи-
наючи від районної і закінчуючи цен-
тральною. Тобто економічно не ви-
гідно, збитково тримати ці об`єкти. І 
починаються підрахунки бюджетних 
витрат «на мешканця села, на учня, 
на дитину в дитсадку». Витрати ці 
різні. Два села, дві школи, практич-
но однакові споруди, одна кількість 
вчителів, однакові витрати на опа-
лення, електрику, зарплату. Але в од-
ній школі 60 учнів, в іншій 40. Ясно, 
що витрати в середньому на учня в 
меншій школі будуть у півтора рази 
більші. 

І ось район отримує вказівку зго-
ри, з області: «оптимізувати» мережу 
освіти. Простіше, закрити скількись 
шкіл. Починається «наїзд» районної 
влади на сільську, сільради з «пога-
ним» рівнем «витрат на учня». Село 
пробує довести районній владі, що 
села є різні, що вони не винні в такій 
демографії, що діткам же треба на-
вчатися, і бажано вдома. Район се-
лян не чує. 

Але це перший етап. Другий – 
коли область отримує подібну вка-
зівку «оптимізації» зі столиці. Тоді 
область «наїздить» на такі-то райони, 
з вимогою «оптимізувати». Нещасли-
ві райони сигналять в область точно 
такі ж виправдовування: мовляв, не 
можна порівнювати багаті і населе-
ні Прилуки, Ніжин чи ту ж Варву на 
нафті і газу, з депресивними північ-
ними районами (не будемо їх нази-
вати). 

Але є і третій етап: це коли Київ 
«наїздить» на такі-то нещасливі за 
демографією області, ту ж Чернігів-
ську. І тоді наше обласне начальство 
доводить столиці, що не можна опе-
рувати середніми по Україні цифра-
ми «витрат на учня», що у нас своя 
особливість: друга за площею об-
ласть України і одна з найменших за 
населенням. То варто б це врахову-
вати.

Ось яскравий зразок чинов-
ницької вертикалі і філософії: точка 
зору визначається точкою сидіння. 

Не тим, чим сидять, а на чому, в яко-
му кріслі – районному, обласному, 
столичному. 

Дрімуча філософія поділу людей 
на сорти – давня, їй мінімум 100 ро-
ків: понад 70 років радянської вла-
ди і вже 30 нашої незалежності. Це 
коли фактично вважалося, що Мо-
сква – це населення 1 сорту, Київ 
– 2-й сорт, Чернігів – 3-й, Куликів-
ка – 4-й, Авдіївка – 5-й. Звісно, від-
носно, за нашими радянськими і по-
страдянськими мірками. Бо «першо-
сортний» москвич жив гірше рядо-
вого мешканця села чи містечка у 
Швеції чи Фінляндії. Але ж ми жили і 
живемо тут, і такий поділ людей про-
сто обурливий. 

Ще в першій половині 50-х було 
прокладено знаменитий свого часу 
газопровід Дашава – Москва, його 
ще називали ДКБМ (Дашава – Київ 
– Брянськ – Москва). Десятки років 
по ньому гнали газ із західної Укра-
їни в Росію. Викачали. Потім по цій 
же трубі ми почали купувати газ у 
Росії. Але зараз навіть не про це. А 
про те, що понад 30 років не мож-
на було підключити до цього газо-
проводу українське село, селян. При 
тому, що, наприклад, по нашому ра-
йону газ проходив по околиці Кули-
ківки, Ковчина, Авдіївки, буквально 
за городами. І лише через 30 з лиш-
ком років, у 1988 році, моє село було 
нарешті газифіковане. 

Пройшов рік. Моя мама якось 
каже мені: «Не уявляю, як це без 
газу». Я тоді відповів їй, що вона, 
мабуть, хотіла сказати інше. Що те-
пер уже не уявляє, як би це далі без 
газу. Але як це загалом без газу – 
насправді добре уявляє, бо прожи-
ла без нього 70 років. А пожила рік 
по-людськи – і побачила, що є інше, 
нормальне життя. Шкода лише, що 
побачила його вже на восьмому де-
сяткові літ, як і її ровесники. 

Свого часу вождь більшовиків 
Лєнін прорік, що «комунізм – це ра-
дянська влада плюс електрифіка-
ція всієї країни». Владу вони вхопи-
ли швидко і тримали її зубами понад 
70 років. А от і через 50 років після 
революції електрики в моєму селі 

ще не було, її провели лише напри-
кінці 60-х. 

Лише в 70-ті роки в районі по-
чали прокладати асфальт до сіл. До 
цього у осінню і весняну негоду ін-
коли доїхати можна було не просто 
лише вантажівкою, яка слугували і 
для пасажирів, бо легковиків майже 
не було, а машиною, яку тяг на бук-
сирі трактор. 

Натомість українські землі, все 
ж таки, головне багатство країни, 
захопили агрохолдинги. Балачки про 
фермерство в останні роки якось за-
тихли. Лише умовно можна назвати 
фермерським господарством те, яке 
в районі взяло в оренду більшість зе-
мель у селах. Хоч і на нього вже «на-
їжджають» агробарони. Викачуючи з 
села, з селян не мільйони, а мільяр-
ди, агрохолдинги лише дещицю над-
прибутків кидають, як собаці кістку, 
на села, на яких наживаються. При-
тому, всю Україну засіяли в основно-
му двома культурами: соняшником і 
кукурудзою. Тими, які не лише дово-
диться густо обробляти хімією, а які 
просто виснажують землі. 

Друга біда – розорювання лугів, 
нахабне, безконтрольне. Ось зараз 
земляки з нетерпінням чекають, чи 
буде, на відміну від двох попередніх 
весен, хоча б така повінь, як у 2018 
році? Може й не бути. І тут не лише 
глобальні природні фактори. Тут і 
те ж розорювання луків, у тому чис-
лі абсолютно незаконне по берегах 
річок, які наповнюють Десну. Відтак, 
обміління, майже висихання цих рі-
чок. 

На цих фото – ще одна споруда, 
напівзруйнована. Років 20 тому тут, 
в центрі села, почали будувати нову 
школу. При тому, що поруч була дію-
ча, цілком добротна, про яку я пишу 
вище. Тут навчалося десь 50 учнів, 
і демографія, спадаюча, вже була 
очевидна. Тим не менше, затівають 
спорудження двоповерхової школи 
на 120 учнів. Цьому диву може бути 
лише двоє пояснень. Перше – без-
господарність. Друге – афери, за 
принципом «мільйон вкласти, два 
вкрасти». Справа давня, ніхто вже 

не буде з цим розбиратися. Але спо-
руду, яку доволі швидко майже збу-
дували, невдовзі закинули. Цей дов-
гобуд стоїть пусткою років 15, руйну-
ється. 

Як бути далі? Крило зі спортза-
лом вже розвалилося, його треба 
демонтувати. Але основний 2-по-
верховий корпус ще підлягає добу-
дові. 

Давно виникла гарна ідея: до-
будувати і відкрити тут дитячий бу-
динок. Враховуючи величезну кіль-
кість сиріт і напівсиріт, те, що в об-
ласті всього кілька таких закла-
дів. Ідея цілком резонна. Якась 
година їзди до Чернігова, 15 хви-
лин до Куликівки. Працевлаштуван-
ня стількох-то людей. Свої ж сільські 
продукти, від молока і м`яса до ово-
чів і фруктів. І прекрасна природа: 
Десна, інші річки, озера, луки, ліси 
– поліський курорт. Звичайно, мова 
йшла про державний заклад. Але, як 
завжди, у бюджеті не таке коштів не 
знайшлося. Діти – це вже навіть 6-й 
сорт, особливо сироти. 

Зараз є якісь сподівання, що по-
дібну ідею, хоча б у вигляді центру ту-
ризму і відпочинку, можливо, втілить 
якийсь наш бізнес. 

Недавно в країні пройшов вели-
кий форум «Україна -30». 

Звичайно, дещо нагадує колиш-
ні радянські форуми «побудови ко-
мунізму». Але все ж, треба щось ду-
мати про майбутнє, долати невеселе 
минуле. В числі інших численних про-
блем українська влада згадала і про 
село. Про яке люблять у нас густо ба-
лакати, як про «колиску нації», але де 
все ж проживає нехай не половина, 
але десь третина українців. 

Президент України Володимир 
Зеленський розповів, що програма 
реформування села розрахована 
на 9 – 10 років. У виступі президен-
та чимало резонних суджень. Напри-
клад, що молодь і загалом люди пра-
цездатного віку зараз покидають 
села через відсутність роботи, в ре-
зультаті цього поступово села зане-
падають. Пропонується в сільській 
місцевості побудувати «центри тя-
жіння», де будуть відділення пошти, 
центри надання сервісних послуг, 
аптека з програмою «Доступні ліки», 
магазини, опорні пункти поліції, по-
жежні пункти, медичні центри. 

«Ми зараз готуємо 1600 інфра-
структурних проектів у кожне село. 
Програма поки розрахована на 9 
– 10 років. 500– 600  ми зробимо 
в найближчі чотири роки», зазна-
чив Зеленський. І резюме: «Потріб-
но багато грошей». Це поза сум-
нівом. Правда, президент чомусь 
очікує, що реформи в селах будуть 
здебільшого за рахунок спонсорів, 
за підтримки бізнесу. Тобто участь 
держави, її бюджету буде другоряд-
ною?

Є й інша думка. Держава, і СРСР, 
і Україна, ціле століття вважала се-
лян людьми 5-го сорту. Відтак, за-
боргувала їм незліченно. Що цілком 
закономірно призвело до руйна-
ції, зубожіння, вимирання сільської 
України. І варто б, умовно кажучи, 
поставити пам`ятники тим молодим 
людям, які, попри все, ще таки зали-
шаються жити в селі. А борг держа-
ви, суспільства українському селу і 
селянам треба віддавати колосаль-
ний. Без ганебних підрахунків «ви-
трат на учня, вихованця дитсадка», 
без дикунської «філософії» «не вигід-
ності» села й селян.

Петро АНТОНЕНКО

Українське село
треба вже рятувати

Сто років село й селяни були п`ятим сортом
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Понад 200 осіб затримали 
в Білорусі у День Волі

Правозахисники повідомляють щонай-
менше про 245 затриманих у різних містах 
Білорусі в День Волі, міліція Білорусі під-
тверджує затримання понад 200 осіб. Про 
це повідомили Білоруський центр захисту 
прав людини «Вясна» і «Радіо Свобода». 

Із 245 затриманих 176 білорусів схопи-
ли в Мінську. Правозахисники оприлюдню-
ють їхні прізвища.

МВС Білорусі повідомило про понад 200 
затриманих по всій країні «за порушення 
законодавства про масові заходи» під час 
святкування Дня Волі.

Масових акцій, які зазвичай відбува-
ються 25 березня, не відбулося. Центр Мін-
ська напередодні, перед акцією, зазда-
легідь заблокувала міліція. В інших містах 
люди збиралися невеликими групами на 
подвір’ях. Багато активістів були затрима-
ні превентивно, в тому числі напередодні 
свята.

Акції солідарності з білорусами відбули-
ся в Гамбурзі, Відні, Варшаві, Москві, Санкт-
Петербурзі, Києві та інших містах.

День Волі: у центрі Києва пройшла ак-
ція солідарності з білорусами. Представ-
ники білоруської громади в Україні та не-
байдужі українці провели 21 березня  на 
Майдані Незалежності акцію солідарнос-
ті з білоруським народом з нагоди річни-
ці проголошення Білоруської народної 
республіки.

Учасники акції тримали білоруські наці-
ональні біло-червоно-білі прапори та іншу 
символіку Білоруської народної республіки

День Волі – неофіційне національне 
свято, річниця виникнення першої націо-
нальної білоруської держави, Білоруської 
народної республіки у 1918 році.

З початку 1990-х років білоруси відзна-
чають День волі як у себе в країні, так і за 
кордоном, проводячи акції та мітинги. Ці ма-
сові акції неодноразово насильницьки при-
пинялися правохоронцями в Білорусі, а ак-
тивістів, які брали у них участь, заарештову-
вали. 

Проти 23 російських артистів, 
які виступали в окупованому 

Криму, відкрили 
кримінальну справу

Прокуратура Автономної республіки 
Крим (звичайно ж, це не структура окупова-
ного Росією Криму, а орган Української дер-
жави) порушила кримінальне провадження 
щодо 23 російських артистів, які виступали у 
тимчасово окупованому Росією Криму з на-
годи відкриття Керченського моста у травні 
2018 року. Російські виконавці порушили по-
рядок в'їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Серед 
цих артистів, зокрема, Лариса Доліна, Діма 
Білан, Дмитро Харатьян, Валерія, Зара, Ольга 
Кормухіна, Олег Газманов, Жасмин, Григорій 
Лепс, Олександр Буйнов, Пелагея, Стас П'єха.

У польському Вроцлаві 
стартує програма 

популяризації України
Про це оголосили уповноважена мера 

Вроцлава з питань жителів українського 
походження Ольґа Хребор і радник мера 
Вроцлава у справах толерантності та проти-
дії ксенофобії Бартломей Цьонжинський. У 
столиці Нижньої Сілезії проживає від 64 ти-
сяч до 100 тисяч громадян України.

У громадському транспорті будуть показа-
ні відео, підготовлені командою «Ukrainer». «Це 
будуть короткі відео, які показують Україну в 
етнографічному, туристичному контекстах. 
Сподіваюся, що це теж буде хороший жест 
для жителів міста, які приїхали до Вроцлава 
з України і нудьгують за своєю батьківщиною, 
оскільки зараз, через епідемічні обмеження, 
не можуть поїхати до своїх родинних місць. А 
для вроцлав’ян це буде прекрасна можливість 
побачити Україну такою, якою її бачать їх сусі-
ди, тобто жителі міста українського походжен-
ня», зазначив Цьонжинський. 

Указом Президента Украї-
ни Володимира Зеленського від 
4 березня 2021 року № 85/2021 
затверджено рішення Ради націо-
нальної безпеки і оборони від 26 
лютого 2021 року «Про невідклад-
ні заходи щодо протидії загрозам 
національній безпеці у сфері гро-
мадянства».

В рамках цього рішення плану-
ється розпочати міждержавний ді-
алог щодо укладення двосторонніх 
угод із заінтересованими держава-
ми (очевидно, крім таких, які визна-
ні Верховною Радою України дер-
жавою-агресором або державою-
окупантом) відносно можливостей 
запровадження множинного гро-
мадянства, що є вповні зрозуміло.

Однак, у цьому рішенні перед-
бачається заборона громадянам 
України, які також мають грома-
дянство іноземної держави, пре-
тендувати на виконання функцій 
держави або місцевого самовря-
дування в Україні.

Тут потрібно зробити важли-
вий виняток для української діа-
спори, яка проживає в іноземних 
країнах, але є передусім україн-
ською, а не тільки іноземною.

Слід також врахувати при вре-
гулюванні питань щодо множин-
ного громадянства значний вне-

сок і допомогу української діа-
спори у державному будівництві 
України та раніше оголошену Пре-
зидентом України Володимиром 
Зеленським державну програму 
«Повертайся і залишайся» з ме-
тою стимулювати повернення із-
за кордону українців та активне 
включення їх у подальший розви-
ток української держави.

За оцінками Світового банку, 
українцями, які живуть за межами 
України, перераховано до фінансо-
вої системи України за 6 років від 
2015 до 2020 року понад 74 мільяр-
дів доларів США. Для порівняння за 
тих самих 6 років Міжнародний ва-
лютний фонд надав Україні кредитів 
на 12 мільярдів доларів США. Лише 
у критичному 2020 році – році пан-
демії коронавірусу, від українців із-
за кордону до фінансової системи 
України було перераховано майже 
14 мільярдів доларів США. За той 
самий час, Міжнародний валютний 
фонд надав Україні кредитів на 2,1 
мільярда доларів США.

Окрім цього, українська діаспо-
ра, на чолі зі Світовим Конґресом 
Українців, допомагала українсько-
му народу в Україні, співпрацюю-
чи з нашими Церквами, владни-
ми структурами України та держав 
свого проживання і громадянським 

суспільством, зосереджуючи свої 
зусилля на таку основну працю: 

зміцнення міжнародної коалі-
ції на підтримку України в захисті 
її територіальної цілісності від гі-
бридної агресії Російської Феде-
рації супроти України; 

протидія російській дезінфор-
мації та поширення правдивої ін-
формації про Україну; 

надання Україні економічної, 
технічної і гуманітарної допомо-
ги для подолання наслідків росій-
ської військової агресії; 

підтримка євроінтеграційних 
прагнень України, включно з під-
писанням, ратифікацією та вико-
нанням Угоди про асоціацію між 
ЄС і Україною та запровадженням 
для України безвізового режиму 
до Шенгенської зони;

надання Томосу про авто-
кефалію Православної Церкви 
України; 

визнання Голодомору геноци-
дом українського народу; спосте-
реження за чесністю та справед-
ливістю президентських і парла-
ментських виборів в Україні.

Враховуючи вищезазначене, 
владні структури України повинні 
ввести законодавчі норми, які б 
дозволяли особам із української 
діаспори, без відмови від інозем-

ного громадянства держав, з яки-
ми Україна підтримує дружні ди-
пломатичні стосунки:

набувати чи зберегти україн-
ське громадянство; 

з таким множинним грома-
дянством вступати: а) при умові 
постійнoго проживання в Укра-
їні, на державну службу Украї-
ни (окрім військових установ і ві-
домств з національної безпеки) 
та обиратися до Верховної Ради 
України і органів місцевого само-
врядування в Україні; б) на дипло-
матичну службу України.

Евген ЧОЛІЙ,
Президент Громадської 

організації «Україна-2050»,
Президент Світового Конґресу 

Українців (2008-2018 рр.)

Влада, яка не реформувала 
прогнилі суди – в умовах очевидно-

го запиту суспільства на справедливість, 
що в минулому привів до двох Майданів, – 

закономірно пожинає громадські протести.
Тільки в цій історії є одне велике АЛЕ. Ра-

зом з десакралізацією влади відбувається і 
десакралізація права на протест. 

Тому що за своєю суттю вся історія україн-
ської незалежності – це одна суцільна делегі-
тимізація політичної еліти. 

Леонід Кучма на своєму другому терміні 
став вигнанцем для цивілізованого світу че-
рез справу Гонгадзе і»касетний скандал».

На кінець президентського терміну мало 
хто серйозно сприймав надію Помаранчевої 
революції, а тепер «почесного пасічника» Ві-
ктора Ющенка. Янукович був президентом-зе-
ком, Порошенка висміювали за його любов до 
грошей. 

Зеленський узагалі прийшов до влади на 
хвилі її абсолютної десакралізації, позиціону-
ючи себе як кандидата-клоуна. 

Що нового може додати в цю скарбничку 
вулична творчість прибічників Стерненка?

А тепер згадайте, з чого починалась реалі-
зація права на протест у ще не існуючій на той 
момент Україні в 1990 році? З голодування та 
акції протесту студентів, яка отримала назву 
Революції на граніті. Згадайте трагедію люто-
го 2014 року. 

Порівняно з нею, розписаний образливи-
ми кричалками і свастикою граніт ОП, який 
«усе стерпить» – це сліди того самого диявола, 
який починається з піни на губах ангела, що пі-
шов у бій за святу справу.

Нам усім потрібно заново навчитись нази-
вати речі своїми іменами. 

