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Продовжте передплату 
на нашу газету 

на друге півріччя

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!

Пошта у травні – червні веде передплату на дру-
ге півріччя 2021 року. Нагадуємо читачам, у яких пе-
редплата оформлена лише на перше півріччя, про 
можливість її продовження.

Генеральна прокуратура Укра-
їни порушила кримінальні справи 
проти голови політради партії «Опо-
зиційна платформа – За життя», де-
путата парламенту Віктора Медвед-
чука та його соратника, нардепа від 
цієї ж партії Тараса Козака.

Партія ОПЗЖ, яка пройшла на 
останніх виборах до парламенту, є, 
за суттю, «перелицьованою» колиш-
ньою Партією регіонів. А проти Коза-
ка кілька місяців тому Рада нацбез-
пеки і оборони ввела санкції. На їх 
підставі, зокрема, були заблокова-
ні телеканали Медведчука, які фор-
мально записані на Козака. 

Нині ці підозрювані звинувачені 
в державній зраді та замаху на роз-
грабування національних ресурсів в 
українському Криму.

За матеріалами справи, у 2012 
році, при правлінні регіоналів, Мед-
ведчук отримав дозвіл для ТОВ 
«Нові проекти» на розробку родови-
ща «Глибока» в Чорному морі за 75 
км від Феодосії (там видобувають 
нафту і газ, загальні запаси яких 
розцінені в 38,85 мільярда грн). В 
2015 році Медведчук домовився з 
державою-агресором Росією для 
перереєстрації цього підприємства 
і видобутку корисних копалин, які є 

національним ресурсом України. До 
цього процесу він долучив і Тараса 
Козака.

По другій справі обох підозрю-
ють у державній зраді, зокрема пе-
редачі у серпні 2020 року Росії Мед-
ведчуком через Козака секретної 
інформації про військовий підроз-
діл Збройних сил України, його роз-
ташування, особовий склад, бойо-
ву підготовку. Слідство по цій справі 
веде СБУ. 

Наступний епізод в цьому прова-
дженні стосується безпеки держави 
в інформаційній сфері і захисті Укра-
їни в гібридній війні проти РФ. Мова 

йде про підготовку обома фігуран-
тами проєкту під назвою «Промінь». 
Йдеться про створення організації, 
котра буде займатися українцями, 
що їдуть працювати та навчатись до 
Росії. Метою задекларовано начеб-
то ж налагоджувати співпрацю та 
обмін людськими ресурсами між на-
шими країнами. Але справжня мета 
– створення інфраструктури впли-
ву на користь РФ через трудових мі-
грантів. І через механізм цього «Про-
меня» – збирати персональні дані 
українців, вербувати їх, поширювати 
через них пропаганду Росії.

Генпрокурор Венедиктова і голо-

ва СБУ Баканов зазначили на бри-
фінгу, що розслідуються й інші епізо-
ди діяльності підозрюваних. 

Ухвалою столичного суду для 
Медведчука обрано запобіж-
ний засіб: домашній арешт. Він 
зобов̀ язаний носити контролюю-
чий пристрій – електронний брас-
лет. Йому заборонено залишати дім, 
у підозрюваного вилучено паспорти. 

Козак ще раніше виїхав до Росії, 
тобто поки що недосяжний для на-
шого слідства, яке наразі ведеться у 
відсутності підозрюваного.

Як відомо, Медведчук є ще й ку-
мом президента Росії Путіна. 

Кримінальні справи проти Медведчука і Козака

На державних дачах оселилися незрозу-
мілі особи, будем виселяти – Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив провести по-
вний аудит земель і державних резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-
Водиці і встановити повний перелік осіб, які там проживають.

Пряма мова. «Загалом мова про майже 400 гектар запо-
відної землі та більше 100 державних будівель і дач. Наприкін-
ці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з по-
становою уряду було скасовано перелік категорій осіб, які ма-
ють право на пільгове проживання, що на перший погляд ви-
глядає непогано. Але насправді, легалізувало перебування на 
цих землях і резиденціях, за дуже символічну плату низки не-
зрозумілих осіб.

Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, по-
датківці, люди на прізвище, наприклад Піскун (Святослав, три-
чі генпрокурор України – ред.), Ландік, Васюник, міністри часів 
Януковича, наприклад Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр 
часів Порошенка Зубко і навіть директор департаменту корпо-
рації «Богдан» Олександр Ільїн.

Ці та низка інших людей отримали договори на користуван-
ня будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування 
за витрати на ремонт в розмірі 50% та за символічну плату мо-
гли там проживати».

Зеленський доручив встановити перелік осіб, які там про-
живають і за яких умов вони отримали це право. В подальшому, 
за його словами, планується «велике переселення цих народів». 

Фільм очолюваного російським 
опозиційним політиком Олексієм На-
вальним «Фонду боротьби з корупцією» 
«Палац для Путіна» не лише збурив сус-
пільство в Росії, а й дав привід пригада-
ти –чого встигли для себе набудувати 
українські політики та високопосадов-
ці. Багато українців змогли побувати у 
«Межигір'ї» та побачити розкоші рези-
денції президента-втікача Віктора Яну-
ковича. Втім, це не найбільший і не най-
дорожчий маєток серед осель можно-
владців України.

Кононенко. 
«Царське село»

Володіння близького соратника 
п'ятого президента України, колишнього 
народного депутата від «Блоку Петра По-
рошенка» Ігоря Кононенка привернули 
увагу розташуванням. Журналісти про-
грами «Схеми: корупція в деталях» (спіль-
ний проєкт Радіо Свобода та телекана-
лу «UA:Перший») дізналися, що Кононен-
ко є власником маєтку площею близько 
гектара прямо посеред столиці, у районі, 
який називають «Царське село».

На території площею близько гекта-
ра розмістилися чималий будинок, теніс-
ний корт, сад і будиночок для охорони.

Шокін. 
Палац для доньки

Маєтком на майже 900 квадратних 
метрах колишній генпрокурор Віктор 
Шокін володів до літа 2014 року, хоча у 
своїй декларації цього не відобразив. А 

вже через місяць після призначення на 
посаду заступника генпрокурора пода-
рував цей розкішний будинок та землю 
під ним своїй дочці, Вероніці-Анастасії 
Гриневич. На момент дарування їй був 
лише один рік. Про це дізналися журна-
лісти програми «Схеми».