Треба визнати, що ми досі живемо в країні, 
де змагальність судового процесу відбуваєть-
ся не в залі суду, а поза ним. І змагаються сто-
рони не в силі своїх доводів, а в сумах хабарів.

У таких умовах люди, які не можуть або не 
хочуть мати доступ до такого виду змагальнос-
ті, не мають іншого способу досягнення своєї 
позиції, окрім вуличного протесту.

Якщо ж гарант їхніх прав залишається то-
тально глухим до їхніх голосів, протест виму-
шений віднайти такі форми, які не можливо 
буде проігнорувати. Це неминуче.

Якщо був вандалізм, то ми повинні гово-
рити про нього як про вандалізм. Бо не може 
бути «вандалізму заради блага» – у його осно-
ві завжди лежить насильство. 

Хтось скаже, що цього джина з пляшки ви-
пустив саме Майдан. Але тут доречно згадати 
слова французького філософа та письменника 

Альбера Камю про те, що в кожному складно-
му виборі ти маєш бути на стороні жертви і не 
виправдовувати насильника. І не має значен-
ня, якої національності кат чи його жертва.

Жертвами у 2014 році якраз були люди, 
проти яких застосували насильство, проти 
яких стояв озброєний до зубів спецназ, у яких 
стріляли бойовими патронами снайпери.

Чи доречно порівнювати цю ситуацію з бе-
резнем 2021 року?

Право на протест, реалізоване на Майда-
ні у 2004 році, а потім у 2014, породило ілю-
зію, що тільки такі методи досягнення цілей і 
працюють в Україні. Так, тоді вдалось вирішити 
задачу тактичного характеру: добитись прове-
дення третього туру виборів чи вигнати з краї-
ни недодиктатора. 

З реформуванням судової системи куди 
складніше. На це треба політична воля, час, 
людські ресурси. А з огляду на їхню відсутність 
суди як і раніше керуються ззовні – через те-
лефонне право та хабарі. І вулиця такий же 
«зовнішній» інструмент. Єдиний доступний ін-
струмент у руках жертви.

Протест не раз приводив українців до так-
тичних перемог. Але чи почали ми після цього 
жити у більш справедливому суспільстві? Від-
повідь очевидна. І вона мало кому сподоба-
ється.

Не вирішить проблему і відмитий фасад, 
і відремонтовані двері Офісу президента на 
Банковій. Адже косметичного ремонту вже 
давно недостатньо для похиленого за роки 
фундаменту держави Україна. 

Держави, у якій чинного працівника Офі-
су президента іі фігуранта справи НАБУ про 

корупцію, демонстративно захищають через 
Офіс генерального прокурора. 

Держави, у якій при цьому активісту прису-
джують сім років за розбійницький напад, а за 
мученицьку смерть дівчини виконавці злочину 
отримують лише по шівсть років.

Держави, у якій за два Майдани запит сус-
пільства на справедливе правосуддя так і не 
вдоволений.

І якщо чинна влада хоче досидіти свій тер-
мін на Банковій і померти природною, тихою 
і не ганебною смертю на наступних виборах, 
вона повинна робити швидкі висновки.

Єдиний шлях – створювати рівні правила 
та умови гри в суспільстві, що має надчутли-
вість до будь-якої несправедливості. 

Сидіти повинні всі злочинці – пропорцій-
но до тяжкості їхнього злочину, незалежно від 
того, за кого вони та якого кольору – зелені, 
червоні чи білі. 

Урешті решт, нам як суспільству та державі 
доведеться найближчим часом відповісти на 
головне питання: хто ми і який наш шлях.

Ми – зрілий Робінзон Крузо, який опинив-
шись на безлюдному острові один на один з 
небезпеками, крок за кроком будує цивілі-
зацію навколо? Чи все таки діти з «Володаря 
мух», які, опинившись у схожій ситуації, швид-
ко пустили на вітер увесь досвід людства – усе 
нажите історією, відвойоване кров’ю – повер-
нулись до варварства, інстинктів і закінчили 
трагедією? 

Час дорослішати.

УКРАЇНСЬКА ПРАВДА, 23. 03. 2021. 
Pravda.com. ua

Час дорослішати

Українська діаспора є передусім українською, 
а не тільки іноземною
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Бліц-інформ
У Філадельфії під 
час міграції птахів 
зменшують підсвічування 
будівель
У місті запустили програму Lights 

Out Philly для захисту птахів, шляхи 
міграції яких пролягають через міс-
то. Орендарів і компанії, що управ-
ляють нерухомістю, попросили вими-
кати або хоча б приглушати підсвічу-
вання будівель з опівночі до 6 години 
ранку навесні та восени.

Також пропонується вимикати 
світло на верхніх поверхах будівель.

У жовтні минулого року у Філа-
дельфії сталося найбільше за 70 ро-
ків зіткнення пернатих з хмарочо-
сами. По місту були виявлені сотні 
мертвих птахів.

«Умови для міграційного польо-
ту були важкими: низька стеля хмар 
і дощ. Поєднання з міським освітлен-
ням стало катастрофою для птахів, 
що летять на південь», пояснив орні-
толог Джейсон Векштейн.

За його словами, коли пернаті не 
бачать зірки через хмари, їх збива-
ють з пантелику яскраві вогні міста. 
Крім того, у вікнах вони бачать відо-
браження дерев або неба.

У США щорічно сотні мільйонів 
птахів гинуть, врізавшись в хмарочо-
си або інші будівлі. 

Вітряк-рекордсмен 
у Норвегії 
Найбільшу в Європі наземну ві-

трову електростанцію побудували 
у Норвегії. Комплекс складається з 
277 турбін. Звели їх у гірській місце-
вості, в регіоні Треннелаг. Роботи по-
чали ще 2016 року. Електростанція 
забезпечуватиме потреби мільйона 
домогосподарств.

Купив на розпродажі 
за 35 доларів мисочку, 
яку на аукціоні оцінили 
в 700 тисяч доларів
Чоловік із штату Коннектикут 

(США) придбав надзвичайно рідкісну 
чашу китайської династії Мін XV сто-
ліття.

Біло-блакитний фарфоровий по-
суд був придбаний у Нью-Хейвені 
минулого року. Пізніше покупець 
зв'язався з аукціонним домом Сот-
біс для оцінки посудини, і виявилос-
чя, що вона коштує від 300 000 до 
700 000 доларів.

Стиль малювання, форма чаші, 
синій колір дуже характерні для фар-
фору раннього періоду XV століття.

Посуд, відомий як «чаша лотоса», 
датується правлінням імператора 
Йонглу, третім правителем династії 
Мін. Він був при владі між 1403-1424 
роками, періодом, відомим своїми 
характерними порцеляновими техні-
ками, і вважається, що такий посуд 
використовували при дворі.

15-сантиметровий артефакт при-
крашений лотосами, хризантемами, 
півоніями та іншими квітами. Це одна 
з лише семи таких чаш. Дві чаші є в 
музеї Національного палацу в Тай-
беї, Тайвань, дві – в музеях Лондона 
і одна в Національному музеї Ірану в 
Тегерані.

Як чаша опинилася в США – за-
гадка. Можливо, це сімейна релік-
вія попередніх власників, які не підо-
зрювали, наскільки унікальним є ар-
тефакт.

Чашу виставили на аукціон 17 
березня в Нью-Йорку під час «Тижня 
Азії на Sotheby».

Монголія розташована на сході Централь-
ної Азії, межує на півночі з Російською Федера-
цією, на півдні з Китаєм, має площу 1565 тис. 
км2. Населення – 3 мільйони 256 тисяч. Столи-
ця Улан-Батор.

На заході і у середній частині країни – гір-
ські хребти. Між ними знаходяться широкі до-
лини. На півдні і південному сході – головним 
чином рівнини, частково зайняті пустелею Гобі. 
Основні річки – Селенга і Керулен, озера – 
Убсу-Нур, Хубсугул.

Рослинність, головним чином, степова та 
напівпустельна, в гірських районах лісостепо-
вий терен. Приблизно 9 відсотків Монголії за-
ймають ліси.

Корисні копалини: нафта, вугілля, мідь, мо-
лібден, вольфрам, фосфати, олово, нікель, цинк, 
золото, срібло, залізо.

У той час, як традиційно в історії Чингісхан 
вважається нещадним воєначальником, монго-
ли вважають його національним героєм, імпе-
ратором, який навів порядок у країні.

Чингісхан, один з монгольських ханів на 

ім`я Темуджин, на початку 13 століття об`єднав 
багато кочових племен у єдину державу. Він у 
1206 році був проголошений каганом, тобто 
верховним ханом, за суттю –імператором. Він 
створив найбільшу у світовій історії імперію. За 
25 років вершники Чингісхана завоювали вели-
чезні території Азії, Європи, більше, ніж римля-
ни за чотири століття. 

Місце народження Чингісхана відоме, в ко-
рінній Монголії, на берегах Керулену. А ось міс-
це його поховання тримається в секреті. Згідно 
з легендою, щоб захистити цю таємницю, 2000 
осіб, які були присутні на похоронах Чингісхана, 
були вбиті 800 солдатами. І щоб остаточно за-
крити цю таємницю, солдати вбили себе.

Статуя Чингісхана (на фото) недалеко від 
Улан-Батора – найвища кінна статуя у світі (40 
м без постаменту).

Ще задовго до того, як Китай вторгся і за-
воював Монголію, Монголія захопила Китай. У 
XIII столітті гігантська китайська нація потрапи-
ла в руки онука Чингісхана – Хубілая, який і став 
першим імператором китайської династії Юань.

Монгольська марновірство свідчить, що по-
трібно потиснути руку людині, якій ти наступив 
на ногу, інакше ви станете ворогами. 

Монголи вважають, що падаюча зірка озна-
чає чиюсь смерть. Тому, бачачи падаючу зірку, 
вони не загадують бажання, а шепочуть молитву.

Монгольські коні звикли, що до них підхо-
дять і злазять тільки з лівого боку.

Свист в закритому приміщенні - табу в Мон-
голії. Вважається, що це закликає в будинок 
злих духів.

У Монголії багато землі і мало людей. На 

півдні Монголії щільність населення становить 
1 людину на 10-15 кв. км, а значні території вза-
галі безлюдні.

У людей, що живуть в безлюдних місцях, за-
вжди готова миска теплого, підсоленого чаю з 
молоком для можливих подорожніх.

Улюбленим видом спорту в Монголії є бех 
(монгольська боротьба) . Борці одягнені в осо-
бливий костюм, частиною якого є відкрита со-
рочка (на фото). Кажуть, цей фасон з'явився 
після того, як один з борців-чемпіонів виявився 
жінкою.

Щорічно в Монголії проходить фестиваль 
Золотий орел, на якому мисливці в складних 
мисливських костюмах і аксесуарах демонстру-
ють мужність і мистецтво верхової їзди, а також 
своїх швидких і спритних орлів. 

Сьогодні двогорбого верблюда в дикій при-
роді можна знайти тільки у двох місцях світу – 
Монголії і території Синьцзян в Китаї. У Монголії 
щорічно проходить Фестиваль тисячі верблюдів, 
мета якого захистити і зберегти двогорбих верб-
людів, кількість яких неухильно знижується.

У Франції 15 волонтерів 
ізолювалися в печері 

на 40 днів
Вони вирушили в добровільне ув'язнення 

в печері Ломбрівс в регіоні Арьеж. Протягом 
сорока днів вони будуть вивчати наслідки 
тривалої ізоляції без відчуття часу.

Вік добровольців – від 27 до 50 років. 
Серед них є біолог, ювелір, шкільний учитель 
математики, медсестра, нейробіолог, геофі-
зик і кілька безробітних. Очолює загін до-
бровольців дослідник Крістіан Клотен, відо-
мий мандрівник і глава науково-дослідного 
Інституту адаптації людини, мета якого - кра-

ще зрозуміти механізми адаптації людини до 
змін, швидких або довгострокових.

Крістіан Клотен зазначив, що в своє-
му дослідженні надихався досвідом фран-
цузького геолога Мішеля Сифра, який про-
вів під землею в 1972 році близько шести 
місяців.

Клотен відомий своїми самостійними 
експедиціями у важкодоступні регіони. У ми-
нулому каскадер і спортсмен-екстремал, він 
поодинці пройшов маршрути горами Ірану, 
Верхоянская горами в Якутії, зробив вилаз-
ки в Патагонії і тропічні ліси Бразилії. Однак 
інші члени експерименту не так підготовлені 
до того, що їх чекає в печері.

Добровольці повинні будуть звикнути до 
температури в 12 градусів і повітря печери 
вологістю 95%, а також до життя без природ-
ного світла. Електроенергію вони зможуть 
виробляти за допомогою системи водного 
велосипеда, а питну воду діставати з глиби-
ни в 45 метрів.

У печері обладнані окремі приміщен-
ня для сну, для проживання і для проведен-
ня досліджень топографії місця, його фло-
ри і фауни. В печеру доставлені 4 тонни 
припасів.

Члени команди оснащені датчиками і в 
режимі реального часу пов'язані з дослід-
никами, які таким чином отримали доступ до 
даних про стан функцій в умовах ізоляції.

Цікаві факти про Монголію

В Голландії відкрили виставку 
запахів 17 століття 

Виставка про ароматні і неприємні запахи з 17 столітті поєд-
нає різні історичні аромати з картинами, щоб оживити їх. Кольо-
рові аромати відкриються в Mauritshuis в Ден-Хаазі, щойно музей 
знову відкриється після закриття через COVID-19. Музей нама-
гається провести історичні дослідження за допомогою виставки, 
яка містить майже 50 картин, малюнків та предметів. Відвідувачі 
можуть зустріти аромати запашних квітів та парфумів, неприєм-
них запахів каналів та неприємних запахів тіла, а також запахи з 
далеких країн того часу, такі як спеції, тютюн, кава та чай. 

У «Натюрморті квітів та фруктів» Авраама Міньйона за 1670 
рік художник поєднує велику кількість квітів із перестиглими 
плодами, на які спустилися мурахи та інші комахи, залучені со-
лодким запахом дині, яку розрізали. Інтер’єр Пітера де Хуха з 
жінками перед полотняною шафою 1663 року символізує гол-
ландську домогосподарку, відому всій Європі своїм бездоган-
но чистим будинком у 17 столітті. Дозатори запахів дозволять 
відвідувачам насолоджуватися різними запахами, зображени-
ми в мистецтві. 

17 століття також було сповнене неприємних запахів, 
оскільки ще не існувало магістральної води, каналізаційних 
систем, дезодоранту, зубної пасти, пральних машин та холо-
дильників. Тоді вважали, що мерзенні запахи роблять вас хво-
рими, і тому їх потрібно придушувати ароматизаторами, що від-
лякують хвороби. В уроці анатомії доктора Віллема ван дер 
Міра, написаному в 1617 році художниками Дельфта Міхіелем 
та Пітером ван Міревельтом, суб’єкт тримає помандер з кіль-
ця та ланцюга, який він носить на пальці. Помандер – це кон-
тейнер, наповнений високо ароматичними речовинами, і на ви-
ставці їх три.

Фінляндію визнали 
найщасливішою 

країною у світі 
четвертий рік 

поспіль
Про це йдеться у World 

Happiness Report – щорічному 
звіті, який фінансується ООН. 
Данія посіла друге місце, по-
тім ідуть Швейцарія, Ісландія та 
Нідерланди.

Нова Зеландія знову стала 
єдиною неєвропейською дер-
жавою в топ-10. Велика Брита-
нія опустилася з 13-го на 17-е 
місце.

Україна покращила місце 

в рейтингу, піднявшись на 13 

пунктів, на 110 сходинку.

Аналітики просили людей у 
149 країнах оцінити своє влас-
не щастя. Також враховувались 
різні показники, включаючи со-
ціальну підтримку, особисту сво-
боду, валовий внутрішній про-
дукт та рівень корупції.

Найбільш нещасною у світі 
країною вважається Афганістан, 
за яким ідуть Лесото, Ботсвана, 
Руанда та Зімбабве.

Автори доповіді зазначають, 
що «значно зросла частота не-
гативних емоцій» у третині кра-
їн, імовірно, через наслідки пан-
демії.

Однак у 22 країнах справа 
налагодилася. Кілька азіатських 
країн посіли краще місце, ніж у 
минулорічному рейтингу, тоді як 
Китай перемістився на 84-е міс-
це з 94-го.

«Одне з можливих пояснень 
полягає в тому, що люди роз-
глядають Covid-19 як спільну зо-
внішню загрозу, що зачіпає всіх, 
і це породило більше почуття со-
лідарності та співчуття» – зазна-
чають автори звіту.

Фінляндія «дуже високо оці-
нила заходи взаємної довіри, які 
допомогли захистити життя та 
засоби до існування під час пан-
демії», додають автори.

Французи рекордно наростили 
споживання сиру, але все одно 

не стали лідерами
Французи, відомі своєю любов'ю до твердих сирів, за час 

карантину рекордно підвищили їх споживання. Оскільки заку-
сочні були закриті протягом кількох місяців, продажі в ресто-
ранах і барах різко впали. Однак кожен з видів сиру виграв від 
збільшення роздрібних продажів.

За підсумками 2020 р високий приріст продемонстрував 
сир з коров'ячого молока (+ 8,5% протягом року). Продажі сиру 
раклет виросли на 12,2%, конте – на 8,2%. Емменталь виріс на 
7,8%, а козячий сир – на 7,2%. А лідером зростання став італій-
ський сир – продаж моцарели зріс на 21,2%.

Спеціалізований продовольчий журнал Les Marchеs нази-
ває причини, через які люди віддавали перевагу сиру під час 
пандемії. Його можна використовувати в якості інгредієнта в 
багатьох стравах. Тим більше, що домашнє приготування зрос-
ло під час карантину. Також сир добре поєднується з більш ви-
шуканими стравами, сам по собі є їжею, якою можна швидко 
перекусити.

Тим не менш французи відстають від споживання сиру в до-
вколишніх Данії, Ісландії, або навіть Фінляндії. І по виробництву 
країна не лідирує. Хоча Франція має близько тисячі видів сиру, 
це не найбільша країна-виробник його в Європі. Лідерство за-
лишається за Німеччиною та Нідерландами.

Жителі країн ЄС їдять сири більше всіх на світі – 18,42 кг 
на душу населення. США і Канада посідають друге і третє міс-
ця. Наприклад, американці з'їдають 17,46 кг на людину в рік.
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Ця техногенна катастрофа, яка 
забрала життя багатьох людей і за-
лишила без даху над головою при-
близно півтисячі сімей, увійшла в іс-
торію як Куренівська трагедія. Так 
сталося, що один злочин викликав 
інший. 

Якби наприкінці 1940-х років у 
Бабиному Яру спорудили «пам'ятник 
жертвам фашистського терору», 
як передбачала в березні 1945-го 
спільна постанова ЦК КП(б)У і уряду 
УРСР, ніхто б не посмів створювати 
на місці масових розстрілів сотень 
тисяч людей районний Парк культу-
ри і відпочинку зі спортивним корпу-
сом, стадіоном, літнім відкритим ба-
сейном, штучним катком, тенісними 
кортами, кафе, кінотеатром, танцю-
вальним майданчиком тощо.

Але монумент НЕ побудували – 
зокрема, через ініційовану Кремлем 
в 1948 році антисемітську кампанію 
«боротьби з безродними коосмопо-
літами», яка неминуче позначила-
ся на долі Бабиного Яру, адже пере-
важна більшість його жертв – євреї. 

Влада УРСР вирішила засипати 
Бабин Яр, глибина якого сягала 50 
метрів, а довжина – 2,5 км, і вирів-
няну територію перетворити в місце 
розваг. Саме цей злочинний умисел 
поклав початок подіям, які привели 
до Куренівської трагедії.

Зміна напрямку
Ця історія почалася так само в 

березні, але 1950 року. 11 берез-
ня 1950 року в Києві відбулася тех-
нічна нарада за участю двох заступ-
ників міністра промисловості і буді-
вельних матеріалів УРСР. Вирішува-
ли, куди подіти відходи від видобутку 
глини (грунт, пісок) з кар'єрів Петров-
ських цегляних заводів № 1 і № 2 на 
Куренівці.

Справа в тому, що заводчани в 
1948–1949 роках отримали нове 
обладнання, яке дозволило істотно 
збільшити виробництво цегли для 
будівництва нового «соціалістично-
го Хрещатика», висадженого у пові-
тря в 1941 році радянськими дивер-
сантами. Міськрада виділила заво-
доуправлінню додаткову територію 
під розробку кар'єрів.

У перспективі йшлося про зве-
дення перших житлових масивів на 
Чоколівці і Сирці, то потреба в цеглі 
могла і далі рости.

Спочатку планували подавати 
відходи з кар'єрів по трубопроводу 
в заплаву Дніпра, відповідні розра-
хунки і креслення склала київська 
організація «Укрпромпроект». Тим 
часом «нагорі» вирішили ліквідува-
ти «Бабин Яр», навіть стерти з місь-
кої карти саму його назву – для цьо-
го трапився зручний привід.

Технічна нарада в міністерстві 
мала легалізувати замивання Яру 
пульпою – піщано-грунтовою ма-
сою, розведеною водою.

Від розробок «Укрпромпроекту» 
відмовилися, мотивуючи обмеже-
ною кількістю труб – не вистачить на 

відстань 3,5 км до Дніпра. І монтаж 
трубопроводу триватиме довго, а ви-
добуток глини з кар'єрів слід почати 
вже 1 травня.

Учасники наради одноголосно 
проголосували за складування пі-
щано-грунтової маси в сусідній Ба-
бин Яр: на 1,5 км труб вистачить, а 
монтаж займе менше часу.

Формально керувалися еконо-
мічними мотивами. Але насправді 
під товстим шаром пульпи повинна 
була назавжди зникнути пам'ять про 
сотні тисяч розстріляних там людей.

Через два тижні виконком Ки-
ївради, дозволивши цей злочин (рі-
шення № 582 від 28 березня), моти-
вацію вказав відвертіше: «З огляду 
на [...] доцільність замивання відро-
гів Бабиного Яру».

До Куренівської трагедії залиша-
лося рівно 11 років – майже день в 
день.

Експеримент
З технічного боку, замивання 

Бабиного Яру способом гідромеха-
нізації було експериментом. Раніше 
відходи вивозили з кар'єрів само-
скидами, тепер вирішили відправля-
ти по трубах у вигляді пульпи. З яру 
вода за спеціальними водовідвідни-
ми колодязями мала стікати в річку 
Сирець.

Ніхто раніше в СРСР не викорис-
товував таку технологію для тран-
спортування пульпи зі значною кон-
центрацією грунту.

Новий проект склали в 1950 
році фахівці московського інституту 
«Стройгидромеханизация». Зробле-
ний нібито коректно, він містив кіль-
ка недоліків. По-перше, не провели 
жодних гідрогеологічних досліджень 
місцевості, а тому не врахували, що 
Бабин Яр має глиняне ложе, крізь 
яке погано просочується вода. А по-
друге, не зробили розрахунок стій-
кості всієї майбутньої споруди.

Ще більшим мінусом стало недо-
тримання проектних вимог при бу-
дівництві. Тільки один приклад: во-
дозабірні колодязі на терасах № 3 і 
№ 4 повинні були складатися з двох 
металевих труб кожен, але встано-
вили по одній, ще й удвічі меншого 
діаметру. На установку водозабір-
них труб акти не складали.

Можливо, будівельники поспі-
шали здати об'єкт під чергове ра-
дянське свято, а може, друга труба 
просто поїхала до когось на дачу. 
Адже коли почнеться заповнення те-
риторії пульпою, перевірити їх кіль-
кість буде неможливо.

До того ж верхівки деяких водо-
забірних колодязів виявилися вищи-
ми дамби ...

Ці та інші порушення стали мож-
ливими через відсутність авторсько-
го нагляду з боку проектувальників.

Озеро бруду
Замивання Бабиного Яру поча-

ли в 1951 році на нижній його части-
ні, близькій до Куренівки, поступово 
просуваючись вгору. Внизу споруди-
ли захисну дамбу, а на різних ділян-
ках яру – спеціальні дамби. Роботи 
виконувало Київське спеціалізова-
не управління № 610.

Саме в цей період зробили май-
же все фатальні помилки, які при-
звели до катастрофи.

За технічним проектом, пульпу 
повинні були подавати до Бабиного 
Яру тільки протягом восьми місяців 
на рік – з квітня по грудень. Фактич-
но вона надходила всі дванадцять 
місяців.

Проектанти обмежили замиван-
ня яру 8 годинами на добу, адже на-
ступні 8 годин вода повинна була 
відстоюватися і протягом ще 8 го-
дин її повинні були відкачувати. Але 
пульпа прибувала протягом 16 го-
дин, а взимку – цілодобово.

Як не дивно, технічний контроль 
за намиванням грунту ніким не здій-
снювався.

«По яру розлилося озеро, – свід-
чив Анатолій Кузнєцов у романі-до-
кументі «Бабин Яр». – Я ходив туди 
і вражено дивився на озеро бруду, 
що поглинає попіл, кістки, кам'яні 
рештки могильних плит. Вода в ньо-
му була гнила, зелена, нерухома, 
і день і ніч шуміли труби, подаючи 
пульпу. Це тривало кілька років. Гре-
блю підсипали, вона росла, і в 1961 
році стала висотою з шестиповерхо-
вий будинок».

«Знаходиться 
в аварійному стані»

Дренажна система не справля-
лася з надмірною кількістю води. 
Збільшувалося навантаження на 
греблю, ситуація ставала все більш 
загрозливою.

Чи знала про це влада? Так. Чи 
усвідомлювали керівники Петров-
ських цегляних заводів, що ситуація 
наближається до катастрофічної? 
Звісно.

Наприклад, в лютому 1957-го на-
чальник спецінспекції Подільського 
району Глущенко попередив началь-
ника Київського відділення «Союзгі-
дромеханізаціі» Цепенюка і дирек-
тора Петровських цегляних заводів 
Брацила про порушення технологіч-
них вимог з водовідведення: «Кана-
ва Бабиного Яру завжди знаходить-

ся в аварійному стані. Вода разом з 
піском виходить з берегів і затоплює 
прилеглі території підприємств і ор-
ганізацій». Через чотири роки саме 
це спричинить трагедію.

Але зменшити виробництво це-
гли, тобто уповільнити житлове бу-
дівництво, було неможливо з ідеоло-
гічних причин – комуністичне партія 
обіцяла людям покращення життя.

У 1958-му критичну ситуа-
цію розглянув виконком Київради, 
зобов'язавши інститут «Київпро-
ект» скласти технічну документацію 
щодо відведення поверхневих вод з 
верхів'їв Бабиного Яру.

З наявних документів не видно, 
що зробили, крім проектних пропо-
зицій. Однак аварія в 1961-му поча-
лася саме там, у верхів'ях яру.

На шляху 
до комунізму

Наприкінці 1960 року заповне-
ння Бабиного Яру досягло проектної 
позначки. Начальник дільниці, ко-
трий там працював, доповів про це 
на виробничій нараді в спеціалізо-
ваному управлінні № 610. Далі пуль-
пу повинні були подавати в сусідній 
Реп'яховий Яр, але його не встигли 
підготувати до замивання.

Керівник управління доручив на-
чальнику дільниці «протриматися», 
тобто далі заповнювати Бабин Яр. А 
на такій же нараді 4 березня похва-
лив його за те, що «тримається» і ви-
конує план.

Між іншим, згадана дільниця вва-
жалася кращою в управлінні і борола-
ся за звання «колективу комуністич-
ної праці» (тоді престижний статус), а 
її начальник до того ж був секретарем 
партбюро управління № 610.

Зупинити подачу пульпи було 
неможливо – цегляні підприєм-
ства працювали ударними темпами. 
Адже країна готувалася зустріти ХХII 
з'їзд КПРС, що відкривається восе-
ни, гучним перевиконанням планів. 
А оскільки з'їзд був пафосним – по-
винен був прийняти нову Програму 
КПРС, яка визначить план побудо-
ви комунізму, – то передз'їздівські 
успіхи теж повинні бути вагомими.

І хто там уже брав до уваги якісь 
проектні відмітки? Хто б наважився 
нагадати ЦК про нормативи, за якими 
в січні, лютому і березні заповнюва-
ти яр заборонялося? Миттєво покла-
де партквиток і вилетить з посади ...

Бабин Яр продовжували залива-
ти пульпою 16 годин щодня. Вдень і 
вночі.

На середину березня заплану-
вали перехід до Реп'яхового Яру. З 
огляду на це, виконроб 6 або 7 бе-
резня наказав поступово згорта-
ти техніку. Припинили і відкачуван-
ня води, тому що вона дуже брудна 
і псує насоси.

А водозабірні колодязі в той час 
були в такому занедбаному стані, що 
не приймали воду ...

Півтори години пекла
Ще в лютому жителі Куренівки 

скаржилися до міськвиконкому, що з 
Бабиного Яру тече вода, заливає го-
роди і підвали будинків. Вони не зна-
ли, що їх життя давно під загрозою, 
адже аварії траплялися і раніше – 
зокрема, частковий розмив дамби у 
верхів'ях яру, – але кожого разу вда-
валося запобігти катастрофі.

13 березня о 6.45 працівник 
спеціалізованого управління № 610, 
який оглядав об'єкт, помітив розмив 
верхньої греблі шириною приблиз-
но 1 метр. Спробував закидати його 
піском, але побачив марність зусиль 
і о 7 ранку побіг в управління. По-
вернувся з майстром дільниці і ви-
конробом, але зупинити воду вже 

було неможливо. А за нею почала 
рухатися пульпа.

Яр вийшов з-під контролю. Че-
рез годину на Куренівці вже було 
стільки води, що нинішньою Кири-
лівською вулицею не міг їхати тран-
спорт. Виник колосальний затор. 
Прибули дві пожежні машини, поча-
ли відкачувати воду.

Але було вже пізно. О 8.30 вода, 
змішана з піском, грунтом, глиною, 
понеслася з верхів'їв яру вниз, на 
Куренівку, набираючи швидкість і 
руйнуючи внутрішні дамби, а також 
захисну дамбу внизу яру.

Страшна хвиля заввишки 8 – 10 
метрів обвалилася на Кирилівську 
вулицю, перевертаючи трамваї, ав-
тобуси, машини, змітаючи все на 
своєму шляху, – людей, житлові бу-
динки, гуртожитки, трамвайне депо, 
цехи та виробничі корпуси Експери-
ментального заводу, спортивні спо-
руди стадіону «Спартак» та інші .

Пульпа накрила територію біль-
ше 30 га від нинішнього Подільсько-
го спуску до Куренівського парку. 
Все, що там було, зникло під брудом 
товщиною до 4 метрів.

Пекло тривав півтори години.

«Перелопачено 
екскаваторами»

Мало хто розумів, що і після 13 
березня ситуація залишалася небез-
печною. Адже на Куренівку вилилося 
«тільки» 600 тисяч кубометрів намив-
ної маси, а в яру залишалися ще більш 
3 млн кубометрів. Піде дощ – все по-
вториться у великих масштабах.

Великий переполох у керівних 
кабінетах стався в травні, коли піс-
ля сильної зливи в Бабиному Яру по-
чався рух грунту. Але обійшлося.

16 березня Українське радіо по-
відомило про 53 загиблих, 18 берез-
ня – про 72, а 31 березня Урядова 
комісія оголосила остаточну цифру: 
145. Йшлося про кількість тіл, зна-
йдених рятівними бригадами.

Натомість Анатолій Кузнєцов 
згадував, що тільки в перші хвили-
ни, коли пульпа обвалилася на Ку-
ренівку, захлинулися сотні людей. 
«Люди, які були в трамваях, маши-
нах, – писав він, – гинули, мабуть, 
не встигнувши зрозуміти, що стало-
ся. З в'язкої трясовини, що рухала-
ся, випірнути або вибратися було не-
можливо».

У Києві говорили: насправді за-
гинули 2 тисячі людей. А хтось казав 
і про 5 тис. Однак ніяких документів, 
що підтверджують такі дані, поки не 
виявили.

Придивімося уважніше до офі-
ційної цифри. 145 загиблих – це дані 
станом на 31 березня 1961 року. А 
масштабні розкопки на Куренівці і 
виявлення тіл почалися в кінці вес-
ни, коли зійшла вода. І тривали вони 
протягом двох років.

Ніхто і ніколи не повідомляв про 
кількість знайдених там останків. І 
ось чому: «Вивезено з району зато-
плення 326 тисяч кубометрів ґрунту, 
іншу частину ґрунту в обсязі 324 ти-
сяч кубометрів перелопатили екска-
ваторами» (зі Звіту спеціальної комі-
сії Держбуду УРСР по нагляду за ста-
ном Бабиного Яру).

Непрямим показником реаль-
ної кількості жертв могла б служити 
кількість людей, зниклих безвісти. 
Але офіційні повідомлення не міс-
тять такої інформації.

Навіть через 60 років після Ку-
ренівської трагедії ми не знаємо, 
скільки людей насправді загинули.

Станіслав ЦАЛИК, 
краєзнавець

Опубліковано у виданні ВВС News 
Україна 

«Аргумент», 15. 03. 2021

Чому сталася Куренівська трагедія Чому сталася Куренівська трагедія 
і як сховали тисячі загиблих кияні як сховали тисячі загиблих киян

60 років тому, 13 березня 1961 року, київський район Куренівку на-
крив майже 10-метровий селевий потік з Бабиного Яру.

Потік пульпи накрив район, перевертав машини, закидав тролейбуси, 
валив стовпи електропередач. Фото Укрінформ
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Основою полеміки на пленумі 
була боротьба проти «правої опо-
зиції», яка такою себе не назива-
ла – ярлик їй прикріпив вождь. 
Проте вважати, що боротьба в той 
тиждень йшла тільки за владу, – 
спрощення. «Правоуклоністи» в ЦК 
– Олексій Риков, Микола Бухарін, 
Михайло Томський і Микола Угла-
нов – пропонували відмовитися від 
крайніх заходів в сільському госпо-
дарстві, зберегти квазіринкові від-
носини між містом і селом і навіть 
імпортувати зерно. Остання думка 
може здатися дивною, враховуючи, 
що як Російська імперія, так і непів-
ський Радянський Союз зазвичай 
були постачальниками їжі на світо-
вий ринок. Однак пленум проходив 
в умовах вже створених владою 
продовольчих труднощів – навіть у 
Москві ввели картки на хліб.

Помірні напоролися на нищів-
ний натиск сталінців. Михайло Ка-
лінін гримів про те, що не слід цере-
монитися з селянством, якщо тре-
ба налагодити експорт: «Я говорю 
не в тому сенсі про рішення зер-
нової проблеми, щоб по пайку на-
годувати, а в тому, щоб можна було 
вивозити ... Рішення зернової про-
блеми впирається в необхідність 
укрупнення сільського господар-
ства ... Дуже дивно, як т. Бухарін 
може говорити про колоніальні під-
ходи до розвитку сільського госпо-
дарства».

Тодішній перший секретар сто-
личного міськкому В'ячеслав Мо-
лотов виступив із трибуни проти 
названого «улюбленця партії» за те, 
що його підхід «продиктований від-
мовою від заходів натиску на кур-
куля, що спекулює хлібом. Але він 
не вигідний для індустрії, для соці-
алістичного будівництва, для робіт-
ничого класу ...»

У виступі наркома зовнішньої 
торгівлі Анастаса Мікояна звучали 
вже зловісні нотки: «Я вже сказав, 
що Бухарін наговорює на партію, 
стверджуючи, що труднощі хлібоза-
готівель і низький рівень хлібозаго-
тівель минулого року є результатом 
політики партії. Говорячи про це, Бу-
харін забув, вірніше за все, не за-
був, а навмисне у фракційних цілях 
оминув той найважливіший факт, 
що в поточному році ми мали сер-
йозний недорід в основних товар-
них районах нашої країни ... По-
трібно дати рішучу відсіч будь-яким 
спробам, користуючись поточни-
ми труднощами, повертати політику 
партії, згортати її з рейок соціаліс-
тичної індустріалізації».

Пленум завершився «розгро-
мом групи Бухаріна», якого незаба-
ром зняли з займаних ним посад, 

а згодом, як і Рикова й Угланова, 
розстріляли. Томський наклав на 
себе руки.

Відкрився шлях до суцільної ко-
лективізації, розкуркулення та го-
лодомору.

У коментарі МЗС РФ 22 люто-
го 2019 року довкола цієї жахли-
вого події прозирає думка про те, 
що тодішня влада просто не віда-
ли, що творила: «В результаті голо-
ду, що вразив великі райони краї-
ни, загинуло близько семи мільйо-
нів осіб ... Голод 30-х років ... почав-
ся з сильної засухи і неврожаю, на 
які наклалися надзвичайні заходи 
уряду ... Трагічні помилки, що при-
звели до голоду, були визнані вже 
в 1933 році».

Провідний московський до-
слідник сталінізму Олег Хлевнюк 
в своїй біографії вождя також зо-
бражує голодомор прикрим непо-
розумінням, серед іншого даючи 
поради померлому тирану: «Збере-
ження особистих господарств вже 
на початковому етапі колективіза-
ції було б куди кращим рішенням, 
ніж шалене суцільне усуспільнен-
ня, що в одну мить разорило селян».

Насправді нічого «божевільно-
го» у зловмисних діях деспота не 

спостерігалося, він керувався хо-
лодним довготривалим умислом 
– пограбування і підпорядкування 
селян. Не виключено, що це було 
пов'язано не тільки з його політико-
економічними планами, але навіть з 
його особистістю і біографією.

Не зайвим буде згадати, що до-
свід грабіжництва Сталін отримав 
ще в 1907 році, організувавши зна-
мениту Тифлисскую експропріацію. 
Під час нападу на диліжанс держ-
банку більшовики розжилися су-
мою близько 340 тисяч рублів, що 
за сьогоднішнім курсом становить 
три з половиною мільйона доларів. 
Зухвале пограбування, в якому ви-
користовували ручні гранати і вог-
непальну зброю, коштувало життя 
не тільки охоронцям, а й випадко-
вим перехожим. Наліт серед білого 
дня пройшов гладко, і саме завдяки 
цьому поповненню скарбниці Ле-

нін став піднімати Сталіна, зробив-
ши його фактично четвертим люди-
ною в більшовицькій партії. Попали-
ся комуністи вже за межами сфери 
відповідальності Джугашвіл: в Єв-
ропі, при розміні купюр.

У роки Громадянської війни од-
ним з перших завдань Сталіна став 
пошук і вивезення зернових з Пів-
нічного Кавказу в промислові цен-
три і столиці, де через марксистські 
експерименти почалися продо-
вольчі труднощі. 7 липня 1918 року 
Сталін телеграфував з Царицина 
Леніну: «Можете бути впевнені, що 
не пошкодуємо нікого, ні себе, ні ін-
ших, а хліб все ж дамо».