Про те, що Віктор Шокін – офіцій-
ний батько цієї дівчинки, прямо вказано 
у договорі дарування маєтку, який жур-
налістам програми вдалось знайти. Від 
імені дитини договір підписувала її мати 
– Оксана Гриневич. Вона також володіє 
кількома земельними ділянками та бу-
динком на майже 300 квадратів у селі 
Пилява Київської області. Пилява розта-
шована неподалік від Сухолуччя, яке сво-
го часу вподобав для мисливства Віктор 
Янукович.

Кацуба. 
Псевдобароко 
у три поверхи

У селі Хотянівка під Києвом куратор 
закупівлі так званих «веж Бойка», екс-
заступник голови «Нафтогазу» та колиш-
ній народний депутат від «Партії регіонів» 
Сергій Кацуба звів собі розкішну осе-
лю. Величезна будівля виконана у стилі 
псевдобароко. Про це йдеться у спільно-
му розслідуванні програми Радіо Свобо-
да «Схеми» й «ЕспресоТВ».

Згідно з земельним кадастровим ре-
єстром, ділянка оформлена на Наталію 
Кацубу – матір Сергія Кацуби.

Ахметов. Палац 
у сосновому лісі

Найбагатша людина України Рінат 
Ахметов побудував справжній трипо-
верховий палац посеред соснового лісу 

в селищі Плюти під Києвом. Палац вдало-
ся зняти за допомогою дрона. Відео опу-
блікувало видання «Страна».

Особняк прикрашають мармурові 
скульптури. Поруч розташовані два фон-
тани в античному стилі. Крім основного 
будинку, там розташовані ще кілька бу-
дівель. На території є басейн, джакузі і 
кілька лазень. Галявини маєтку встелені 
зеленими килимами з трави, на клумбах 
ландшафтний дизайн. Як повідомляють, 
25 гектарів території оточує подвійний 
паркан, навколо – густий сосновий ліс.

Порошенко. 
«Білий дім»

Триповерховий палац п'ятого прези-
дента України Петра Порошенка стоїть 
на узбережжі річки Козинки. Будинок ви-
конаний у класичному стилі. Він привер-
нув до себе увагу, зокрема, тим, що нага-
дує Білий дім у США, або ж Міністерство 
закордонних справ України, розповідає 
«Українська правда».

Доповнюють ансамбль два тро-
хи менших будинки на відстані від цен-
трального. Також на ділянці у понад 2 
гектари є лазневий комплекс, дві 
альтанки біля води та колона-
да, а також каплиця.

Палац не лише для Путіна: 
маєтки можновладців України, знайдені журналістами

«Царське село» на Печерську у Києві

Будівля на ділянці, що належить 
матері Сергія Кацуби

Маєток Ріната Ахметова, знятий 
журналістами Bihus.Info

«Білій дім» Порошенка вдалося зняти 
з висоти пташиного польоту

Колишня резиденція експрезидента 
України Віктора Януковича «Межигір’я»
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Бліц-інформ
Видання Інституту 
національної пам’яті 
передані на Донбас
У Чернігові в офісі регіонального пред-

ставництва Українського інституту націо-
нальної пам’яті в області 5 травня передано 
чергову добірку видань Інституту нацпам’яті 
Юрію Косенку, голові правління громадської 
організації «Українська Ініціатива», для за-
кладів культури та освіти Луганської і Доне-
цької областей.

У рамках такого напряму співпраці осе-
редки цієї ГО на Луганщині та Донеччині пре-
зентуватимуть і передаватимуть для біблі-
отек, музеїв, навчальних закладів наступні 
видання УІНП: книга «Пам’ять роду» (16 істо-
рій родин, які пережили геноцид 1932-1933 
років); книга Наталки Позняк-Хоменко «Во-
лонтери: Сила небайдужих»; колективна мо-
нографія «Нариси з історії освоєння Півден-
ної України XV–XVIII ст.»;

книга Ірини Реви «Воїни Дніпра: цінності, 
мотивації, смисли» (спогади одинадцяти дні-
прян, учасників російсько-української війни 
на Донбасі); комплект паперових моделей 
військової техніки періоду Української рево-
люції 1917-1921 років; другу серію комплек-
ту артплакатів «Визначні діячі Української 
революції 1917-1921 років».

Виставка «Примирення 
пам’яттю» – на сайті 
обласного архіву 
Державний архів Чернігівської облас-

ті підготував до експонування в онлайн ре-
жимі оновлену фотодокументальну виставку 
«Примирення пам’яттю» (до 76-ї річниці пе-
ремоги над нацизмом у Другій світовій війні 
1939–1945 рр.).

Серед документів, які відтворюють пер-
ші дні війни, – статті «Знищимо дощенту фа-
шистську зграю» (про мітинг на Чернігівській 
фабриці музичних інструментів) та «Демон-
страція відданості Батьківщині» (про мітинг 
на мобілізаційному пункті міста Чернігова) 
(24, 25 червня 1941 року), фотографії «Зруй-
нована бомбардуванням південно-західна 
частина міста Чернігова» (1943 рік), «Зруйно-
ваний бомбардуванням кінотеатр ім. М. Що-
рса у місті Чернігові» (1943 рік).

Про переможні події 9 травня 1945 року 
розповідають повідомлення Б. Афанасьєва 
та К. Сухіна «Перед підписанням акта про во-
єнну капітуляцію, «Підписання Акта про без-
застережну капітуляцію німецьких збройних 
сил. Акт про воєнну капітуляцію» та Указ Пре-
зидії Верховної Ради СРСР «Про оголошен-
ня 9 Травня святом перемоги» розміщені на 
шпальтах газети «Деснянська правда».

Ознайомитися з виставкою можна, ско-
риставшись розділом «Документальні ви-
ставки онлайн» (далі – «Тематичні виставки») 
за посиланням https://cn.archives.gov.ua/
expos2.php.

Де й на кого вчаться 
безробітні 
Протягом січня – квітня 834 безробітних 

області набували нових професій та підви-
щували кваліфікацію за направленням об-
ласної служби зайнятості. Усі – на замовлен-
ня роботодавців під конкретні робочі місця.