Як згадував Троцький, ЦК в ці-
лому був задоволений діями Коби в 
ці роки: «Ленін, безсумнівно, високо 
цінував відомі риси Сталіна: твер-
дість характеру, чіпкість, наполегли-
вість, навіть нещадність і хитрість 
– якості, необхідні у війні ...» У 1920 
році тодішній Нарком національнос-
тей отримав і перший досвід орга-
нізації масових примусових робіт, 
коли командував трудовою армією 
в Донбасі.

Сталін отримав верховну владу 
в СРСР 12 квітня 1923 року. В той 
день Політбюро прийняло рішен-
ня: «Зобов'язати наркомати (НКЗС, 
НКВоєн ГПУ і ін.) при внесенні осо-
бливо секретних питань в Політбю-
ро, не мотивувати їх в письмовому 
вигляді, а вносити шляхом попере-
днього узгодждення з Секретаріа-
том ЦК», тобто з Джугашвілі. З цьо-
го моменту в Радянському Союзі, а 
може бути, і на планеті не було жод-
ної людини, хто мав би більші зна-
ння про світ, ніж він.

Ті, хто щиро вважає, що Ста-
лін не розумів своєї власної госпо-
дарської політики, навряд чи чита-
ли його записки і виступи – як пу-
блічні, так і, особливо, закриті – се-
редини 1920-х років, які побачили 
світ в останні тридцять років. Вони 
просто поцятковані цифрами і де-
талями, аналізом і узагальнення-
ми. З наближеними і виконавцями 
він обговорював або навіть визна-

чав експортні та внутрішньосоюзні 
ціни на масло і ліс, хлібозаготівлю 
і посіви, податки і курс рубля, тор-
гівлю і кооперацію, питання кре-
дитування і перерозподілу земель-
них ділянок, продаж населенню 
алкоголю. Вникаючи в деталі, він 
не забував про головне. Ключови-
ми словами в його лексиконі в цей 
період стають «резерви» і «накопи-
чення» для розвитку промисловос-
ті, гроші для індустріалізації, тобто 
озброєнь.

18 грудня 1925 у звіті XIV з'їзду 
ВКП (б) вождь вже міркував про різ-
ні варіанти економічного розвитку 
країни: «Можна було б, не дивля-
чись ні на що, рушити вперед екс-
порт щосили, не звертаючи ува-
ги на стан внутрішнього ринку, але 
це обов'язково викликало б великі 
ускладнення в містах в сенсі швидко-
го підняття цін на сільськогосподар-

ські продукти, в сенсі підриву, зна-
чить, зарплати, і в сенсі деякого штуч-
но організованого голоду з усіма на-
слідками, що випливають звідси».

Поки що відкидаючи таке рі-
шення, в тій же самій промові він 
ясно дав зрозуміти, що не слід про-
являти розбірливість у засобах, 
коли мова йде про жадані резер-
ви: «...люди, які думають, що можна 
соціалізм будувати в білих рукавич-
ках, жорстоко помиляються».

Схожа думка про необхідність 
розвитку промисловості, незважа-
ючи на мораль, зустрічається в його 
листі Шинкевичу 20 березня 1927 
року: «... якщо нам заради перемоги 
пролетаріату і селянства належить 
трішки забруднитися в багнюці, ми 
підемо і на цей крайній засіб заради 
інтересів нашої справи».

29 березня 1927 року, комен-
туючи свіже рішення ЦК «Питання 
раціоналізації виробництва», про 
створення нових промислових під-
приємств і розгортанні капіталь-
ного будівництва, Сталін на V все-
союзній конференції комсомолу 
вже говорив про жертви: «Кажуть, 
що раціоналізація вимагає деяких 
тимчасових жертв з боку деяких 
груп робітників, в тому числі і мо-
лоді. Це вірно, товариші. Історія на-
шої революції говорить, що жоден 
великий крок не обходився у нас 
без деяких жертв...» Комсомоль-
ським функціонерам і висуванцям, 
провідникам його політики, деспот 
виразно дав зрозуміти, що треба 
бути готовим на все заради ство-
рення ВПК. При цьому всі 1920-ті 
і до середини 1930-х років вождь 
регулярно предрікав міжнародну, а 
частіше – світову революцію. Вона 
залишалася рефреном його висту-
пів про зовнішню політику.

Аби не допустити платити за то-
вар по справедливості, Сталін за-
кликав до вибивання «надлишків» 
у селян

Навряд чи Сталін забув свої 
слова про те, до чого може привес-
ти незбалансовае вивезення това-
рів, коли 3 грудня 1927 на XV з'їзді 
партії ставив завдання державно-
му апарату: «... мені здається, що ці-
лий ряд труднощів, наявних у нас в 
області господарства, впирається 
в недостатність експорту. чи може-
мо ми рушити вперед справу екс-
порту? Я думаю, що можемо. чи все 
робиться для того, щоб роздути що-
сили експорт? Я думаю, що не все».

«Криза хлібозаготівель», про 
яку в ті роки охоче говорила влада, 
не була кризою в сучасному розу-
мінні цього слова – просто селяни 
відмовлялися здавати державі хліб 
за заниженими, в порівнянні з рин-
ковими, цінами. Аби не допустити 
платити за товар по справедливос-
ті, Сталін, який прагнув нарости-
ти прибуток держави і експорт, за-
кликав до вибивання «надлишків» у 
селян, особливо заможних, у яких 
було товарне зерно.

У січні 1928 р на виступах в 
ряді районів Сибіру він накинувся 
на місцевий партактив: «Ви гово-
рите, що план хлібозаготівель на-
пружений, що він нездійсненний. 
Чому нездійсненний, звідки ви це 
взяли? [...] Подивіться на куркуль-
ські господарства: там комори і са-
раї повні хліба, хліб лежить під на-
вісами за браком місць зберіган-
ня, в куркульських господарствах є 
хлібні надлишки по 50-60 тисяч пу-
дів на кожне господарство ... Звід-
ки у вас такий песимізм? [...] Про-
поную: а) Вимагати від куркулів не-
гайної здачі всіх надлишків хліба за 

державними цінами; б) у разі від-
мови куркулів підкоритися закону, 
притягти їх до судової відповідаль-
ності...»

У цьому ж виступі Сталін ви-
значив і цілі колективізації: «Щоб 
поставити хлібозаготівлі на більш-
менш задовільну основу, (крім су-
дів над куркулями. - А. Г .) потрібні 
інші заходи. [...] Я маю на увазі роз-
гортання будівництва колгоспів і 
радгоспів».

1928 рік став першим роком 
п'ятирічки, і, зрозумівши, що його 
політика цілком здійснюється, Ста-
лін продовжив вичавлювати з кра-
їни все, що він вважав за необхід-
не, завищуючи первинні планові 
показники в стратегічних областях. 
Для себе в той момент він вирішу-
вав два завдання: побудувати за-
води ВПК в п'ятирічний термін і на-
лагодити на них випуск озброєнь і 
боєприпасів. Саме це і стало осно-
вною причиною того, що для насе-
лення перша п'ятирічка стала куди 
більш голодною, ніж дві наступні, 
адже до 1933 року промислова 
база була в основному створена.

24 квітня 1929 на доленосно-
му і смертоносному пленумі вождь 
знову підкреслив значення заго-
тівель зерна, особливо його ви-
лучення з допомогою «натиску на 
куркуля»: «Хліб в наших нинішніх 
умовах є такий товар, який беруть 
все і без якого не можна існувати ... 
Хліб є валюта валют».

У листопаді в «Правді» вийшла 
стаття, названа з властивим Джу-
гашвілі анатомізмом «Рік великого 
перелому», де тиран завуальовано 
пояснив своєму апарату, що ство-
рює колгоспи для того, щоб селяни 
горбатилися на компартію даром: 
«У нас ... великі зернові господар-
ства, які є разом з тим державни-
ми господарствами, не потребують 
для свого розвитку ні в максимумі 
прибутку, ні в середній нормі при-
бутку, а можуть обмежуватися міні-
мумом прибутку, а іноді обходяться 
і без всякого прибутку, що ... ство-
рює сприятливі умови для розви-
тку великого зернового господар-
ства».

Такою «модернізацією» най-
більше повинні були бути незадо-
волені заможні селяни, тому части-
ну з них Сталін вирішив упережда-
юче розстріляти, а частину ізолю-
вати на засланні і використовувати 
на каторзі при розробці стратегіч-
них ресурсів і будівництві споруд 
військового значення на кшталт 
Біломорканалу. У «Відповіді това-
ришам колгоспникам» він дав зро-
зуміти, що назріли крайні заходи: 
«Ми терпіли цих кровопивць, паву-
ків і вампірів, проводячи політику 
обмеження їх експлуататорських 
тенденцій ... Тепер ми маємо мож-
ливість замінити з лишком їх госпо-
дарство господарством наших кол-
госпів і радгоспів ... Тому політика 
ліквідації куркульства як класу по-
винна проводитися з усією тією на-
полегливістю і послідовністю, на 
яку тільки здатні більшовики».

Пограбування села проходи-
ло не лінійно, в разі необхідності 
Сталін короткочасно послаблював 
хватку. Після серії заворушень тих, 
хто не хотів безкоштовно віддавати 
«валюту валют», свою землю, худо-
бу і робочу силу державі, 2 березня 
1930 року вийшла стаття в «Правді»: 
«Запаморочення від успіхів». У ній 
відповідальність звалювалася 
на окремих запопадливих 
виконавців на місцях.

Пленум голодовбивства 
Як Сталін йшов до «великому перелому»

На тому квітневому 1929 року об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКП (б) 
було прийнято рішення про зверхіндустріалізацію, тобто мілітаризацію 
СРСР і форсовану колективізацію, що призвело до смерті мільйонів се-
лян і зубожіння села на століття вперед. Це зібрання партократів стало, 
мабуть, ключовою подією на шляху до закріпачення села, але лише од-
нією ланкою в довгостроковому плані кремлівського горця.

Йосип Сталін і Микола Бухарін на трибуні Мавзолею, 1929 рік
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колективізацію залишався не-
змінним. 24 серпня 1930 року Ста-

лін писав Молотову: «Заготівлі рос-
туть і кожен день вивозимо 1-1,5 млн 
пуд. Я думаю, що цього мало. Треба 
б підняти (тепер же) норму щоденно-
го вивозу до 3-4 млн пуд. Мінімум. 
Інакше ризикуємо залишитися без 
наших нових металургійних і маши-
нобудівних (Автозавод, Челябзавод 
та ін.) заводів. [...] Словом, потрібно 
шалено форсувати вивезення хліба».

Над країною замаячила прима-
ра голоду. Але деспот думав не про 
благополуччя населення. 23 черв-
ня 1931 року в промові на нараді 
співробітників ВРНГ і наркомату по-
стачання з представниками ЦК ВКП 
(б) він хвалився: «Ми подолали хліб-
ні труднощі, і не тільки подолали, але 
вивозимо за кордон таку кількість 
хліба, якого не вивозили ще за час 
існування Радянської влади».

Крім продовольства, влада ви-
магала у населення фамільні ціннос-
ті через мережу магазинів Торгсин. 
Вмираючі люди несли туди хрести-
ки, обручки, ікони, щоб обміняти на 
їжу, відібрану у них же. Все це йшло 
на переплавлення і продавалося за 
кордон.

Сталін знав, до чого довів краї-
ну, що показує його лист другій і тре-
тій особам держави – Молотову і 
Кагановичу 18 червня 1932 року: 
«На Україні, незважаючи на непога-
ний урожай, ряд урожайних районів 
опинився в стані розорення і голоду 
... Кілька десятків тисяч українських 
колгоспників все ще роз'їжджають 
по всій європейській частині СРСР і 
розкладають нам колгоспи своїми 
скаргами і ниттям».

Проте, купуючи на Заході верста-
ти та обладнання, тиран продовжу-
вав викачувати з села зерно і вва-
жав це першочерговим завданням, 
оскільки лише через два тижні да-

вав вказівки Молотову і Кагановичу: 
«Центром рішень наради секретарів 
повинна бути організація хлібозаго-
тівель з обов'язковим виконанням 
плану на 100 відсотків . Головний 
удар потрібно направити проти укра-
їнських демобілізаторов».

В результаті цього «удару» пік 
штучної смертності припав на 1932– 
1933 роки. 7 січня 1933 року в про-
мові про підсумки першої п'ятирічки 
вождь підбадьорив апаратників, 
щоб у них не здригнулася рука: «Пар-
тія прямо говорила, що це справа за-
жадає серйозних жертв і що ми по-
винні піти на ці жертви відкрито і сві-
домо, якщо хочемо досягти мети. [ 
...] встановити найсуворіший режим 
економії і нагромаджувати кошти, 
необхідні для фінансування індустрі-
алізації нашої країни, – ось на який 
шлях треба було стати, щоб домогти-
ся створення важкої промисловос-
ті...»

Тому невірне твердження МЗС 
РФ про те, що «трагічні помилки, 
що призвели до голоду, були визна-
ні вже в 1933 році». Адже загинули 
мільйони, а покарали купку цапів-
відбувайлів. Точно так же після Вели-
кого терору 1937– 1938 років були 
страчені його головний виконавець 
Єжов, і ряд чекістів, а випущено на 
свободу символічну кількість неви-
нних жертв. Ініціатор же залишався 
непогрішним.

Сталін втілив «військовий кому-
нізм» успішніше Леніна. Якщо полі-
тика останнього привела до 1921 
року не тільки до голоду в Поволжі та 
Україні, а й до колапсу промисловос-
ті, в тому числі військової, то в 1929 
– 1933 роках радянський ВПК ріс, як 
на дріжджах. Не дарма XVII з'їзд ВКП 
(б), що пройшов у лютому 1934 року, 
охрестили з'їздом переможців.

Парадоксально, але розгром 
села і убозтво колгоспного села 
обернулися перемогою економічно-
го курсу Сталіна навіть у суто аграр-

ній сфері – з 1929 по 1938 рік хлі-
бозаготівлі зростали. Причому, на 
відміну від періоду НЕПу, держава 
вже майже нічого не витрачала, ви-
лучаючи це зерно, що і стало одним 
з основних успіхів «великого пере-
лому».

Початок Другої світової СРСР зу-
стрів у стані боєготовності на «вну-
трішньому фронті» – харчування ар-
мії і робітників військових заводів 
уже не було складним завданням. 
Якщо в 1918 – 1921 роках радян-
ський уряд в селі забрав 15 мільйо-
нів тонн зерна лише за допомогою 
сили і кривавих розправ, то колек-
тивізація дала можливість в 1941 
– 1945 роках зібрати 70 мільйонів 
тонн хліба вже без «продзагонів».

Іншими словами, крім економіч-
ного, деспот насолоджувався і полі-
тичним бонусом – заляканим і покір-
ним тилом. Задавлені колгоспники 
не влаштовували хвилювань, коли 
в 1939 – 1940 роках влада почала 
довгоочікувані завоювання. Не по-
вставали і в період непередбаче-
ної оборони і найважчих поразок 
на початку радянсько-німецької ві-
йни. Не пручалися, коли у них заби-
рали останню їжу, залишаючи поми-
рати під гаслом «Все для фронту, все 
для перемоги!» Не бунтували в 1946-
1947 роках, коли знову за рахунок 
їх життів комуністи готували завер-
шальний бій на міжнародній арені.

Мільйони хліборобів і кочівників 
Сталін ощадливо поклав на вівтар 
червоного глобалізму, тобто на шля-
ху до мети свого життя – поневолен-
ня людства.

Олександр ГОГУН
Радіо Свобода, 06. 04. 2019.

Про автора. Дослідник сталініз-
му, автор і упорядник монографій і 
збірників: «Чорний PR Адольфа Гіт-
лера. Документи і матеріали», «Між 
Гітлером і Сталіним. Українські по-
встанці» та ін.

1 квітня 
1809 – народився Микола 

Гоголь, письменник.
1890 – бельгійський емі-

грант Шарль Ван Деполь одер-
жав у США патент на тролейбус. 

2004 – помер Микола Ру-
денко, український письмен-
ник, дисидент і політв’язень 
радянських часів, засновник і 
перший голова Української гру-
пи сприяння виконанню Гель-
сінських угод.

2 квітня 
1805 – народився Ганс 

Хрістіан Андерсен, данський 
письменник.

2005 – на 85-му році життя 
помер Папа Римський Іван Пав-
ло ІІ, поляк за походженням. 

3 квітня 
1918 – народився Олесь 

(Олександр) Гончар, україн-
ський письменник.

1922 – Йосипа Сталіна об-
рали Генеральним секретарем 
ЦК Російської компарті. 

4 квітня 
1557 – народився Лев Са-

пега, білоруський громадський, 
військовий і державний діяч Ве-
ликого князівства Литовського, 
канцлер, укладач статуту ВКЛ. 

1949 – США, Бельгія, Вели-
ка Британія, Нідерланди, Данія, 
Ісландія, Італія, Канада, Люк-
сембург, Норвегія, Португалія і 
Франція підписали у Вашингто-
ні Північноатлантичний договір 
– утворення НАТО. 

5 квітня 
1710 – гетьман Пилип 

Орлик в еміграції у селі Бенде-
ри підписав «Статут Війська За-
порозького» – першу україн-
ську Конституцію. 

6 квітня 
1896 – в Афінах почали-

ся І Олімпійські ігри сучаснос-
ті, які зібрали атлетів із 14 кра-
їн. Загальний залік Олімпіади 
виграли спортсмени США – 20 
умовних нагород (11 «золотих», 
7 «срібних», 2 «бронзові»), в ко-
манди Греції – 46 призових 
місць (10 – 17 – 19), у німців – 
13 (6 – 5 – 2).

1909 – американський до-
слідник Роберт Пірі з темношкі-
рим слугою Меттью Хенсоном 
першими досягли Північного 
полюсу.

7 квітня 
1795 – у Франції ухвалено 

закон, за яким основною оди-
ницею довжини став метр. 

1919 – народився Омелян 
Пріцак, український історик, 
мовознавець. Засновник і дов-
голітній директор Українського 
наукового інституту Гарвард-
ського університету, редактор 
багатьох наукових часописів 
(на еміграції у США).

1930 – в СРСР видано указ 
про розширення системи тру-
дових таборів, їх передано в 
підпорядкування Головному 
управлінню таборів (ГУЛАГ) у 
складі ОДПУ. 

8 квітня 
1882 – народився Дмитро 

Дорошенко, український полі-
тичний діяч, історик, публіцист, 
літературознавець.

9 квітня 
1865 – армія Півдня капіту-

лювала перед військами Півно-
чі. У США завершилася Грома-
дянська війна. 

1879 – народився Андрій 
Лівицький, український гро-
мадсько-політичний діяч, пре-
зидент УНР в екзилі в 1926 – 
1954 рр.

10 квітня 
1898 – народився Мстис-

лав (Скрипник), патріарх Укра-
їнської автокефальної право-
славної церкви. Під час ви-
звольних змагань 1917 – 1921 
рр. – старшина для особли-
вих доручень Головного отама-
на УНР Симона Петлюри, його 
рідного дядька. Від 1947 р. – у 
США, у 1949 р. обраний першо-
ієрархом УПЦ. 

1938 – у Німеччині та Ав-
стрії відбувся плебісцит про ан-
шлюс – об’єднання, а фактичне 
приєднання Австрії до фашист-
ської Німеччини. 

11 квітня 
1945 – радянська вла-

да заарештувала митрополита 
УГКЦ Йосипа Сліпого і ряд гре-
ко-католицьких владик. Згодом 
Сліпого засудили до восьми ро-
ків ув’язнення. 

1979 – в автомобільній ка-
тастрофі на Київщині загинув 
Леонід Биков, актор і кінорежи-
сер.

12 квітня 
1861 – із бомбардування 

конфедератами Півдня форту 
Самтер почалася Громадянська 
війна у США, яка забрала життя 
620 тисяч американців.

13 квітня 
1743 – народився Томас 

Джефферсон, автор Декларації 
незалежності США (1776), 3-ій 
президент США у 1801–1809 
рр., один із батьків-засновників 
держави.

1773 – у Ніжині народив-
ся Юрій Лисянський, морепла-
вець, командир першої росій-
ської навколосвітньої експеди-
ції. 

14 квітня 
1865 – у театрі Форда у Ва-

шингтоні смертельно поранено 
16-го президента США Авраама 
Лінкольна, який помер наступ-
ного дня. 

1887 – народився Іван Ка-
валерідзе, український і радян-
ський скульптор, режисер кіно 
й театру, драматург.

1912 – англійський океан-
ський лайнер «Титанік» (на той 
час – найбільший у світі) неза-
довго до півночі зіткнувся з ай-
сбергом і через 2 год. 40 хв. (по-
чалося вже 15 квітня) затонув. 
Із 2207 людей на борту вижили 
тільки 706. 

1930 – застрелився Во-
лодимир Маяковський, радян-
ський поет.

1956 – американці Чарльз 
Гінсберг, Чарльз Андерсен і Рей 
Долбі продемонстрували свій 
винахід – перший відеомагні-
тофон.

15 квітня 
1765 – помер Михайло Ло-

моносов, російський учений-
природознавець, поет, худож-
ник, історик, астроном і філо-
соф.

1919 – декретом радян-
ської влади створено систему 
виправно-трудових таборів – 
започатковано майбутній «архі-
пелаг ГУЛАГ».

І в минулому, і в сьогоденні по-
літична система в її численних варі-
аціях і взагалі світоустрій просто не 
пристосовані до появи такого прави-
теля, як Марк Аврелій.

Марк Аврелій Антонін (26 квітня 
121, Рим – 17 березня 180, Віндобо-
на, нині Відень) – римський імператор 
з 161 року, належав до династії Анто-
нінів. Був сином Анія Вера і Доміції Лу-
цілли. Відомий як філософ-стоїк.

Ким він був? Правителем? Філо-
софом? Воєначальником? Громадя-
нином Риму? Перш за все, він не був 
ідеальним правителем. Бо завжди 
був вірний принципам своєї філосо-
фії. А ідеальний правитель не про-
сто повинен – зобов’язаний – йти на 
компроміси, тобто поступатися прин-
ципами. Марку Аврелію ж вдавалося 
жити і правити по-іншому …

Філософів на троні було чимало. 
Ще більше – воєначальників. Пра-
вили і ті, кого щиро, а не тому, що так 
треба, любив народ, від останньо-
го жебрака до найбагатшого і бла-
городного. Можна навіть відшука-
ти в історії приклади тих, хто був од-
ночасно і філософом, і полководцем, 
і улюбленцем народу, в загальному, 
«батьком вітчизни». Але не було тих, 
хто завжди, в будь-яких обставинах, 
до кінця сповідував прийняті на себе 
зобов’язання філософа і людини. Крім 
Марка Аврелія.

Ці зобов’язання він коротко і ясно 
виклав з своїх «Роздумах»: «Не живи 
так, наче тобі належать ще десять ти-
сяч років життя. Вже наближається 
час. Поки живеш, поки є можливість, 

старайся стати хорошим … І кож-
ну справу виконуй так, немов вона 
остання у твоєму житті».

Кажуть, на церемонії прощання з 
покійним імператором сталася дивна 
річ. Учасники траурної процесії рида-
ли і сумували, але раптом сльози пе-
рестали литися, скорбота пішла, люди 
просвітліли. Що ж сталося? А те, що 
люди усвідомили: немає сенсу опла-
кувати імператора, адже небо лише 
на час дало його землі і тепер він по-
вернувся туди, звідки прийшов – у ві-
чність…

Марк Аврелій залишив філософ-
ські записи, яким зазвичай припису-
ють загальну назву «Наодинці з со-
бою». Ось яскраві цитати з творів ім-
ператора і філософа. 

Якщо не можеш змінити обстави-
ни, зміни своє ставлення до них. Усю-
ди, де можна жити, можна жити добре.

Кожен коштує стільки, скільки ко-
штує те, про що він клопочеться.

Справжня цінність людини ви-
мірюється в тих речах, до яких вона 
прагне!

Твої думки стають твоїм життям.

Наймерзенніший вигляд малодуш-
ності – це жалість до самого себе.

Для щасливого життя потрібно зо-
всім небагато. Вся справа в самій лю-
дині, в способі її мислення.

Людина живе тільки в даний мо-
мент. Все інше або пройшло вже, або, 
невідомо, чи буде.

Смерть посміхається кожному з 
нас. Ми можемо тільки посміхнутися 
їй у відповідь.

Треба щоранку говорити собі: сьо-
годні мене чекає зустріч з дурнем, на-
хабою, грубіяном, шахраєм.

Несправедливість не завжди 
пов’язана з якоюсь дією; часто вона 
полягає саме в бездіяльності.

Проблема в тому, що, не ризикую-
чи, ми ризикуємо в сто разів більше.

Пленум голодовбивства 
Як Сталін йшов до «великому перелому»

Марк Аврелій: імператор, філософ
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини історії» – ві-

домого чернігівського письменника, журналіста, краєзнавця Володимира Ми-
колайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 185 
– 195.

Замок «Дон Кіхота» 
над Десною 

Цей двоповерховий будинок iз ви-
разними формами готичної архiтектури, 
пiдковоподiбним майданчиком перед 
фасадом знайомий чернiгiвцям. Вiд 
технологiчного унiверситету до нього, як 
i за життя господаря, веде тiниста алея, 
щоправда вже без величезних валунiв, 
якими прикрасили її понад сто рокiв 
тому. Збереглися неподалiк будиночок 
садiвника і льодовня.

Спорудив цей незвичний бу-
динок, справдi, чимось схожий на 
середньовiчний лицарський замок, 
помiщик Григорiй Глiбов. В iсторiю мiста 
вiн увiйшов передовсiм як діяльний пред-
водитель дворянства Чернiгiвського 
повiту, як людина, якiй не чужими були iдеї 
українства.

Водночас був повiтовий предводи-
тель дворянства i неабияким диваком. 
Ось як згадував про те його сучасник 
В’ячеслав Пухтинський: «Йому, очевид-
но, не давали спати лаври лицаря пе-
чального образу Дон Кiхота, i вiн уя-
вив, що на чернігівському небосхилi 
вiдродить деякi лицарськi звичаї. Їздив 
вiн, на подив чернiгiвцiв, на небачено-
му до того легкому шарабанi на чотирьох 
величезних колесах, у яких запрягала-
ся пара красивих коней у вiдповiднiй 
упряжi. За кучера був сам «лицар», який 
мав, на вiдмiну вiд свого iспанського 
предка, не «печальний» образ, а доволi 
життєрадiсний. Та й вражаючою була 
несхожiсть мiж збіднілим iдальго та 
багатiєм-дворянином, який прогуляв 
свою величезну маєтнiсть.

Вдягався Глiбов по-чудернацьки. На 
коротку куртку натягував шкiряну без-
рукавку, схожу на гусарський колет, на 
ноги натягував якiсь небаченого покрою 
шотландськi штани у клiтинку, всовуючи 
їх у величезнi темно¬жовтi чоботи зi шпо-
рами i неймовiрно широкими розтруба-
ми, а руки до ліктiв ховались у величез-
них, теж темно-жовтих перчатках iз таки-
ми ж запаморочливими розтрубами. На 
головi носив капелюха, що спереду на-
сував майже на лоба, а позаду стирчав 
вгору, та ще й з пером якогось дивного 
птаха. На Бобровицi збудував вiн замок 
з баштами i пiд’їзною дорогою, прикра-
шеною до самих воріт замку липовою 
алеєю...»

Знаходимо про нього цiкавi згадки i 
у роздiлах кримінальної хронiки тодiшнiх 
чернігівських газет. Якось добродiй Глі-
бов ледве не застрелився, iншого разу 
злодiй (пiдозра впала на селянина iз Мох-
натина Чернiгiвського повiту А. Савенка) 
залiз до його замку i поцупив, зламавши 
буфет, столового срiбла майже на 300 
рублiв...

Замок «чернiгiвського Дон Кiхта» 
Глiбова не раз реставрувався, але 
зберiг свою первiсну, таку незвичну 
для Чернігова архiтектуру. Вже кiлька 
десятилiть у ньому знахиться науково-
дослiдний iнститут сiльськогосподарської 
мiкробiологiї.

Були остерські сіті 
найміцнішими у світі 

Наприкінці 1912 року журнал 
«Селянинъ», що його видавало Чернігів-
ське губернське товариство сільського 
господарства, писав: «Місто Остер, неве-
личке, глухе, сонне, трішки оживає вліт-
ку з відкриттям навігації на Десні. Околи-
ці його дуже бідні, сумні на вигляд. Землі 
у тутешніх жителів немає, навіть курку ні-
куди випустити, не кажучи вже про те, щоб 
займатися городництвом і садівництвом. 
Отож тутешні жителі або рибалки, або ма-
троси, але більшість на заробітках у гамір-
ному Києві, який під боком…»

Це про чоловіче населення околиць 
Остра. Що ж до жіночого, то воно займало-
ся дещо незвичним для наших місць про-
мислом – в’язало рибальські сіті. Упро-
довж тривалого часу місто було одним із 
найбільших в Україні центрів цього про-
мислу. 

На час публікації «Селянина» в самому 
Острі сіті в’язали 1500 жінок у 350 дворах, 
а ще у сусідніх селах: Крехаєві – 150 душ 
у 50 дворах, Старогородці і Євминці – 70 
душ у 20 дворах. 

Окрім того, до промислу були при-
четні ще близько двох тисяч жінок у се-
лах Дешки, Бірки, Білики, Набільське, 
Короп’є, Пархимів, Лутава, Карпилівка, 
Виповзів, Вовча Гора, які виготовляли для 
в’язальниць «сукані» нитки, котрі «десятка-
ми» (по 10 пасм у мітку) продавали по 12-
14 копійок кожну на базарі та ярмарках. 

Головними ринками збуту остерських 
неводів були Ростов -на -Дону, Таганрог, 
Маріуполь, Керч, Феодосія, Царицин, 
Астрахань та інші південні портові міста. 
Виготовлялися сіті кількох видів: «тридцят-
ки» (на 30 очок) — для донських рибалок, 
копові (на 60 очок), лютенні (на 120 очок) 
– для хвоста невода, потрійні – для мор-
ських неводів тощо. 

На всіх околицях міста упродовж літ-
нього сезону, зазначав сучасник, ви поба-
чите на вулицях в’язальниць різних поко-
лінь – від юних дівчаток до старезних ба-
бусь. У цю пору їхній робочий день тривав 
по 18 годин, дещо коротшим він був узим-
ку. Середній заробіток досвідченої май-
стрині в день сягав близько 17 копійок, 
тобто одна копійка за годину роботи. За 
рік же кожна в’язальниця заробляла при-
близно по 45 рублів. 

Заробіток, звісно, благенький, адже 
повністю залежав від купців посередників, 
котрі диктували ціни на неводи, постійно 
занижували їх, аргументуючи це тим, що, 
мовляв, їм пропонують товар в інших гу-
берніях та тим, що в портових чорномор-
ських містах відкриваються фабрики, на 
яких в’яжуть сіті. Така ситуація не могла не 
позначитися на якості продукції, бо вироб-
ники прагнули при занижених цінах виго-
товити її більше, не дбаючи про якість. 

В’язанням неводів уславився не тіль-
ки Остер, а й інший куточок нашої губер-
нії – Кролевецький повіт, а якщо точніше 
– кілька населених пунктів теперішнього 
Коропського району. Це містечко Понор-
ниця, де сіті в’язали 900 душ у 600 дво-
рах, села Верба (200 душ у 140 дворах) та 
Осьмаки (180 душ у 120 дворах). Робота 
тутешніх в’язальниць оцінювалася ще де-
шевше, ніж в Острі. Їхні сіті скупники пе-
репродували на місцевих ярмарках пере-
важно купцям із Гомеля, а також Путивля 
й Рильська. І перші, і другі набивали кише-
ні грішми, замішаними на тяжкій праці на-
ших прабабусь. 

Згаданий журнал «Селянинъ» у статтях 
інженера технолога М. Пакульського та М. 
Рибалкіна не тільки констатував факти, 
але й запитував: невже нема коштів, щоб 
піднести промисел на належну висоту? 
Але ніхто до того не дослуховувався, й дав-
нє мистецтво в’язання неводів занепада-
ло, залишившись нині маленькою частин-
кою в історії Придесення. 

Ювілей цього уроджен-
ця Чернігова відзначаєть-
ся на державному рівні від-
повідно постанови Верховної 
Ради України «Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 
році».

Народився Борис Бутник 
16 березня 1901-го в Черніго-
ві, син українського живописця 
і графіка Степана Бутника.

У 1917-му закінчив Черні-
гівське реальне училище. Тру-
дову кар’єру починав у рідно-
му місті. В 1917–1918 роках за-
відував архівом у Чернігівсько-
му губернському шляхетському 
зібранні, працював у Комітеті 
по охороні пам’яток мистецтва 
і старовини. У 1919-му органі-
зував у Чернігові музей побуту. 
Цікавився історією Новгорода-
Сіверського.

З 1922-го у Всеукраїнській 
академії наук, де організував 
і очолив Кабінет дослідження 
дитячої графічної творчості. В 
1926-му закінчив факультет іс-
торії мистецтв Київського архе-
ологічного інституту. У 1944 – 
1970 роках працював в Інсти-
туті мистецтвознавства, фоль-
клору та етнографії АН УРСР.

Все життя присвятив ви-
вченню історії формування 

українського образотворчого 
мистецтва: «…українське мис-
тецтво ХІV-ХVІ вв., що йде на 
зміну мистецтву України-Русі, 
перш за все твориться саме в 
той час, коли український народ 
самовизначається в націю, … 
воно твориться саме тоді, коли 
український народ на довгі віки 
втрачає свою політичну неза-
лежність, коли землі його було 
поділено поміж різними держа-
вами, а національна гідність за-
знає найтяжчої поразки».

Коли наприкінці 1940-х в 
Україні розгорнулася кампанія 
боротьби з «українським бур-
жуазним націоналізмом», Бо-
рис Степанович зазнав ідео-
логічного тиску за «ворожі ра-
дянській ідеології позиції», що 
негативно впливало на його на-
укову та службову кар’єру.

Мав різносторонні науко-
ві інтереси, значну увагу при-
діляв дослідженню народного 
декоративного, монументаль-
ного мистецтва. Автор 10 мо-
нографій, серед них – «Україн-
ський народний живопис: аль-
бом», а також понад 120 науко-
вих праць.

Дослідник творчості Тараса 
Шевченка, автор праць «Мис-
тецькі твори Т. Г. Шевченка ро-

ків заслання» (1954), «До історії 
деяких малюнків Т. Г. Шевченка» 
(1959), «Волзькі краєвиди. Ман-
дрівка в творчу лабораторію Т.Г. 
Шевченка» (1962), «Три знахід-
ки» (1963), «Шевченко-худож-
ник в уяві народу» (1965), один 
із упорядників зібрання тво-
рів Т. Шевченка у десяти томах, 
брав активну участь у підготовці 
чотиритомника «Тарас Шевчен-
ко. Мистецька спадщина», ав-
тор статей у «Шевченківському 
словнику».

Помер 5 листопада 1983-го 
в Києві.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

На Чернігівщині більше со-
тні кандидатів історичних наук, 
але і досі не захищено жодної (!) 
дисертації про партизанський 
рух на Чернігівщині в 1941 – 
1943 рр. Написати її, здається, 
не така вже й складність: стіль-
ки матеріалів, документів у міс-
цевих архівах! Однак, маємо те, 
що маємо. Це тема для ґрунтов-
ного наукового осмислення.

Разом з тим солідний під-
мурівок у цій справі вже зро-
бив завідуючий філією Черні-
гівського історичного музею 
імені В. Тарновського «Військо-
во-історичний музей» Михайло 
Жирохов. Він як історик-пере-
селенець з Донбасу за остан-
ній рік по-справжньому «ви-
стрілив» чотирма книгами, які 
привернули мою увагу: «Черво-
ні партизани Добрянщини: за 
лаштунками радянських міфів», 
«Іван Бовкун: кривавий шлях 
«народного месника», «Підпіль-
на група Якова Батюка: кінець 
легенди», «Юрій Збанацький: 
фальшивий герой із радянсько-
го дитинства». 

Ці студії про минуле читаєш 
як детектив. Чому? Бо вони від-
кривають реальну правду про 
дії зверхників партизан, на-
решті (!) дають більш-менш по-
вну, а не лаковано-спотворену 
картину подій у ті сумні часи на 
Придесенні. Автор занурився 

у звіти народних месників, пе-
ревірки їх діянь органами без-
пеки, скарги, допити-свідчення 
учасників опору. 

Чесно кажучи, моторошно 
стає від того, як фальшувалася 
відразу після 1943 р. діяльність 
партизанських загонів при-
писками убитих німців ( так, за 
звітом Ю. Збанацького у квітні 
1943 р.біля Євминки знищено 
30 гітлерівців – насправді жод-
ного; 16 березня – вбито 14, в 
реальності – 2). 

Привертає увагу особа ві-
домого письменника Юрія Зба-
нацького, який наказав роз-
стріляти свою «партизанську» 
дружину» з її батьком (перша 
дружина була в евакуації), по-
тім почав жити з юною дівчи-
ною. Під час форсування Чер-
воною армією Десни він лежав 
хворим, але невдовзі …за за-
безпечення переправи через 
цю річку отримав звання Ге-
роя Радянського Союзу. Томи 
справи про його перебуван-
ня в чернігівській тюрмі, вбив-
ство коханки залишають сум-
не враження про цю особис-
тість. За кілька місяців у його 
загоні, за даними звіту, «ра-
зоблачено и уничтожено 184 
шпиона»(фактично більше, ніж 
окупантів(!); тобто людей, які 
прийшли до партизан, розстрі-
лювали за підозрами у співро-

бітництві з ворогом! ).
Партизанський командир 

І. Бовкун виборював владу се-
ред партизан розстрілом кон-
курентів. Таке враження, що 
боротьба за владу була для 
нього головнішою, ніж з гітле-
рівцями.

Сумна історія ніжинської 
групи підпільників Якова Ба-
тюка, розстріляних окупанта-
ми. Юні дівчатка та хлопці. Кра-
сиві обличчя. М. Жирохов по-
казав, як з них «ліпили» «Мо-
лоду гвардію», приписуючи їм 
те, чого вони не робили. Хтось, 
може, закине докір автору: на-
віщо це він «розколупав»? Та 
його студія – добре нагадуван-
ня про цих молодих людей, які 
не побоялися стати на бій з во-
рогами без всякого «партійно-
го впливу», за покликом серця. 
Не їхня вина, що для належного 
пошанування учасників опору 
у радянські часи потрібно було 
бути або комуністами, або ком-
сомольцями.