Після завершення навчання майже 90% 
безробітних були працевлаштовані.

Обласний центр зайнятості організовує 
навчання за актуальними професіями, які 
потрібні на ринку праці. Цього року безро-
бітні вчилися на токаря, слюсаря з ремонту 
колісних транспортних засобів, оператора 
котельні, перукаря, кухаря тощо. Найбіль-
ше було підготовлено працівників до весня-
но-польових робіт, а це - трактористи-маши-
ністи сільськогосподарського виробництва, 
водії автотранспортних засобів, слюсарі-ре-
монтники.

Вчаться безробітні на базі професійно-
технічних навчальних закладів області, у ро-
ботодавців, а ще – в центрах професійно-
технічної освіти державної служби зайнятос-
ті, що діють в 11 областях України. Зокрема, 
524 наших земляків навчалися в Сумському 
та Рівненському центрах.

12 червня тут відбулося пер-
ше в цьому році виїзне засідання 
Кабінету міністрав України. Окрім 
поточних питань, за ініціативою 
облдержадміністрації урядовці 
розглянули ряд проблемних пи-
тань розвитку Чернігівщини.

Голова ОДА Анна Ковален-
ко представила Стратегію роз-
витку Чернігівщини. Також ініці-
ювала перегляд формули розпо-
ділу коштів Державного фонду 
регіонального розвитку, аби лік-
відувати непропорційно низьке 
фінансування з ДФРР проєктів 
області.. Запропоновано запро-
вадити підвищений коефіцієнт 
1,3 для фінансування медичних 
та освітніх закладів поліського 
регіону. Бо, враховуючи низьку 
щільність населення на Чернігів-
щині, стандартна формула фінан-
сування не дозволяє задоволь-

няти потреби шкіл та лікарень. 
Область є однією з найбільших в 
Україні за територією та має вдві-
чі меншу за середню в Україні 
щільність населення (31 на ква-
дратний кілометр в області, 69 – 
в Україні), що впливає на розпо-
діл коштів.

Під час робочої поїздки до об-
ласті Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь оглянув виробничі потуж-
ності ТОВ «Чернігівський автоза-
вод».

Підприємство має повний 
власний технологічний цикл ви-
робництва та випускає автобуси, 
тролейбуси, вантажні автомобілі 
й трамваї. Зокрема, завод запро-
вадив випуск нової експеримен-
тальної моделі автобуса з дотри-
манням екологічних норм Євро-
6, що отримав європейський 
сертифікат. Одним із напрямків 

діяльності заводу є випуск сучас-
них тролейбусів з низьким рів-
нем підлоги та облаштуванням 
місця для осіб з інвалідністю. За-
вод також здійснює капітально-
відновлювальний ремонт трам-
ваїв типу ТАТРА Т3 із встановлен-
ням сучасного оснащення, яке 
дозволяє економити електроспо-
живання на цьому виді транспор-
ту до 40%.

«В Україні є власні підприєм-
ства з виробництва сучасного й 
комфортного транспорту, які мо-
жуть на рівних конкурувати з іно-
земними компаніями. Розвиток 
національного виробництва – це 
стратегія нашого Уряду», зазна-
чив глава Уряду.

Денис Шмигаль, Міністр роз-
витку громад і територій Олексій 
Чернишов та Міністр розвитку 
економіки, торгівлі та сільсько-

го господарства Ігор Петраш-
ко відвідали обласну лікарню. 
У цьому закладі вже заверше-
но реконструкцію приймального 
відділення.

«Нове приймальне відділення 
у Чернігівській обласній лікарні – 
одне з майже 200, які вже збудо-
вані та реконструйовані по всій 
Україні в межах Програми Прези-
дента «Велике будівництво». За-
вдяки цьому напряму 37 мільйо-
нів українців отримають доступ 
до більш якісного медичного об-
слуговування», наголосив Олек-
сій Чернишов.

Проєкт реконструкції при-
ймального відділення передба-
чав окрім будівельних робіт, та-
кож встановлення нового апара-
ту УЗД та рентгенологічного об-
ладнання. Загальний кошторис 
проєкту — 16,6 млн грн.

«Велике будівництво» 
– для історико-культурних 

об`єктів
За програмою президента Володими-

ра Зеленського «Велике будівництво», в об-
ласті, як і в країні загалом, ведеться спору-
дження і реставрація не лише у виробничій, 
соціальній сфері, а й історико-культурних 
об`єктів. 

Продовжено реставрацію обласної 
філармонії

Будівля обласного філармонійного центру є 
пам’яткою архітектури місцевого значення. Тому її 
оновлення потребує особливо дбайливого підходу.

Близько двох років тому, у 2019-му, була розпо-
чата реалізація проєкту «Пам’ятка архітектури міс-
цевого значення – будівля Обласного комунально-
го концертно-видовищного підприємства «Чернігів-
ський обласний філармонійний центр фестивалів 
та концертних програм» — реставрація з виділен-
ням черговості (перша, друга черги)».

Реалізувати проєкт планували упродовж трьох 
років. Загальна кошторисна вартість – майже 31,8 
мільйона гривень. 

У 2019 році на реставраційні роботи було осво-
єно понад 3,3 мільйона гривень, у 2020 році – 5,9 
мільйона.

Решту фінансування – більше 22 мільйонів гри-
вень – планують освоїти у поточному році. При цьо-
му майже 19,9 мільйона гривень очікують з дер-
жавного бюджету, а 2,2 мільйона складе співфінан-
сування з обласного бюджету.

Протягом минулого періоду 102 вікна примі-
щення філармонії були замінені на сучасні енергоз-
берігальні, 11 старих дверей – на нові дубові. Крім 
того, були відреставровані кладка і фасади, віднов-
лені ліпні вироби – складні фігурні рельєфні орна-
менти, замінені водостічна система та покриття 
тротуару біля будівлі.

Не менший обсяг робіт запланований і на по-
точний рік. Проєкт передбачає зробити приміщен-
ня філармонії більш доступним для маломобільних 
груп населення: тут облаштують спеціальний під-
йомник та санвузли. 

Крім суто реставраційних робіт, заплановані 
закупівля та монтаж механічного, світлового, зву-
кового та мультимедійного обладнання, придбання 
та навішування одягу сцени, заміна крісел глядаць-
кої зали.