Додам, що книги-розсліду-
вання написані ніби на одному 
подиху – автор і сам захопив-
ся відкритими для нього доку-
ментами, віднайденими в архі-
вах Чернігова, Києва, Москви, і 
виклав пошукові студії з почут-
тям ось-ось віднайденої істини. 
Зрозуміло, це море вражень, 
не завжди послідовне та ло-
гічно оформлене. Проте, воно 
змушує по-новому переосмис-
лювати багато лакованих сто-
рінок нашої історії, побачити за 
вимальованим фасадом опору 
й трагіку, драму буття простих 
людей, їх пристосування до не-
людських умов, виживання між 
протиборствуючими силами у 
Другій світовій війні.

Сергій ПАВЛЕНКО

Ці книжки Михайла Жиро-
хова є у продажу в Чернігів-
ському Культурно-мистецько-
му центрі «Інтермеццо» (вул. 
Шевченка, 9).

Борис Бутник

Про партизанські трагедії, 
а не славу…
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Батурин — гетьманська столиця Юрій 
Добриловський

Юрій Митрофанович 
Добриловський, полков-
ник медичної служби Армії 
Української Народної Рес-
публік, народився 7 січня 
1891 року в містечку Ічня 
на Чернігівщині. Закінчив 
медичний факультет Київ-
ського університету. З по-
чатком Першої світової 
війни мобілізований на 
фронт.

В українському війську 
– молодший, потім стар-
ший лікар полку імені Са-
гайдачного (1917 – 1918), 
старший лікар Окремого 
Запорізького загону, Дру-
гого Запорізького полку 
(1918), штабу Лівобереж-
ного, а згодом Правобе-
режного фронту Армії УНР 
(1919), Окремого Запо-
різького куреня, 9-го пол-
ку Третьої дивізії Дієвої Ар-
мії УНР.

У жовтні 1919-го за-
хворів на тиф. У 1920 
році – командир санітар-
ного відділу військової 
реферантури Кам’янця-
Подільського, Військово-
санітарної управи Військо-
вого міністерства УНР, 
булавний старшина для 
доручень інспектора са-
нітарної служби, началь-
ник санітарної служби Ар-
мії УНР.

У 1922 році емігру-
вав до Чехо-Словаччини, 
працював лікарем-гіне-
кологом. Очолював Спіл-
ку українських лікарів у 
Чехо-Словаччині (1935 – 
1940). Автор низки науко-
вих публікацій. В 1946-му 
очолив управу Товариства 
Український музей у Празі.

Мав братів Євгена (по-
мер молодим у 1914-му), 
Василя (в січні 1918-го в 
Ічні вбитий більшовицьки-
ми загонами Муравйова), 
Миколу (економіст, про-
фесор Української госпо-
дарської академії, Україн-
ського технічно-господар-
ського університету в По-
дєбрадах; заарештований 
радянською контррозвід-
кою в 1945-му, відбув 10 
років таборів, надалі меш-
кав у сестри Надії в Пере-
яслав-Хмельницькому, по-
мер в 1971-му).

Був одружений із ки-
ївською чешкою Марією 
(1908 – 1954), яка засво-
їла українську мову і зви-
чаї подружжя виховувало 
двох дітей.

Юрій Добриловський 
помер 11 липня 1955-го в 
Празі, похований на Оль-
шанському кладовищі.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Хата – традиційне 
українське житло. З хатою 
пов’язані найсокровенні-
ші спогади і почуття кожної 
людини. Саме українська 
хата оспівана художниками 
слова та майстрами пензля.

Зовні хата підкреслюва-
ла статки і смаки її власни-
ка, його характер, з іншого 
боку мала відповідати віко-
вим традиціям житлобудів-
ництва та вибору місця роз-
ташування. 

Початок спорудження 
нового помешкання супро-
воджувався низкою зви-
чаїв і обрядів. Наприклад, 
потрібно було не схибити з 
вибором місця будівництва 
житла, адже раніше вважа-
лося, що хату не можна зво-
дити на місцях, де колись 
проходила дорога та на пе-
рехресті шляхів, де стався 
нещасний випадок, на міс-
цях поховань, тощо.

Найсприятливішим ча-
сом для початку вдалого 
зведення житла вважали 
весну або літо. Розпочинали 
закладати фундамент у мо-
лодий (новий) місяць, щоб у 
хаті був достаток. Найвдалі-
шими днями були вівторок, 
четвер, п’ятниця та субота. 

Зводили стіни оселі із 
різноманітних будівельних 
матеріалів, які залежали 
від місцевих ресурсів та від 
фінансових можливостей 
господарів. Процес зведен-
ня житла здійснювався за 
участі майстрів та завдяки 
взаємодопомозі родичів і 
сусідів. Скликалася так зва-
на «толока», яка була поді-
бна справжньому ритуаль-
ному святу. У народі говори-
ли: «Без толоки як без руки: 
ні хати не зробиш, ні сіна не 
скосиш».

Хати на Чернігівщи-

ні будувалися видовже-
ної форми. Всі приміщення 
розташовувалися найчас-
тіше в такому порядку: ха-
та-сіни, хата-сіни-комора, 
хата-сіни-хата. Здебільшого 
в хатах будували два входи, 
один – парадний, з вулиці, а 
інший вів із сіней до госпо-
дарського двору.

Більш заможні селяни 
будували багатокамерні по-
мешкання, які складалися з 
трьох або чотирьох кімнат. 
Трикамерні ха-ти мали таке 
розташування кімнат: у сі-
нях розміщувалася комо-
ра, а кожна з хат поділялася 
на дві частини – чисту хату 
(залу) і кухню або кухню-
спальню (хатину). В осно-
вному в хатах було не мен-
ше трьох вікон.

У фондовій збірці Націо-
нального історико-культур-
ного заповідника «Гетьман-
ська столиця» збереглися 
світлини із зображенням 
типового житла батуринців 
ХІХ – початку ХХ ст., зро-
блені відомим місцевим 
фотографом Миколою Фе-
доровичем Боканем. Ось 

одна з них. На датованій 
(1911 р.) чорно-білій світ-
лині зображено одну з ба-
туринських вулиць. З обох 
боків дороги щільно стоять 
обгороджені білені хати під 
соломою.

Ще одна світлина пред-
ставляє батуринську хату, 
що свого часу була корч-
мою. Вона знаходилася в 
центральній частині містеч-
ка. Саме тут у травні 1843 р. 
під час своєї подорожі Укра-
їною зупинявся Т. Г. Шев-
ченко.

Як видно із представ-
лених світлин, помешкання 
жителів Батурина були тра-
диційними для Чернігівщи-
ни житлами. Назавше хата 
стала зразком естетичних 
вподобань українців, і саме 
українська хата є візитів-
кою нашої неньки-України.

Ірина КУРТОВА

Автори – науковці 
Національного історико- 
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Козацька артилерія сформувала-
ся в окрему організаційну структуру 
в перші роки визвольної війни Бог-
дана Хмельницького. Її інституційний 
статус та джерела утримання були од-
ними з не багатьох питань військо-
вого устрою гетьманату, що стабіль-
но відображалися в договірних стат-
тях з Московською державою. Також 
козацька артилерія була тим родом 

військ, що мав постійні форми органі-
зації та фінансування.

У військово-адміністративному 
відношенні вона поділялася на гене-
ральну «армату» та полкову і сотенну.

Першу згадку, яка трактувала «ар-
мату» осібним родом військ, зустрі-
чаємо в Березневих статтях 1654 р., 
що передбачали утримання артиле-
рії Війська Запорозького. Детальнішу 
картину організації артилерії подали 
Переяславські статті 1659 р., у яких 
обумовлювалося «чтоб армате вой-
сковой быти в Корсуни, и весь повет 
дати на выживленье и на всю оправу 
до арматы».

У 1664 р. відбулося масштабне й 
системне впорядкування артилерій-
ського відомства козацької держави. 
Зокрема, весь гарматний парк, арти-
лерійські маєтності й доходи перево-
дилися у спільне управління генераль-
ного обозного котрий мав наглядати 
за двома найбільшими арсеналами 
– у Білій Церкві та Чигирині. Штаб-
квартирою й головним арсеналом ви-
значався Чигиринський замок з усією 
належною до нього інфраструктурою; 
штат артилерії складався з обозного, 
осавула, хорунжого, писаря, пушкарів, 
гармашів, шипошників (музик) і техніч-
ного персоналу – ковалів, стельмахів, 
римарів, фурманів (візників).

Глухівськими статтями 1669 р. 

Було постановлено «гетману и арма-
те бути в Батурині». Основними цен-
трами постою генеральної артилерії 
стають Ніжинський та Стародубський 
полки. Згідно з Конотопськими стат-
тями, укладеними у 1672 р. гетьманом 
І. Самойловичем, для утримання Гене-
ральної військової артилерії були ви-
значені містечка Короп, Райгородок, 
Лукнів, Риботин та Сохачі.

Наприклад, мешканці Коропської 
сотні сплачували грошові та натураль-
ні податки (по 2 коп., а з кожного по-
сполитого – по 1 коп. і половині чет-
верика збіжжя), з їх числа формував-
ся й особовий склад артилерійських 
команд.

Генеральним обозним та розпо-
рядником артилерії за гетьманування 
Дем’яна Ігнатовича був Петро Забіла.

В роки правління Івана Самойло-
вича дану посаду обіймав Василь Ду-
нінБорковський, за Івана Мазепи – 
Іван Ломиковський.

Штат гарматних служителів скла-
дався з наступних відділів: штаб (оса-
вул, писар, хорунжий, отамани), кан-
целярія генеральної артилерії (канце-
ляристи, підканцеляристи, фельдшер, 
музиканти), бойовий (гармаші, пушка-
рі) і допоміжний (господарі, дозорці, 
шафарі, наглядачі, старости, ключни-
ки, двірники, конюхи, коновали, стад-
ники, скотарі, римарі, ковалі, слюсарі, 

стельмахи, фурмани, погоничі).
Під час драматичних подій Північ-

ної війни 1700–1721 рр. гарматний 
парк Гетьманщини зазнав суттєвих 
втрат, а артилерійські служби через 
погане фінансування були дезоргані-
зовані.

Певне відродження генеральної 
артилерії спостерігаємо за правлін-
ня гетьманів Данила Апостола й Кири-
ла Розумовського. У складних умовах 
жорсткого контролю з боку Москви 
над фінансовими витратами першо-
му з них вдалося розпочати техніч-
не оновлення гарматного парку. За 
правління К. Розумовського було зро-
блено значний крок у напрямку відро-
дження артилерійського парку Геть-
манщини: ремонт і й оновлення пол-
кових гарматних парків, забезпечен-
ні їх ремісниками, порохом, тощо.

Після ліквідації гетьманства в 
1764 р. гарматний парк Війська За-
порозького було інкорпоровано Мос-
ковською державою. Проте козаць-
ка артилерія відображає оригіналь-
не технологічне та художнє явище, що 
яскраво вирізняється серед гармат-
них колекцій закордонних музеїв. На 
сьогодні українська гармата експону-
ється не лише в музеях України, але й 
у музеях Польщі, Росії, Туреччини.

Марина ХАРМАК

Турецька порцеляна у побуті 
гетьмана Івана Мазепи

Гетьман Іван Мазепа був не лише талановитим політи-
ком, але й людиною, що мала гарний смак у побуті, одязі, 
зброї та їжі. Недарма розкішшю гетьманської столиці Ба-
турина захоплювалося багато його сучасників. Поговори-
мо про столовий порцеляновий посуд, який був модним у 
той час.

Традиційним для українців був глиняний посуд. Але роз-
виток виробництва не стояв на місці. Тому вже з ХVII ст. в 
Гетьманщині поширюється мода на вишуканий скляний та 
срібний посуд. Ним переважно користувалися представ-
ники козацької старшини. Здебільшого цей посуд виготов-
ляли в Гетьманщині, лише невелику його кількість, як за-
значає дослідниця Тетяна Таїрова-Яковлєва, поставляли з 
польських та німецьких міст. Також в цей час до українських 
земель купці починають привозити і вишуканий порцеля-
новий посуд з Туреччини.

Такий посуд поступово з’являється і в побуті гетьмана 
Івана Мазепи. 

У 2012 році, під час досліджень службової будівлі («ку-
реня-вартівні») на території заміської резиденції на Гонча-
рівці археологи знайшли фрагменти тарілок з молочно-бі-
лого скла з рослинним орнаментом. На думку керамоло-
га Людмили Виноградської, до Батурина дані вироби були 
привезені з Османської імперії. Аналогічний мальований 
посуд з молочного скла виявлено під час археологічних до-
сліджень міст-фортець Очакова і Білгорода-Дністровського 
(Аккермана) на півдні України, що в XVI–XVIII ст. знаходили-
ся в складі Османської імперії.

Такі вироби були близькосхідними аналогами китай-
ської порцеляни. Турецьку кераміку переважно виготов-
ляли у трьох провідних гончарних центрах. З середини ХV 
ст. найвідомішим центром виробництва кераміки було міс-
то Ізник. Там виробляли біло-блакитну кераміку, поєдную-
чи близькосхідні та китайські мотиви. Роботи майстрів з Із-
ника слугували зразком для гончарів по всій країні. Окрім 
Ізника, порцеляну виготовляли з XVІ ст. у турецькому місті 
Кютаг’я. З 1428 р. місто перейшло до володінь Османської 
імперії. Вироби кютаг’ярських майстрів були дуже популяр-
ними у ХVII та ХVIII ст. На них вони поєднували зелений, жов-
тий, коричневий та блакитний кольори. Також відомим осе-
редком виробництва кераміки було місто

Чанаккале. Вироби цього гончарного центру вирізняли-
ся своєю формою: витончені пляшки та вази, міфічні фігу-
ри тварин, тощо. Можливо, саме з цих гончарних центрів 
Туреччини порцелянові тарілки були привезені до гетьман-
ської столиці.

Безперечно, вишукана турецька кераміка, як і доба 
гетьмана Івана Мазепи, не може нікого залишити байду-
жим. Не треба їхати далеко. В цьому можна переконатися в 
Батурині, тому запрошуємо вас відвідати Музей археології і 
пізнати історію рідного краю!

Каріна СОЛДАТОВА

Генеральна «армата» у Гетьманщині

С. Васильківський. Гармаш часів 
гетьмана І. Мазепи. Акварель, 1900 р.

Своя хата – своя правда, 
своя стріха – своя втіха

Вулиця Батурина. Фото 1911 р.
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Тарас Григорович Шевченко 
приїхав у Борзну до свого добро-
го знайомого, поета Віктора За-
біли, і це стало приводом до ве-
чірки, на яку він запросив і Пан-
телеймона Куліша. На тому вечо-
рі Пантелеймон Олександрович 
попросив Шевченка бути в нього 
боярином при вінчанні з Шуроч-
кою Білозерською. Наступного 
дня повіз його до маєтку нарече-
ної на хутір Мотронівка Борзнян-
ського повіту. 

24 січня 1847 року молоді по-
вінчалися у церкві села Оленів-
ки, неподалік від Борзни, поряд 
з Мотронівкою. Весілля було на 
славу. Тарас Григорович дивився 
на молоду, гарненьку світлу голів-
ку якої прикрашали ніжні блакит-
ні квіти, і було в його очах щось 
таке, суто чоловіче, чого Олек-
сандра Куліш не зрозуміла тоді до 
кінця, але пам’ятала все життя. І 
коли через багато років в її при-
сутності Тарас Григорович пода-
рував такий же погляд іншій, на 
її думку, не гідній жінці, Олексан-
дра Михайлівна відчула щось схо-
же на образу.

Зустрілись через десять ро-
ків у Петербурзі. Олександра Ми-
хайлівна Куліш стала відомою 
письменницею Ганною Барвінок. 
Вона дуже приязно поставилася 
до Шевченка. Але чутки про його 
взаємини із жінками сприймала 
з відтінками ревнощів і дуже не-
рвувала, коли переконалась, що 
Тарас Григорович дійсно закохав-
ся у кріпачку Ликеру Полусмако-
ву.

До зустрічі з цією дівчиною 
Поет не раз закохувався і пере-
живав розчарування в любові. 
Потребу одружитися, створити 
свій дім, поняньчити власних ді-
тей ретельно приховував від ін-
ших. У Петербурзі Григорій Га-
лаган познайомив Шевченка «с 
черниговскими землячками, с 
Карташевскими. Не жеманные. 
Милые, настоящие землячки». Це 
сталося 1858 року на вечорі у Ві-
ктора Білозерського, брата Ганни 
Барвінок. З однією із Карташев-
ських, Варварою Яківною, Поет 
зійшовся дуже близько. Вечора-
ми часто відвідував її. Як пізніше 
згадувала Варвара Яківна, «го-
ворив відверто про своє невдале 
й страчене життя». Читав вірші, 
зізнавався, що «на старості років 
йому хотілося б одружитись і мати 
домівку з хаткою й садком».

Братом Варвари Яківни Кар-
ташевської був чернігівській по-
міщик, відомий у Петербурзі жур-
наліст, Микола Якович Макаров. 
Йому належала кріпачка Лике-
ра Полусмакова. У 1859 році ді-
вчина з’явилась у домі Карта-
шевських. Привезла її до Пе-

тербурга з Чернігівщини мати 
Варвари Яківни. Дівчині було 
дев’ятнадцять літ. Батьків своїх 
вона не пам’ятала, хоча знала, 
що народилась у селі Липів Ріг на 
Ніжинщині і походила з козацько-
го роду. 

Пані Карташевська наряджа-
ла Ликеру в українській одяг, а 
коли збирались на літературні 
вечори імениті письменники Іван 
Тургенєв, Микола Некрасов, Ми-
кола Костомаров, Тарас Шевчен-
ко, Віктор Білозерський, Панте-
леймон Куліш, Олександр Писем-
ський, вона прислуговувала їм 
за столом. От тоді і впала дівчи-
на в очі Тарасу Григоровичу. Про-
те близьке знайомство Шевчен-
ка з Ликерою відбулося у червні 
1860 року у Надії Михайлівни За-
біли, сестри Ганни Барвінок і Ві-
ктора Білозерського, на Стрель-
ні, на дачі під Петербургом. Ді-
вчина жила тут із Ганною Барві-
нок, якій Варвара Карташевська 
передала Ликеру на час виїзду за 
кордон із хворим чоловіком.

Після тривалого лікування від 
сухот Ликера ожила, розквітла. 

Шевченко зрозумів, що оста-
точно закохався. 28 липня 1860 
року Тарас Григорович освідчив-
ся їй у коханні. А за два дні звер-
нувся з листом до Миколи Ма-
карова, хазяїна Ликери, з про-
ханням допомогти їм побратися. 
Тому що дівчина погодиться ви-
йти за нього, Шевченка, заміж за 
умови батьківського благосло-
вення пана Макарова. 

Про намір одружитися Поет 
написав брату Варфоломію Гри-
горовичу Шевченку 22 серпня 
1860 року. Розповів, що май-
бутню дружину звуть Ликерою. 
Вона кріпачка, наймичка з-під 
Ніжина. Розумна і письменна, 
по-московському не говорить. 
Скаржився, що знайомі земляч-
ки з панночок «ґвалтом голо-
сять» – Ликера «не до пари, не 
до пари». Але це зовсім не так: 
ця дівчина йому до пари. Тому 
що вони обоє селянські діти. У 
них є спільне коріння, чого не 
було з тими жінками, якими за-
хоплювався на певний час.