Національний заповідник «Качанівка» 
очікує масштабна реставрація

«Качанівка» – єдина садиба в Україні, яка збе-
регла цілісність планувального рішення ансамб-
лю, свою стильову єдність. Качанівський парк – 
пам'ятка садово-паркового мистецтва кінця ХVІІІ 
– початку ХХ століть площею майже 589 га. Що-
року подивитися на цю перлину архітектури при-
їжджає понад 30 тисяч туристів з регіонів України 
і з-за кордону. Наразі Палац перебуває в аварій-
ному стані. Необхідно реставрувати та привести до 
належного стану сам Палац і його об'єкти: альтанку 
Глінки, Георгіївську церкву, Водогінну вежу, а також 
провести благоустрій території.

Загальна вартість робіт по відновленню За-
повідника становить більше 120 млн грн. Проєкт 
включено до всеукраїнського конкурсного відбору 
в рамках програми «Велика реставрація». Про цю 
важливу справу також ішлося на виїзному засідан-
ні Уряду в Чернігові. 

Чемпіонат України з футболу. 
Прем`єр-ліга. 25 тур. Полтава. 5 травня. 
«Ворскла» – «Десна» – 1:1.

Ще один «лобовий» матч прямих супер-
ників за зону єврокубків. Наша команда 
на цей момент займала 5 місце, останнє, 
що дає право виступати в новому турнірі 
– Лізі Конференцій. Полтавчани теж мали 
37 очок, але були шостими через програш 
нашим у першому колі. 

Знову нашим довелося відігравати-
ся. На 18 хвилині легіонер з Люксембургу 
Тіль вивів господарів уперед. Лише в дру-
гому таймі наш невтомний ветеран, захис-
ник, віце-капітан «Десни» Андрій Гітченко, 
котрий, за відсутності Огирі вивів коман-
ду на поле, зрівняв рахунок – вдало голо-
вою замкнув поданий Владиславом Ка-
литвинцевим штрафний. Нічия дала змогу 
деснянцям перед останнім туром зберегти 
5-те місце. 

26 тур. Маріуполь. 9 травня. «Маріу-
поль» – «Десна» – 4:1.

Перед вирішальним туром «Колос» 
йшов у турнірі на 4 місці, маючи 41 очко. 
«Десна» і «Ворскла» мали по 38. Цікаво, що 
в разі імовірної поразки в цьому турі від 
«Динамо» (так і сталося – новий чемпіон 
розгромив ковалівців 3:0) і перемоги на-
ших і полтавчан, всі команди набирали по 
41 очку. І в такому разі «Десна» виходила 
навіть на 4 місце, за результатами в турні-
рі між цими трьома клубами. Але не втри-
малася навіть на 5-му, провівши чи не най-
гірший матч сезону, якраз у вирішальний 
момент. 

Завдання було – зіграти не гірше «Вор-
скли», тобто при перемозі, нічиїй, програші 
обох команд «Десна» втримувала 5 місце. 
Матчі всіх трьох названих команд прохо-
дили в один час. Ми особливо слідкували 
за Ужгородом, де дебютант турніру «Ми-
най», що за підсумками попереднього туру 
вже точно вибув з еліти, приймав «Вор-
склу» і вирішив дати бій полтавцям. 

Для нас все починалося гарно: напри-
кінці першого тайму гол з подачі з флангу 
забив наш захисник Юхим Конопля. Але 
й «Ворскла» виграла перший тайм – 2:1 
(матч так і завершився). Тому нашим треба 
було нарощувати перевагу. 

На жаль, деснянці вийшли на другий 
тайм, схоже, з думкою, як би втримати цей 
мінімальний рахунок – настільки несмі-
лою, невпевненою була гра команди. 

Господарі ж навпаки – заграли актив-
но. На 61 хвилині Очеретько забив краси-
вий гол. Уже за 2 хвилин забив Сікан, за 
15 хвилин він же збільшив рахунок, а до-
бив гостей Бондаренко. 

Головний тренер Олександр Рябоконь 
визнав свою провину за такий проваль-
ний матч. Додав, що провалено і кінцівку 
чемпіонату. У 5-ти матчах дві нічиї і три по-
разки, 2 очка з 15-ти можливих. Але тут 
уже чи тільки вина тренера? 

На цьому тижні вирішується доля тре-
нерського штабу клубу. Шкода, якщо Ря-
боконь залишить команду. Він працює з 
нею 8 останніх років поспіль, що є рекор-
дом для української прем`єр-ліги, де часто 

міняються тренери. Очолював Рябоконь 
команду і перед цим. Пройшов з нею всі 
три дивізіони українського футболу: вивів 
клуб з другої ліги в першу, потім в еліту. І 
все таки, «Десна», вперше у своїй 60-літній 
історії граючи у вищому дивізіоні, двічі за-
йняла 6 місце, а торік 4, стартувала в єв-
рокубку. 

На жаль, у клубі ряд футболістів не 
відповідають рівневі команди, яка бо-
реться за вихід у єврокубки. Потрібне 
оновлення. 

У травні-червні у групи футболістів за-
кінчуються контракти з клубом. У тому 
числі у таких гравців основи, як Андрій Гіт-
ченко, Андрій Мостовий, Віталій Єрмаков, 
Максим Імереков. Владислав Калитвин-
цев, Єгор Картушов, Йонас Тамм, недав-
нього поповнення – Павел Полегенько, 
Артем Сухоцький, Євген Чепурненко. Вони 
стають вільними агентами і мають право 
безкоштовно перейти в інші клуби, і деякі 
запропонують це гравцям. Хотілося б, щоб 
у «Десни» знайшлися кошти для того, щоб 
запропонувати нові контракти бодай дея-
ким з цих футболістів. Попри все, «Десну» 
у нас люблять і бажають успіху в новому 
чемпіонаті, що не за горами. 

Кращим бомбардиром чемпіона-
ту став Владислав Кулач, форвард «Вор-
скли», – 15 м`ячів. Наші Андрій Тотовиць-
кий і Пилип Будківський забили відповідно 
9 і 7 м`ячів. На жаль через травми вони так 
і не зіграли в цих останніх турах. 