Першою раптом стала помі-
чати негативні риси Ликериної 
вдачі дружина Куліша – Ганна 
Барвінок. Хоча спочатку, судячи 
з листа Шевченка до Макарова, 
поставилася до їхнього одру-
ження з розумінням. Мабуть, 
не відчувала, що це так серйоз-
но. В листі до Миколи Макаро-
ва писала, що Ликера, чи то від 
рабства, чи то від народження, 
дуже зіпсована. Холодно зустрі-
ла освідчення Поета, однак за 
годину всі на подвір’ї знали від 
неї про це. Між Ликерою Полу-
смаковою та Олександрою Ми-

хайлівною Куліш почастішали 
сутички, і Тарас Григорович зму-
шений був перевезти свою на-
речену до своєї приятельки (він 
називав її рідною матусею) Ка-
терини Іванівни Іванової, се-
стри графині Анастасії Іванівни 
Толстої.

Потім Варвара Яківна Кар-
ташевська пояснювала цей пе-
реїзд тим, що Ликера не хотіла 
працювати у Кулішевої дружи-
ни. Олександра Михайлівна на-
магалася розкрити Поетові очі 
на його наречену, показати її 
злодійкою, аморальною дівчи-
ною. Говорячи це, вона робила 
натяки, бо не було явних фактів. 
А незабаром «пощастило». Пані 
Іванова найняла для Ликери 
молодого вчителя, який не всто-
яв перед її чарівністю. Допові-
ли Шевченку так, як хотіла Ган-
на Барвінок, і він розгнівався 
на дівчину, прогнав її. А Ликеру 
письменниця переконувала, що 
Поет «сибіряка і п’яниця», тому 
їй не пара. Полусмакова ніко-
ли не бачила свого нареченого 
п’яним. Він турбувався про неї. 
Коли в серпні 1860 року Ликера 
занедужала, бо, за Шевченко-
вим висловом, «дурна десь тьо-
пала по калюжах та простудила-
ся», Тарас Григорович замовив 
і привіз дівчині теплі черевики. 
Просив Надію Михайлівну Забі-
лу передати «мізерію і паспорт» 
його «любої Лікери». Довіряв 
своїй нареченій доглядати за 
його інтимними речами. Це по-
тім їй дорого коштувало.

Через п’ятдесят років після 
смерті Тараса Григоровича Ли-
кера Іванівна Полусмакова зга-
дувала, що він їй дуже подобав-
ся. Тоді вона молодою була і не 
розуміла, «який він великий чо-
ловік». Любив її дуже. Був пер-
ший після батька і матері. До 
шлюбу Поет справив нарече-
ній вбрання. «Тільки я йому все 
віддала, – згадувала Ликера 
Іванівна. – Боялася Карташев-
ських. Він все казав «давай по-
вінчаємось», а з-за границі пи-
сали «підожди». Микола Мака-
ров клопотав, аби відпустити 
свою кріпачку Ликеру Полусма-
кову на волю. І це нарешті ста-
лося. Можна було ставати на ве-
сільний рушник. Шевченко ра-
дів. Поцілував Ликеру і сказав 
їй, що вона тепер, як усі люди.

Та сталося не так, як гадало-
ся. Під впливом міщанських на-
говорів з боку Олександри Ку-
ліш та її спільниць Варвари Кар-
ташевської і Надії Забіли цей 
шлюб не відбувся. До того ж, пе-
реконали Шевченка в тому, що 
Ликера злодійка. В листі до На-
дії Забіли від 18 вересня 1860 
року Тарас Григорович звину-
вачував свою колишню нарече-
ну у брехні. Писав, що не знай-
шов «2 простыни, 1 полотен-
це, 6 пар чулок, корсет, дюжину 
носовых платков, перочинный 
нож, теплые башмаки, коленкор 
для юпок и рисунок для мереж-
ки». Ликера пояснила, що ці речі 
залишила в домі Надії Михай-
лівни. Шевченко просив Забілу 
повідомити, чи це правда, через 
Миколу Маркевича і з болем зі-
знавався: «Душі своєї не шкода 
було для Лікери, а тепер шкода 
нитки! Чудне щось робиться зо 
мною». Надія Забіла відповіла 

Шевченкові: «Боюсь, щоб Луке-
рія іще в яку-небудь историю не 
впутала меня. У меня нет ни од-
ной ее и вашей вещи…».

Речі так і не повернулися до 
Шевченка. В листі до Миколи 
Макарова від 31 жовтня 1860 
року просив: «Ще ось що. Чи не 
бачили Ликерію? Чи сказали їй, 
щоб вернула мою мізерію до 
ниточки (реєстр повинен буть у 
Надежды Михайловны або у Ан-
дрея Николаевича) [Маркеви-
ча – Л.С.]». Просив нагадати їй, 
що вона заробила за тиждень 
чотири карбованці, які повинна 
від свого імені надіслати в Чер-
нігів на ім’я Романа Дмитровича 
Тризни, секретаря дворянства 
Чернігівської губернії, з напи-
сом «в пользу Черниговской во-
скресной школы». «Цією ціною, 
– писав Шевченко, – окупить 
вона і свою, і мою погану славу». 
8 жовтня 1860 року в наступно-
му листі до Миколи Макарова 
Тарас Григорович знову звину-
вачував Ликеру у брехні, напо-
лягав, щоб вона надіслала гро-
ші в Чернігів, на відомі цілі, 14 
крб. заплатила за квартиру та 1 
крб. за загубленого ключа. 

Тарас Григорович тяжко пе-
реживав останню драму осо-
бистого життя. В листі до брата 
Варфоломія Шевченка з гірко-
тою писав: «Що мені на світі ро-
бити? Я одурію на чужині та на 
самоті». А Ганна Барвінок, Надія 
Забіла, Варвара Карташевська 
раділи, що врятували велико-
го Поета від нещасливого одру-
ження.

Шевченко ще деякий час 
сподівався знайти собі подру-
гу життя. Як заклинання повто-
рював власні ж рядки: «Ні! Тре-
ба одружитись хоча б на чорто-
вій сестрі!». А потім сховався від 
усіх у чужій комірчині. То була 
низенька кімнатка з ліжком, де 
замість простирадла, лежав ба-
ранячій кожух. На столі завжди 
було безладдя, стояв порожній 
штоф з-під горілки. Жив Шев-
ченко одним днем, не прагнучи 
комфорту. В це житло приходи-
ла до нього бідна молоденька 
міщаночка в дірявих череви-
ках, в самій хустині, тремтячи 
від холоду. Поет прихилявся до 
неї всією душею і воркував, як 
голуб. Ім’я цієї жінки, що подару-
вала Тарасові Григоровичу свою 
прощальну любов, не зберегло-
ся. Такі відомості про останні 
дні життя Кобзаря знаходимо у 
монографії про Шевченка пись-
менниці і літературознавця Ма-
рієтти Шагінян.

А Ликера Полусмакова ви-
йшла заміж за перукаря Яков-
лєва і жила у Царському селі 
складним, нещасливим життям. 
Після смерті чоловіка в 1904 
році переїхала до Канева. Зго-
дом Ликеру Іванівну запроси-
ли до Москви, де відзначалися 
п’ятдесяті роковини з дня смер-
ті Шевченка. Тоді ж було записа-
но її спогади про Поета. У Кане-
ві Ликера Іванівна майже кож-
ного дня приходила на могил-
ку Тарасову. Люди шепотіли їй 
услід: «Шевченчиха пішла! Шев-
ченчиха пішла!». Померла вона 
у 1917 році, залишивши нам 
свій милий портрет, намальо-
ваний Шевченком влітку 1860 
року, коли їхній роман тільки-но 

починався. Своїй нареченій Та-
рас Григорович присвятив пое-
зії «Ликері», «Л» («Поставлю хату і 
кімнату»), «Барвінок цвів і зеле-
нів». Всі твори навіяні розривом 
з Полусмаковою і є взірцем чу-
дової української лірики.

З тих пір збігло багато часу. 
Але навколо стосунків Тараса 
Шевченка з жінками не вгамо-
вуються пристрасті. Деякі авто-
ри публікацій про Поета, не вчи-
тавшись в його твори, в його бі-
ографію, звинуватили Тараса 
Григоровича в любові до влас-
ної сестри Оксани. Тому, мов-
ляв, так і не зумів одружитись. 
Насправді ж Оксана Ковален-
ко не була йому ні сестрою, ні 
близькою родичкою, а була 
вона першим юнацьким кохан-
ням. Їй Поет присвятив поему 
«Мар’яна-черниця» та вірш «Ми 
вкупочці колись росли». 

Ликера ж Полусмакова мо-
гла б стати дружиною Кобза-
ря, матір’ю його дітей, помічни-
цею, другом, «з яким сісти хлі-
ба з’їсти, промовить слово, то 
воно б хоч і як-небудь на сім сві-
ті, а все б таки якось жилось. Та 
ба! Нема з ким». Непорядність 
людська, заздрощі, прихована 
неповага до Поета зруйнува-
ли його прагнення до сімейного 
щастя. І прикро, що цього не по-
мічають, або роблять вигляд, що 
не помічають, автори деяких пу-
блікацій, називаючи Ликеру По-
лусмакову непристойними сло-
вами. А це значить, що вона не 
була б до пари великому Поету.  

На щастя, не все так сум-
но. Провідний науковий співро-
бітник Шевченківського націо-
нального заповідника у Каневі, 
кандидат філологічних наук Зі-
наїда Панасівна Тарахан-Бере-
за доклала багато зусиль, аби 
представити громадськості зо-
всім протилежний образ Лике-
ри Іванівни. Зінаїда Панасівна 
провела дослідження метрич-
них книг і встановила, що шев-
ченкова наречена похована за 
кілька кілометрів від могили Та-
раса Григоровича. Поховання 
було безіменне, зроблене гро-
барем Канівської богадільні, де 
на сімдесят сьомому році 4 лю-
того 1917 року померла Ликера 
Полусмакова. Зінаїда Панасів-
на опитала багатьох старожи-
лів. На це пішли роки. І їй пощас-
тило знайти могилку коханої 
Кобзаря на кладовищі «Сільце». 
Добилася того, аби на місці по-
ховання поставити мармурову 
плиту з написом: «Тут поховано 
наречену Т. Г. Шевченка Лике-
ру Іванівну Полусмакову 1840-
1917». Нижче рядки з шевчен-
кової поезії «Ликері». А ще Зіна-
їда Панасівна дізналась про те, 
що Лікера Іванівна вишивала 
лиштвом – білим по білому. Це 
рідкий дар. У Канівському музеї 
Шевченка зберігається виши-
тий нею рушник з півнями. Ли-
кера принесла його на могилу 
Тараса Григоровича. У книзі від-
гуків залишила запис: «13 трав-
ня 1905 року приїхала твоя Ли-
кера, твоя люба, мій друже. По-
дивись, подивись на мене, як я 
каюсь…».

Людмила СТУДЬОНОВА
Чернігів

«Приїхала твоя Ликера…»
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Народилася на Полтав-
щині. Закінчила Гадяцьке 
культурно-просвітнє учили-
ще та Київський університет 
культури та мистецтв. Автор-
ка п'яти поетичних збірок для 
дорослих та двох книжок для 
дітей. Лауретка премії іме-
ні Любові Забашти та пере-
можниця конкурсу-фестива-
лю «Поетичний рушник».

* * *
Не хвалися, що світло знайшов,
Бо ловець розставляє ще сіті.
Сльози відчаю – до підошов,
І нелегко живеться у світі.
І так важко крізь хащі брести,
Бо чигає то звір, то зміюка.
Та не втрать у собі доброти,
Не топчи, не гаси Божі звуки!
Не гордись, що безцінні 

скарби:
Мудрість, віра – усе вже у тебе.
Ти живи. Ти живи і люби.
Щастя більшого в світі 

не треба!

* * *
Буває тяжко. Буває лячно.
І аж по вінця самі гіркоти.
Але, о Боже, як же я вдячна,
що можу бачити, що можу йти.
Що можу плакать і не ховатись,
і обпікатися болем чужим.
І що на рани ще дмуха мати.
Й поруч зі мною хтось дорогий.
І є дороги, яруги, стерні.
І є осонцені всюди серця.
Є молитви, що нічим не стерти.
І є земля найдорожча оця.
Буває всяко. Бува безкрило.
Але як вранішньо й свіжо бува...
Лише б прощали, лише б 

любили.
Лише б тулилися – гріли слова.
Незгоди зможемо ми здолати.
А в нас ще силийі духу — 

без меж!
Ти не вмирай, бо справ ще 

багато.
Ти не здавайся, поки не вмреш!

* * *
Що я шукаю в зимовому лісі?
Сонні уривки забутих куплетів?
Срібло космічне, що тут сипле 

місяць,
Може, то крила, потрібні для 

злетів?
Що я шукаю? Чи шишки соснові,
Пісеньку гнома, загублені 

ноти?
Може відлуння тривожне 

любові,
Може, краси чарівну позолоту?
Холодно трохи, і трохи похмуро,
Та чари лісу тримають за руку.
Як же люблю ці зимові 

гравюри!
В серці - звучання печальне 

дудука.
Може, отут заховалося диво,
Святий Миколай десь отут 

спочиває...
Як же у лісі казково – красиво!
Казку знаходить той, хто шукає.

Можна вважати, що Ленідові Гор-
лачу (справжнє прізвище – Ковален-
ко) пощастило. Довідка про нього у 
першому томі Української літератур-
ної енциклопедії є. А ось тим, чиї пріз-
вища на «О-Я», до такого авторитетно-
го довідкового видання – зась. Воно 
обірвалося на третьому томі, який по-
бачив світ далекого 1995 року і закін-
чився інформацією про І. С. Нечуя-Ле-
вицького. 

Пощастило нашому знаному зем-
лякові і ще раз, коли 31 січня 1967 
року газета «Літературна Україна» 
опублікувала список новоприйнятих 
до Спілки письменників України шіс-
тьох нових членів, серед яких був і він 
– автор на той час першої поетичної 
книжки «Сонце в зіницях», яка поба-
чила світ 1965 року. Нині газета пись-
менників про нових членів Спілки по-
відомляє нерегулярно.

Щодо згаданої енциклопедичної 
довідки, то з неї цікаві дізнаються, що 
народився Леонід Никифорович у се-
лищі Ріпки на Чернігівщині. Закінчив 
1963 р. Ніжинський педагогічний ін-
ститут (нині університет). Друкується 
від 1958 року. Після першої випус-
тив ще поетичні збірки «Лебеді», «Та-
нок дощу», «Співучий млин», «Зірниці», 
«Світовид», «Ми у світі». За докумен-
тальні повісті «Магістраль віку», «Від 
Дніпра до Амура», «Далекосхідне кіль-
це» (написані у співавторстві) удосто-
єний Республіканської премії імені М. 
Островського. 

Тут енциклопедичну довідку та-
кож, вважаю, слід доповнити, назвав-
ши співавтора Горлача. А ним був Ста-
ніслав Тельнюк, який є і автором да-
ної довідки. Тож йому було явно не з 
руки називати себе самого...

Якщо вже мова зайшла про пре-
мії, то їх у Леоніда Никифоровича, 
окрім названої вище, цілий букет: 

імені Г. Сковороди, І. Нечуя-Левиць-
кого, В. Винниченка, А. Малишка, М. 
Коцюбинського, В. Свідзінського, 
Фундації доктора М. Дем’яніва «Сво-
бода і мир для України». Не можу по-
ручитися, що не пропустив якоїсь.

Окремо, вважаю, слід сказати, 
що 2013 року Л. Горлач став лауреа-
том Національної премії України імені 
Тараса Шевченка – за книжку віршів 
«Знак розбитого ярма». Та хіба мож-
на переоцінити вклад у вітчизняну лі-
тературу автора шести романів у ві-
ршах! Здається, на таке жоден з укра-
їнських поетів не спромігся. 

А ще Леонід Горлач виступав із 
літературно-критичними нарисами, 
перекладає твори білоруських, ві-
рменських, грузинських, єврейських, 
німецьких, чеських та інших пись-
менників. Його окремі твори також 
перекладені багатьма мовами.

І всі означені здобутки належать 
авторові, який ніколи не займався 
чисто літературною творчістю. Він за-

вжди обіймав відповідальні посади 
– у Спілці письменників, очолюючи 
Бюро пропаганди художньої літерату-
ри, у журналістиці – в Ніжині, Черні-
гові, Києві.

Авторові цих рядків пощастило 
також, адже протягом кінця 1966-го 
- початку 1968 років працював з Ле-
онідом Горлачем у молодіжній газе-
ті «Комсомольський гарт» у Черніго-
ві. Саме тоді й зроблена наведена тут 
світлина: на ній ліворуч Л. Горлач із 
автором цих рядків. А на збірці віршів 
«Співучий млин» його рукою виписа-
но, на жаль, уже дещо вицвілий ав-
тограф: «... Сашкові Олійнику, з яким 
ми випили бочку горілки й написали 
тонну віршів». Відразу ж маю поясни-
ти щодо бочки й тонни – то, звісно ж, 
гіперболи. Якщо ми й брали участь у 
корпоративах чи вітали із днями на-
роджень колег, то налягали в осно-
вному на сухі червоні вина. У другій 
половині шістдесятих на не вельми 
щедрих полицях продуктових мага-

зинів усе-таки майже завжди були не 
лише ординарні портвейни та фрукто-
во-ягідні напої, а й пристойні столові 
вина болгарського виробництва. 

А відносно віршів, то щодо само-
го Леоніда, як на мене, перебільшен-
ня не надто й велике. Просто не міг 
же він обійтися без комплімента на 
адресу колеги. 

А колегами ми не перестали бути 
й після того, як Л. Горлач залишив 
Чернігів і перебрався до Києва. Там 
він від самого початку (а це був 2002 
рік) і понині редагує газету Чернігів-
ського земляцтва «Отчий поріг», чле-
ном редакційної ради і позаштаним 
автором якої мав честь бути і автор 
цього ювілейного допису. Неодно-
разово мав я нагоду представляти 
твори земляка в літературному ра-
діожурналі «Сонячні кларнети», який 
кілька десятиліть звучав у ефірі чер-
нігівського обласного радіо.

Олександр ОЛІЙНИК

Це фотографія з архіву Куликівської районної 
газети «Поліська правда», де я відпрацював жур-
налістом 23 роки. Фото другої половини 1970-х ро-
ків. І на ньому, крайній зліва, теж наш ювіляр Лео-
нід Горлач.

Тоді ще молодий український поет, легкий на 
підйом, він недавно повернувся з творчої поїздки в 
складі делегації радянських письменників на БАМ. 

Хто забув – це Байкало-Амурська магістраль. 
Одна з далеко не рядових прикмет того радянсько-
го часу. Символ величі радянських будов, продо-
вження «великих будов перших п`ятирічок», ще до-
воєнних. Ми, тобто народ, «народні маси», звісно, 
тоді і близько не знали, що насправді за цими бу-
довами, такими, як Біломорканал, Магнітка, та й 
пізніші, повоєнні епопеї, на кшталт цілини чи Брат-
ської ГЕС. 