Підсумкова таблиця 30 чемпіонату 
України, після 26 турів: забиті і пропуще-
ні м`ячі, набрано очок

«Динамо» 59 – 15 65

«Шахтар» 54 – 19 54

«Зоря» 44 – 22 50

«Колос» 36 – 26 41 

«Ворскла» 37 – 30 41

«Десна» 38 – 32 38

«Дніпро-1» 36 –38 30 

«Львів» 25 – 51 29

«Олександрія» 33 – 37 29

«Рух» 27 – 39 28

«Маріуполь» 27 – 41 26

«Інгулець» 24 – 39 26

«Олімпік» 28 – 48 22 

«Минай» 16 – 47 18

«Динамо» здобуло 16-те чемпіонство і 
право грати в новому сезоні в головному 
євротурнірі – Лізі чемпіонів, одразу в гру-
повому етапі. «Шахтар» має 13 звань чем-
піона. Донеччани зіграють у попередньому 
відборі до групового етапу Ліги чемпіонів. 
«Зоря» пробилася в Лігу Європи. «Колос» і 
«Ворскла» виступлять у Лізі Конференцій, у 
відборі до групового турніру. 

А 13 травня в Запоріжжі «Динамо» ви-
грало і Кубок України, перемігши у фіналі 
«Зорю» – 1:0.

У Чернігові – виїзне засідання Уряду

«Десна» у єврокубки не потрапила
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Бліц-інформМистецька панорама

Тризуб XI сторіччя 
та ще майже 200 нових 
археологічних знахідок
На виставці, яка 14 травня відкрилась у 

обласному історичному музеї імені Тарнов-
ського, представлено близько 200 ціка-
вих, подекуди унікальних знахідок із вось-
ми експедицій археологічного сезону 2020 
року. Вони працювали в Чернігові, Седневі, 
Виповзові, Любечі, Малому Листвені, Ба-
турині та на території Мезинського націо-
нального природного парку.

Найпотужніше в експозиції представ-
лений стародавній Чернігів. Це предмети 
християнського культу, книжкова застібка, 
прикраси, висла печатка, писало, що були 
знайдені під час розкопок міської забудо-
ви Х – першої половини XIII ст., велика кіль-
кість люльок XVII–XVIII ст.

Маленькою, але унікальною річчю є ге-
ральдична підвіска XI ст. з тризубом. Кому 
вона належала – поки що невідомо й зараз 
фахівці намагаються це встановити. Зна-
йшли підвіску дослідники Лівобережної ар-
хеологічної експедиції Інституту археології 
НАНУ у некрополі давнього Чернігова (про-
спект Перемоги, 64).

Робота кожної експедиції торік увінча-
лася певним успіхом. Так, у Батурині архе-
ологи знайшли, зокрема, уламки кахлів із 
гербами гетьмана Івана Мазепи та його 
соратника Пилипа Орлика. У Малому Ли-
ствені – давньоруські замки та ключі. На 
території Мезинського парку – прикраси, 
зброю, знаряддя праці VI-IV ст. до н.е та Х 
ст. і навіть скіфські стріли й фрагмент фібу-
ли (металевої застібки-прикраси) VI ст.

Виставка «Нові археологічні досліджен-
ня Чернігівщини» організовується вже 17-й 
рік поспіль. 

Нові авто 
для «швидкої»
«Чернігівський обласний центр екстре-

ної медичної допомоги та медицини ката-
строф» отримав чергову партію з п’яти ав-
томобілів оновленої модифікації, які на-
дійшли до закладу за рахунок коштів, що 
виділені Національною Службою здоров’я 
України. Цим надходженням завершено 
придбання автомобілів, передбачених спе-
ціальною державною програмою по укомп-
лектуванню екстреної служби України но-
вим осучасненим транспортом.

Загалом протягом останнього часу при-
дбали 20 автомобілів Volkswagen Crafter, з 
яких 19 – класу Б та один – класу Ц. Їхня 
вартість – майже 47 млн грн. Автомобілі 
вже працюють по наданню невідкладної 
та екстреної допомоги жителям Чернігів-
щини.

Автомобілі оснащені сучасним медич-
ним обладнанням та устаткуванням: моні-
тори, дефібрилятор, пульсоксиметр, тобто 
все необхідне для максимально ефектив-
ної та оперативної допомоги пацієнту під 
час транспортування до медзакладу. В са-
лоні реалізовано можливість проведення 
дозованої подачі ліків, є апарат для підігрі-
ву розчинів, функціональні ноші, вакуум-
ний матрац, санітарна сумка. Реанімобіль 
додатково має переносний апарат ШВЛ. 
Все устаткування – від відомих закордон-
них виробників.

Чернігів отримав пряме 
сполучення з Одесою
З 15 червня по 5 вересня по непарних 

числах жителі Чернігівщини та Сумщини 
зможуть дістатися прямим поїздом до Оде-
си. Зворотньо, з Одеси, із 16 червня по 6 
вересня 2021 – по парних числах. Поїзд 
213/214 Суми – Одеса (із групою причіп-
них вагонів 203/204 Чернігів – Одеса, сти-
кування по ст. Ніжин) до ваших послуг. По-
їзд із плацкартних і купейних вагонів. Вар-
тість квитка за маршрутом Суми – Одеса 
– орієнтовно 600 грн купе, 300 грн – плац-
карт, залежно від дня тижня. Із Конотопа – 
  на 70-90 грн дешевше.

Чернігівська міська бібліотека ім. М. Коцюбинського

Філармонійний центр – 
на честь Дня Європи 

З 2003-го року кожної третьої суботи травня в Україні від-
значається День Європи. 15 травня артисти філармонійного 
центру представилим проєкт «Музичною Європою, vol.1» – ві-
део, яке яскраво презентує мистецтво, популярне на європей-
ському континенті. 