Байкало-Амурська залізнична магістраль мала 
з̀ єднати, уже за своєю назвою, Байкал з Амуром, 
конкретніше – промислові райони Зауралля і Да-
лекого Сходу. Довжина магістралі, від міста Усть-
Кут на Лєні до Комсомольська-на-Амурі, навіть тро-
хи далі – до Совєтської гавані на березі Тихого оке-
ану, – 4234 кілометри. Траса – по південній частині 
Сибіру, це, власне, було відгалуження знаменитої 
Транссибірської магістралі. 

Будівництво почалося в 1974 році, у квітні, пла-
нувалося на 7 років. Насправді, спорудження БАМу 
зайняло 10 з половиною років. 

Вже пізніше, в часи Перебудови і гласності, ми, 
як і багато про що, дізналися, що мало не за сто-
ліття до цього, ще наприкінці ХІХ століття, в Росій-
ській імперії розгорнулося величезне будівництво 
залізниць, коли в окремі роки споруджували їх по 
4 тисячі кілометрів! А не 4 тисячі за 10 років. Тоді, 
за царя, була споруджена і Транссибірська магі-
страль, північніше, ніж БАМ, а значить, у значно 
важчих умовах. Не кажучи вже про рівень техніки у 
1890-х і 1970–1980-х роках. 

Але це невеличкий екскурс в історію. Тоді, ж 
Леонід Горлач приїхав з Сибіру, БАМу, з новими 
творами і враженнями про «будову століття». 

Нагода розповідати про них була не раз, у тому 
числі і під час так званих Днів братерських літера-
тур. Було тоді, при Союзі РСР ще й таке явище. Наша 
Чернігівщина, як і в так званому «соціалістичному 

змаганні», була «подружена», крім інших країв не-
озорого СРСР, звісно ж, з братніми слов̀ янськими 
народами. Конкретніше – з Брянською областю 
Росії і Гомельською – Білорусі. 

Щодо чисто літературних зв̀ язків, то в цих 
«Днях», «Декадах» обміну делегаціями письменни-
ків, врешті, не було нічого поганого. Попри те, що 
все це, як і загалом все в СРСР, було під недремним 
контролем правлячої Компартії. 

Ось під час одного з таких заходів і було зро-
блено це фото. Очевидно, ця акція була ширшого 
рівня, ніж «Чернігів – Гомель», бо до нас завітали 
й письменники з інших областей Білорусі, зокрема, 
її столиці. 

Відтак, друга справа на фото – чудова біло-
руська поетеса Євгенія Яніщиц. Поетеса складної 
і трагічної долі. Детально про неї і її вірші в оригі-
налі, білоруською – у номерах 53, 54 і 139 нашої 
газети «Світ-інфо», а також у № 2 ще однієї моєї га-
зети – нової літературно-мистецької «Струна». Ці 
публікації ви можете знайти на сайті нашої газети. 

Поети роз̀ їхалися з Чернігова по районах об-
ласті. Леонід Горлач і Євгенія Яніщиц приїхали не-
величким творчим десантом в Куликівку. А потім 
ми поїхали в село Салтикова Дівиця. Одне з най-
більших в районі і відоме своєї історією ще з часів 
княжої Русі, а в часи козаччини- навіть сотенне міс-
течко. Я їхав як журналіст райгазети, в якій, до того 
ж, керував літературною студією

З БАМу Леонід привіз доволі дефіцитну в ті часи 
річ – справжній кожух. Пригадую, того дня, в нашу 

поїздку, стояв гарний мороз. Побачивши, що Євгенія 
змерзла, Льоня зняв кожуха і накинув на плечі по-
етесі, сказавши: «Зігрію синьооку сестру-Білорусь».

У заповненому кількома сотнями людей будин-
ку культури (що зараз не так просто уявити в селах) 
пройшов цей поетичний вечір. З великим успіхом. 
Цікаво, що Євгенія читала вірші в оригіналі, рідною 
білоруською мовою. І всі все розуміли. Пам`ятаю, 
читала, зокрема, вірші «Як прыехав ди вкацівся у 
святліцу, як на грэх», «Прайшла жицыця часцінка в 
Перунах».

Тут Євгенії нема й 30-ти, Леонідові нема 40-ка. 
Друга зліва на фото – Віра Михайлівна Бабін, 

третій секретар райкому партії, секретар по ідео-
логії. Щира, душевна жінка, які теж траплялися се-
ред партпрацівників, хоч, звісно, такі кадри почу-
валися там не дуже комфортно. 

Крайній справа – редактор нашої газети Іван 
Михайлович Литвин, якому не виповнилося тоді й 
50-ти. В Куликівку він приїхав на початку 1967-го, 
після відновлення по 4-річній перерві Куликівсько-
го району. А отже відновлення і райгазети – ко-
лись, первісно, ще до війни, – «Сталінський шлях», 
потім «Ленінським шляхом», а з того 1967 року й по 
сьогодні – «Поліська правда». Винятково порядна, 
добра людина. Очолював газету беззмінно 20 ро-
ків, до самої своєї передчасної смерті у 1987 році, 
у віці 57 років.

Віра Михайлівна Бабін померла у поважнішому 
віці, кілька років тому. 

Євгенія Яніщиц померла у себе в Мінську, в 
листопаді 1988 року, буквально за кілька днів піс-
ля свого 40-річчя. Смерть ця загадкова по сьогод-
ні. Версії – самогубство, нещасний випадок (впала 
з балкона своєї квартири), навіть можливе вбив-
ство. Хто знає, де правда? Нам зосталися лише 
проникливі вірші «неприрученої птахи білоруської 
поезії». 

З людей на фото– живий-здоровий Леонід Гор-
лач, і хочеться побажати у його ювілей всього най-
кращого цьому гарному і працьовитому поетові. До 
того ж, одному з активістів Чернігівського земля-
цтва в Києві, багатолітньому редактору газети зем-
ляцтва «Отчий поріг». 

Петро АНТОНЕНКО

Доповнення до енциклопедії

Про що нагадало фото

4 квітня виповнюється 80 років Леонідові Горлачу
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Щоб швидко почистити сосиски після варіння, проткніть 
їх в декількох місцях виделкою перед зануренням в окріп. 

Якщо під час варіння яєць додати у воду трохи соди, 
шкаралупа знімається швидко і легко.

Звичайні білизняні прищіпки можуть вам стати в наго-
ді на кухні. Зручно з їх допомогою закривати пакети з чіпса-
ми, крупою, цукром та іншими сипучими продуктами.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Гідна людина ніколи 
не йде слідами інших лю-
дей. (Конфуцій).

 Єдина справжня му-
дрість – це знання того, що 
ви нічого не знаєте. (Со-
крат). 

 Коли множаться за-
кони і накази, зростає 
кількість злодіїв і розбій-
ників. (Лао-Цзи).

 Якщо боїшся – не 
говори, якщо сказав – не 
бійся. (Шаміль).

 Прагнення до щастя 
– це прагнення прагнень. 
(Л. Фейєрбах).

Було колись...
Видатний італійський 

художник, скульптор, ар-
хітектор та інженер — 
Леонардо да Вінчі був 
першим, хто пов'язав чис-
ло кілець на зрізі дерева з 
його віком. Також він за-
значив, що ширина кілець 
показує, наскільки дощо-
вим було літо.

Повне ім'я знамени-
того іспанського худож-
ника Пабло Пікассо таке: 
Пабло-Дієго-Хосе-Фран-
сіско де Паула Хуан-Не-
помусено Марія де лос 
Ремедіос-Чипріано -де -
ла Сантісіма-Тринідад-
Мартир-Патрісіо-Клито-
Руїс-і-Пікассо. Такі довже-
лезні імена, що походять 
здавна, – не дивина в Іс-
панії. 

Куточок 
гумору

– Дівчино, а вашій 
мамі зять не потрібен?

– Ні, ми ще нинішнього 
не доконали.

☺ ☺ ☺
Сімейна пара у психо-

лога.
Психолог – чоловікові: 

«Ви вважаєте, що дружи-
на не дає вам слово ска-
зати?»

Дружина: «Ні, він так 
не вважає.»

☺ ☺ ☺
– У вас в ресторані є 

що-небудь пісне?
– Пика кухаря.

☺ ☺ ☺
– Ти знаєш, мій кум 

Микола протверезів до не-
впізнання.

☺ ☺ ☺
– А ви матюками лає-

теся?
– Можу і похвалити.

☺ ☺ ☺
– Який твій найкращий 

результат у бігу на 100 ме-
трів?

– 50 метрів.

☺ ☺ ☺
– Хотів втопити свої 

проблеми в алкоголі, але 
вони, кляті, плавають.

Корисні порадиКорисні поради

 Прісноводне озеро, що має найбільшу акваторію, – 
Верхнє, одне з Великих озер у Північній Америці. Площа його 
перевищує 82 тисячі квадратних кілометрів. 

 Озеро, розташоване на острові Кильдин в Баренце-
вому морі, – справжнє диво природи. Верхній шар водойми 
– прісний, в ньому мешкають прісноводні риби. Нижче роз-
ташований шар солоної води, де живуть морські риби: тріс-
ка, камбала, морський окунь. Ще нижче – царство так зва-
них пурпурних бактерій. Біля самого ж дна – мертва зона, де 
життя практично немає.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реа-

лізацію/придбати букіністичну літерату-
ру: книги з історії, філософії, кла-
сику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську 
літературу, фентезі, фантастику. 
Російську класику та соцреалізм 
не пропонувати. 

Тел. 063 236 18 03 (Олександр), 
ел. пошта: 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 презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

реа-
ату-

р)

Газета виходить за сприяння Товариства 
Української Мови (США), голова ТУМ Віра Боднарук, 
та Міжнародної Фундації імені Івана Багряного, 
голова Олексій Коновал.

Отримав зарплату – 230 кілограмів 
брудних монет по одному центу

В американському штаті Джорджія співробітникові авто-
сервісу, котрий звільнився, виплатили останню зарплату бруд-
ними одно центовими монетами.

Андреас Флейтен вирішив звільнитися із-за нездорової об-
становки на роботі. Звістка не порадувало начальника.

До кінця січня роботодавець повинен був виплатити Флей-
тену заборгованість із зарплати – 915 доларів. Коли цього 
не сталося, чоловік поскаржився в департамент праці штату 
Джорджія. Це допомогло: вночі перед його будинком звалили 
купу забруднених мастилом монет в один цент.

Вага монет становила 230 кілограмів. «Не уявляю, що з 
ними робити», нарікає чоловік. Він склав монети в гаражі і має 
намір почистити їх перед використанням.

Колишній начальник Флейтена заявив: «Все це не грає ролі. 
Йому ж заплатили». 

Неправильно Правильно 
Поступили в продажу Надійшли у продаж

Поступили порядно Вчинили порядно

Потерпіти невдачу Зазнати невдачі

По технічним причинам З технічних причин

По якому питанню У якій справі

Правка тексту Виправлення тексту

Рекорди зірок
У попередні вихідні 20–21 березня ряд 

видатних футболістів відзначилися цікавими 
рекордами. Кращий футболіст планети, воло-
дар рекордних 6-ти «Золотих м`ячів» аргенти-
нець Ліонель Мессі продовжує феєрію в іспан-
ській «Барселоні», де 33-річний футболіст про-
вів усю свою кар̀ єру. Капітан команди вийшов 
у матчі чемпіонату Іспанії у стартовому складі 
проти «Реал Сосьєдада» і став рекордсменом 
клубу за кількістю проведених за нього матчів. 
Ця гра стала 768-ю за клуб, і Мессі перевер-
шив досягнення Хаві, який провів на одну зу-
стріч менше. Цю подію капітан відзначив дво-
ма голами, а «Барса» перемогла – 6:1.

Також для Мессі цей матч став 511-м в 
чемпіонаті Іспанії. Тепер він випередив леген-
дарного воротаря «Реалу», чемпіона світу і Єв-
ропи Ікера Касільяса, а також зрівнявся з пів-
захисником «Атлетико» з Більбао Раулем Гар-
сією. Обидва вже завершили кар̀ єру. А рекор-
дсменом по матчах чемпіонату залишається 
відомий у минулому воротар Антоні Субісарет-
та, який провів 622 матчі. 

В чемпіонаті Іта-
лії нападник «Мілана» 
Златан Ібрагімович за-
бив у ворота «Фіорен-
тини» (3:2) у віці 39 ро-
ків і 169 днів. Таким чи-
ном, шведський футбо-
ліст став найстарішим 
гравцем, кому вдало-
ся забити 15 голів за 
сезон у такому віці.
За свою карєру Зла-
тан виступав у кількох 
дуже відомих клубах. 

Нападник паризького клубу ПСЖ і збірної 
Франції, діючого чемпіона світу, Кіліан Мбап-
пе двічі забив у матчі чемпіонату країни «Ліо-
ну» (4:2). 22-річний француз відзначився 100 
разів у національному чемпіонаті та став най-
молодшим футболістом, котрому вдалося до-
сягти такого видатного показника.

Особистий рекорд встановив уругваєць 
Луїс Суарес, котрий багато років виступав за 
«Барселону». Нині грає за «Атлетіко» (Мадрид) 
і приніс перемогу команді над «Алавесом» – 
1:0. Цей гол став для Суареса 500-м в кар’єрі.

Футбольна планета
 Ліга чемпіонів: чвертьфінал

У головному клубному турнірі Європи мат-
чі одної восьмої фіналу визначили переможців, 
чверть фіналістів. В цю стадію вийшли три ко-
манди Англії, дві Німеччини, по одній з Іспанії, 
Франції, Португалії.

Ось кого жеребкування звело у чвертьфіналі. 
«Манчестер Сіті» – «Боруссія». «Порту» 

–«Челсі». «Баварія» – ПСЖ. «Реал» – «Ліверпуль».
Перші матчів пройдуть на полях команд, 

вказаних у парах першими, 6 квітня. Матчі у від-
повідь – 13 квітня. 

Ліга Європи
Визначилися і чверть фіналісти другого 

за рангом євро кубкового турніру. В ньому зу-
стрінуться такі пари: 

«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Арсе-
нал» – «Славія», «Аякс» – «Рома», «Динамо» (За-
греб) – «Вільяреал». Перші матчі, на полях ко-
манд, вказаних першими, – 8 квітня, матчі у 
відповідь – 15 квітня. 

Невдача наших команд 
у кубках

Обидва наші представники – «Шахтар» і 
«Динамо» восени пробилися у весняну стадію 
євро кубків, але не надовго. В одній восьмій 
фіналу Ліги Європи вибули. 

«Шахтар» восени отримав пряму путівку в 
груповий турнір Ліги чемпіонів за квотою, як 
чемпіон України. Але в групі з 4-х команд не 
зміг увійти у двійку кращих, щоб пробитися у 
плей-офф, і відтак перейшов у Лігу Європи. Ки-
ївські динамівці через стикові матчі теж про-
билися у плей-офф цього турніру. 

В одній восьмій Ліги Європи «Шахтар» 
спершу програв у гостях італійській «Ромі», 
яка перемогла – 3:0, а потім програв і другий 
матч, домашній, у Києві – 1:2.

«Динамо» теж програло обидва матчі іс-
панському «Вільяреалу»: спершу вдома – 0:2, 
потім з тим же рахунком у гостях. 

Якби не ці 4 поразки, а хоч по одній пере-
мозі, навіть при вильоті з турніру, це б прине-
сло залікові бали Україні для участі наших ко-
манд в євротурнірах. Тепер же ми втратили 
нинішню позицію. І на сезон 2022–2023 років 
наш чемпіон уже не отримає пряму путівку в 
груповий турнір Ліги чемпіонів. 

Златан Ібрагімович 
і Ліонель Мессі

Ми несвідомо позбавляємо себе радос-
ті, наповнюючи життя суєтою: втрачаємо час 
в роздумах про майбутнє і минуле, забуваючи 
проживати сьогодення, прагнемо бути краще 
когось, боремося з обставинами і поспішаємо 
встигнути всюди. Звідси постійна незадоволе-
ність, втома і безпричинно «примхлива» пове-
дінка. Спробуйте перевірені способи бути спо-
кійним і радіти життю.

Задавайте запитання «Ну і що?» Ставте його 
собі щоразу, коли навалюється величезна кіль-
кість справ, ви відчуваєте хвилі паніки, занепоко-
єння і дратівливості. Ну і що буде, якщо ви:

не зробите кілька справ з довгого списку «на 
сьогодні» і залишите спроби виконати те, на що 
вже давно махнули рукою;

збережете спокій і посміхнетеся замість пів-
годинних роздусів, суперечок і пошуку винного;

перестанете стрибати через голову, викону-
ючи неможливе в обмежені терміни?

Відповідайте чесно на ці питання, і ви побачи-
те, як стан справ відразу стане яснішим.

Позбавтеся від заздрості. Немає сенсу за-
здрити тим, хто чогось досяг. Ви не знаєте всіх 
умов, за яких це відбувалося, тому навряд чи змо-
жете зробити правильні висновки з історій успіху 
тих чи інших людей. Щоб жити в гармонії з собою, 
потрібно стежити за власним розвитком, радіти 
від процесу і якості своїх результатів.

Змініть свою поведінку. Негатив проникає 
в наші думки і впливає на наше щоденне відчуття 
щастя навіть через слова і фрази, які ми вживаємо. 
Наприклад, «не можу – вище моїх сил – втомився – 
немає можливостей» і т. д. Щоб змінити свою пове-
дінку, для початку спробуйте протягом одного дня 
контролювати своє мовлення. Ви помітите, як час-
то використовуєте негативні фрази і слова.

Наступний крок – перехід в нейтральне або 
навіть позитивне русло. Замість «не переживай», 
скажіть «нехай буде весело». Замість «не пере-
ймайся» - «що хорошого ти бачиш в цій ситуації?». 
Ви зрозумієте, як легко підтримувати гарний на-
стрій, якщо ви завжди усміхнені і радісні.

Відпускайте. Якщо ситуація дуже стресо-
ва для вас, не намагаєтеся її «розрулити» си-
ломіць. Чим менше ви приділяєте їй уваги, тим 
більше способів її вирішити ви побачите. Вам 
залишиться тільки вибрати з їх числа найпро-
стіший і раціональний.

Перестаньте метушитися і ускладнювати. Не 
накручуйте себе і не поспішайте. Прислухайтеся до 
своїх внутрішніх бажань. Тільки так ви зрозумієте, 
що проживаєте своє власне життя, а не батьків-
ське або нав'язане маркетингом, що не беретеся 
за зайві справи, не женетеся за непотрібними за-
доволеннями. Кожен вдих і видих – в задоволення.

Будьте самодостатні. Вам не потрібна нянь-
ка, щоб бути щасливим. Ніхто не знає краще за 
вас, що саме робить вас спокійними, щасливими, 
і ніхто не зможе дати вам відчуття радості, якщо 
ви не вмієте знаходити задоволення самостійно. 
Як тільки ви усвідомите це, то відмовитеся від очі-
кування стусанів від світу і зовнішньої допомоги 
для поліпшення настрою.

Перестаньте вирішувати чужі проблеми. 
Тобто грати роль слухача чужих неприємностей, а 
також припиніть вирішувати чужі питання, якщо у 
вас плутанина зі схожими. Ви побачите, як багато 
у вас особистого часу на себе, свої думки і про-
екти, побачите, що допомагати треба лише тим, 
кому це дійсно потрібно, але не всім підряд. Наба-
гато легше жити без скигліїв і вічних страждаль-
ців, які зникнуть з вашого життя, як тільки зро-
зуміють, що ви більше не їх «жилетка», в яку вони 
звикли приплакувати.

Втримати рівновагу: 
як бути спокійним і радіти життю