У проєкті беруть участь солісти центру: заслужений ар-
тист України Володимир Гришин, заслужений артист Укра-
їни Сергій Сулімовський, Марина Коваленко, Яна Корольо-
ва, Наталія Липницька, Олександр Лузан, Марина Маккей, 
Макс Пузан, Ксенія Трубіна; артисти Театру танцю «Екватор» 
на чолі Віктором Войниковим: Тетяна Герус, Світлана Киє-
вицька, Марія Лагута; музиканти джаз-бенду «BissQuit» (ке-
рівник – Дмитро Теребун): Володимир Балаба, Олександр 
Воробйов, Сергій Галамага, Нікіта Гірня, В’ячеслав Кусли-
вий, Артем Рей. Режисер-постановник – Дмитро Обєдніков. 
Оператор-постановник – Олександр Довбенко. Автор ідеї та 
керівник проєкту – заслужений діяч мистецтв України Сергій 
Теребун. 

Другий рік поспіль святковий 
концерт з нагоди в Міжнародно-
го дня театру був скасований че-
рез карантинн. Але за першої ж 
можливості відкрити двері театру 
шевченківці відновили програму 
концерту.

На сцені театру нещодавно 
відбувся цей концерт за участю 
артистів драми, артистів-вокаліс-
тів, артистів балету та оркестру 
театру під керівництвом головно-
го диригента, заслуженого артис-
та України Олексія Рощака.

Виступили співаки лауреат 
міжнародних конкурсів співач-
ка Марина Чорноштан та Аль-
берт Лукашов, заслужений ар-
тист України Едуард Брагіда, Ла-
риса Кравчук, Валентин Корінь, 
Ольга Коновал, Діна Лобур, Ста-
ніслав Аракільян, Владислав Ле-
щенко. Катерина Ткачук і Євген 
Бондар зіграли сцену з виста-
ви «Приборкання норовливого». 

Розважило глядачів жартівливе 
представлення художнім керівни-
ком театру, заслуженим артистом 
України Андрієм Бакіровим від-
біркового конкурсу починаючи-
ми артистами Станіславом Аракі-
льяном, Павлом Дубовим, Марією 
Кравченко та Олексієм Трішкіним. 
Прикрасили програму артисти 
балету Віталіна Брагіда, Катери-
на Бордей, Анастасія Сальнікова, 
Володимир Кирильченко, Борис і 
Дмитро Лойченки. Жартівливі мі-
ніатюри розіграли Євген Бондар, 
Микола Лемешко, Дмитро Літа-
шов, Олександр Монастирський, 
Сергій Пунтус.

Ведучі програми – народний 
артист України Валентин Судак і 
заслужена артистка України На-
талія Максименко розповіли на 
про здобутки шевченківців на те-
атральній ниві та звернулися до 
чернігівської публіки зі словами 
вдячності за відданість театрові.

Долучайтеся до проєкту 
«АртБліндаж» 

Учасників бойових дій на Сході України, волонтерів, 
журналістів бібліотека запрошує надсилати світлини, зро-
блені в зоні бойових дій, для фотовиставки «Російсько-укра-
їнська війна очима захисників». Виставка проходитиме у бі-
бліотеці ім. М. Коцюбинського в рамках реалізації проєкту 
«АртБліндаж».

Соціально-мистецький проєкт «АртБліндаж» реалізується 
громадською організацією ветеранів «13 БТРО» та Чернігів-
ською міською комунальною Центральною бібліотечною сис-
темою. Він має на меті привернути увагу до потреб ветера-
нів АТО та членів їхніх сімей, сприяє формуванню позитивного 
образу захисника України та залучає ветеранів до активної 
громадської діяльності. У рамках проекту передбачено про-
ведення виставки фоторобіт учасників російсько-української 
війни, а також виставки мистецьких робіт ветеранів АТО (різь-
блення по дереву, живопис, ляльки ручної роботи тощо). Про-
єкт надає можливість для творчої реалізації та психологічно-
го відновлення учасників російсько-української війни. 

Світлини із позначкою в темі листа «АртБліндаж» надси-
лайте на електронну скриньку Чернігівської міської ЦБС lib-
cls@ukr.net 

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 називається ав-
торський курс кандидата філософських наук Тамари Андрій-
чук, який вона читає на курсах вже не перший навчальний 
рік. Нині тема курсу – «Видатні науковці української діаспо-
ри». Авторка вже прочитала лекції: «100 років Українському 
вільному університету» – «Відень – Прага (1921 – 1945)» і 
«Мюнхен (1945–2021)» «Дмитро Дорошенко (1882 – 1951), 
«Наталія Полонська-Василенко».

Днями була прочитана лекція «Українські митці Канади 
(Олег Лесюк, Павло Лопата, Іван Лазірко). 

Розклад занять курсів: середа і четвер 17. 30, субота – 
10. 00. Бібліотека ім. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22). 
Тел. для довідок та запису на курси: 675-043, 775-156.

Вручили обласну премію 
ім. Левка Ревуцького

14 травня в обласній адміністрації відбулося вручення обласної щоріч-
ної премії ім. Левка Ревуцького номінантам 2020 року. Представники му-
зичного мистецтва і просвітництва відзначені за видатні досягнення у куль-
турно-освітній діяльності.

З іменем композитора Левка Ревуцького пов’язана ціла епоха розви-
тку української музики. В його рідному селі Іржавець на Ічнянщині діє му-
зей-садиба Л. Ревуцького. Його іменем названі Чернігівський музичний 
коледж, Державна чоловіча капела, вулиця в Києві та музична школа в 
Прилуках.

В номінації «За видатні досягнення у сфері професійного виконавства 
та композиторської творчості» премією нагороджена Грицун Юлія Микола-
ївна – доцент кафедри музичного мистецтва та менеджменту соціокуль-
турної діяльності Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. 
Т. Шевченка.

В номінації «За видатні досягнення у сфері педагогічної та культурно-
просвітницької діяльності» лауреатом премії стала Луцька Валентина Лео-
нідівна – завідуюча науково-методичним відділом обласного історичного 
музею ім. В.Т арновського.

Чергова хвиля пандемії відступи-
ла – і культурно-інтелектуальне жит-
тя Чернігова починає оживати. Міська 
бібліотечна система тут не пасе задніх. 
Проєктів багато. Проєкти цікаві.

 «Після пандемії ми відновлюємо 
роботу. Відновлюємо відкриті лекторії, 
наші курси української та англійської 
мови, курси з цифрової освіти, працю-
ватимуть клуби за інтересами, май-
стер-класи. Тобто бібліотека повніс-
тю відновлює свою роботу», говорить 
Людмила Зіневич, директорка Черні-
гівської міської централізованої біблі-
отечної системи.

«Ми цього року отримали новень-
ких 510 книжок. Від Українського інсти-
туту книги. Вони всі нові, цікаві. У нас 
дуже великий попит на нову літерату-
ру», Олена Сьозка, заступниця дирек-
торки ЦБС. Також надзвичайним по-
питом користується дитяча періодика, 
адже сьогодні мало батьків передпла-
чують своїм чадам журнали тощо. 

Періодичну пресу цінує і доросла ау-
диторія. «Щойно бібліотека відкрилася, 
вже в п’ятницю в нас було дуже багато 
читачів. Тому що люди сумують за но-
вою періодикою», Олена Рахно, провід-
ний бібліограф бібліотеки ім. М. Коцю-
бинського. 

Щодо нового в дорослому книж-
ковому сегменті, то тут маємо місцеву 
прозу та поезію. «Здебільшого це ви-
дання сучасних українських чернігів-
ських письменників, які вони нам пре-
зентують», Ольга Гайова, завідувачка 
відділу обслуговування бібліотеки ім. 
Коцюбинського. «Мотиваційна літе-
ратура. Вона є надпопулярною зараз. 
Оскільки молодь, підлітки, юнацтво ці-
кавляться такою літературою. Це пси-

хологія і розвиток. Вони спрямовані на 
те, щоб запалити маленький вогник, 
який стане великим вогнищем для змін 
у подальшому житті», Анастасія Прима-
ченко, бібліограф. 

Діжє відкритий наприкінці минуло-
го року «Центр поліської автентики». 
«Нещодавно почали проводити екскур-
сії. Зокрема, учні шкіл приходили до 
нас, також із залізничного ліцею сту-
денти. Ми розповідаємо про вишив-
ку, про сорочки, також про піч. Тому що 
хата завжди мала таке сакральне зна-
чення», Катерина Дмитренко, бібліоте-
карка сектору соціокультурної діяль-
ності.

Різноманітних конкурсів у житті 
міських бібліотек також вистачає. Під-
бивають підсумки конкурсу літератур-
них творів про Чернігів «Під знаком Си-
маргла». І триває інший конкурс. «До 
Дня вишиванки. Це конкурс мальо-
ваних листівок для дітей 10-15 років. 
Учасникам пропонується намалювати, 
як вони бачать вишиванку в житті кра-
їни та в житті їхньої родини», Олена Те-
рещенко, бібліотекарка сектору соціо-
культурної діяльності. 

Серед масштабних проєктів – ство-
рення на першому поверсі відкрито-
го простору, коворкінгу. Субвенція бю-
джету – 780 тисяч, на які буде закупле-
на нова техніка тощо. «Кабміном уже 
затверджено субвенцію для створення 
вільного простору саме в нашій бібліо-
теці. І вже з червня ми почнемо реалі-
зовувати величезний проект», Людми-
ла Зіневич.

З цьоготижня на свіжому повітрі за-
працює літній читальний зал. 
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Бібліотека гостинно запрошує

Театр ім. Т . Шевченка: 
святковий концерт
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Бліц-інформ
СБУ припинила 
діяльність злочинців, 
які займалися 
рекетом на Київщині 
і Чернігівщині 
Служба безпеки України припинила 

діяльність міжрегіонального злочинного 
угруповання, учасники якого причетні до 
скоєння тяжких злочинів. В ході синхрон-
них операцій одразу в декількох областях 
України було затримано семеро чолові-
ків. Четверо із них – члени одного із до-
бровольчих батальйонів.

За попередніми даними слідства, 
учасники злочинного угруповання мали 
корупційні зв’язки у правоохоронних ор-
ганах. Це давало їм доступ до матеріалів 
кримінальних проваджень, а також кон-
фіденційну інформацію стосовно фігу-
рантів цих проваджень, які потім ставали 
«жертвами» злочинців. На основі отрима-
ної інформації, зловмисники, застосову-
ючи психологічний тиск, погрожуючи на-
сильством та фізичною розправою, вима-
гали гроші у громадян.

Оперативники спецслужби задоку-
ментували факт вимагання 35 тисяч до-
ларів у двох мешканців Київської області, 
які підозрювались у вчиненні криміналь-
ного злочину. Для отримання зазначеної 
суми зловмисники викрали одного з по-
терпілих та завдали йому тяжких тілесних 
ушкоджень.

Співробітники СБУ затримали зло-
вмисників у Київській та Чернігівській 
областях. Це відбулося після одержання 
частини коштів від потерпілого у розмірі 
8 тисяч доларів.

У ході проведення понад 10 обшуків у 
зловмисників виявлено: вогнепальну та 
холодну зброю, боєприпаси, засоби спе-
ціального зв’язку, грошові кошти в іно-
земній валюті та інші докази протиправ-
ної діяльності.

Усім затриманим оголошено про під-
озру у межах кримінального проваджен-
ня, розпочатого за ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 
3 ст. 146 та ч 4 ст. 189 Кримінального ко-
дексу України. Вирішується питання щодо 
обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття та затриман-
ня зловмисників проводилась Головним 
управлінням по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю СБУ, Управ-
лінням СБ України в Чернігівській облас-
ті та у взаємодії із слідчими Національної 
поліції під процесуальним керівництвом 
Бориспільської окружної прокуратури.

Пресслужба Управління СБ України 
в Чернігівській області

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

або коштами на підтримку діяльності Чер-
нігівського благодійного фонду «Захисти-
мо Україну!», який, у свою чергу, допома-
гає українській армії, родинам воїнів АТО.

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

На передовій 
на Донбасі загинув 
наш земляк
13 травня від кулі снайпера росій-

сько-окупаційних військ загинув військо-
вослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної 
бригади імені гетьмана Івана Виговсько-
го сержант Павло Колесник, 1982 року 
народження, мешканець Чернігівського 
району.

Сержант Колесник був призваний на 
військову службу за контрактом в Черні-
гові у вересні 2019 року і служив на поса-
ді старшого водія. Без чоловіка і батька 
лишились дружина та донька.

У мене і моїх земляків з села 
Авдіївка Куликівського району 
велика радість: нарешті вода по-
вені (у нас в селі кажуть «прибут-
нА») пішла з Десни у Рів і Деменку. 
Поясню, що таке ці Рів і Деменка. 
Це один і той же рукав Десни. Ге-
ографічно рукав – це невелике 
русло ріки, паралельне основно-
му. Але наш «рукавом» є лише у 
весняну повінь, коли з̀ єднується 
з Десною. Потім, як вода спадає, 
це просто довжелезне озеро, що 
зовні нагадує ріку, лише без те-
чії. На цьому фото, зробленому 
минулого літа на Рову, якраз се-
редина цієї водойми, найширша 
і найглибша, як бачите, мало не 
така, як Десна.

Одразу про дві назви. Чому 
так склалося – навряд чи хтось 
вже й скаже. При виході з Десни, 
десь кілометр з лишком, – це Рів, 
інша частина, менше кілометра, 
– це Деменка. Назва Рів – це 
щось від оборонної споруди ча-
сів Київської Русі, від яких, влас-
не, і веде початки моє село. По-
ходження назви Деменка нехай 
встановлюють краєзнавці. 

Взагалі ж, це старе русло Дес-
ни, яка протікала тут сотні років 
тому. Але за кілька століть відко-
чувала в бік правого берега, до 
села Локнисте Менського райо-
ну. То ж тепер Десна лише при по-
чатку цього рукава примикає до 
села, далі відходить. Це фото – 
за кілька сот метрів від моєї хати, 
від нашої вулиці. Але колись Дес-
на явно текла тут, понад нашими 
вулицями. Адже села засновува-
ли, ставили по берегах рік. А наш 
куток, Зацеркв̀ янка (бо за церк-
вою), ці вулиці на узвишші – то 
найдревніша частина села. 

Та повернімося до радості 
земляків, коли вода днями наре-
шті пішла в Рів, далі в Деменку. А 
після неї починається Вузька Де-
менка, що метиляє луками ще кі-
лометрів 15, в бік сіл Горбово, 
далі – Виблі, з якого вже видно 
й Чернігів. В гарну повінь все це 
з̀ єднується, промивається сві-
жою деснянською водою. 

Але проблема останніх років 
– слабкі повені. Тому далеко не 
завжди вода з Десни заходить 
у Рів, адже має ще пройти кіль-
ка сот метрів звивистого рівча-
ка. Нині вода зайшла, земляки 
трошки розчистили рівчак і за-
раз радо спостерігають, як пливе 
ним свіжа вода. Цьогоріч повінь 
із запізненням, так що вода йти-

ме ще не один день. І це добре, 
адже попередні дві весни вода з 
Десни в Рів не заходила зовсім. 

Отже про повені. В цьому 
десятиліття велика повінь була 
у 2013 році. Потім 4 роки такої 
не було. Чимала була у 2018-му. 
Останні дві весни – без води. А 
у згадані два роки вода з Рову 
зайшла ще й у затоки від рука-
ва, з назвами Сула і Зереваха, 
що вже й зовсім попід города-
ми. І шо дуже суттєво: у велику 
повінь Десна виходить на запла-
ву, а наше село має понад тисячі 
гектарів чудових луків. То ж вес-
няна вода наповнює, освіжає і 
численні озера, болітця на цих 
луках. 

Для частини людей повені 
– це й проблеми, декого підто-
плює. Загалом же повені – бла-
го, насамперед для десятків при-
деснянських сіл. А може, й сотень 
не лише придеснянських. Навіть 
за сотню кілометрів від Десни, у 
південних районах Чернігівщи-
ни, відчувають нестачу води в 
озерах, ставках. Грунтові ж води 
взаємозв̀ язані. 

Де велика весняна вода? Є 
глобальні причини, те ж поте-
пління, малосніжні зими. З цим 
нічого не вдієш. Але є причини, 
залежні від самих людей, рукот-
ворні. 

В останні роки серед людей 
вперто ходять дві чутки, нази-
ваються дві причини маловоддя 
Десни. Перша – воду з річки за-
бирають у її верхів̀ ї, в Росії. Дру-
га – воду весною нахабyно ски-
дають під Києвом вниз, через во-

досховища гідроелектростанцій. 
Цим самим «висмоктуючи воду» 
з Десни, яка впадає в Дніпро 
якраз під Києвом. 

Тепер детальніше. Десна – 
третя за величиною річка Укра-
їни, після Дніпра і Дністра, най-
більша притока Дніпра. Але май-
же половина Десни протікає по 
Росії: якщо точно – зі 1130 кі-
лометрів ріки в Україні 591 кі-
лометр. І це ще нічого. Ми якось 
забуваємо, що стосовно Дніпра, 
то тут більша частина найбіль-
шої річки України тече по Росії: з 
2201-го кілометра Дніпра в Укра-
їні лише 981 кілометр. 

Взагалі мало які великі ріки 
протікають лише по одній країні, 
як правило – по двох-трьох чи й 
кількох. І ось проблема рік «на 
кілька держав». Десна, як і Дні-
про, починається у Смоленській 
області Росії. Дніпро потім тече 
Білоруссю. А Десна, трохи прой-
шовши Смоленщиною, далі со-
тні кілометрів тече Брянською 
областю, сусідньою з нашою, а 
далі в основному Чернігівщи-
ною. 

Так от, чутка номер один і 
перша гіпотетична причина на-
шого маловоддя – весною воду 
з Десни забирають росіяни на 
Брянщині, для промислових під-
приємств, у тамтешні водосхови-
ща. Якщо це так, то тут ми мало 
що вдіємо. Просто є лише якісь 
міжнародні правила екології, що 
стосуються, наприклад, забруд-
нення рік. А от щодо водовідве-
дення… 

А ось друга чутка, друга гіпо-

тетична причина, вже суто наша. 
Чутка про «скидання» води якраз 
весною, у повінь, вниз по Дніпру. 
Чому скидають? Щоб повінь не 
затопила пишні маєтки олігархів, 
які вони набудували, грубо пору-
шуючи всі норми, закони, прямо 
по берегах Дніпра. 

Що тут є незаперечним – це 
дійсно оця нахабна забудова. 
При тому, що законом забороне-
но забудовувати узбережжя во-
дойм на стільки-то метрів, забо-
ронено перекривати підступи до 
водойм для інших людей. Хто так 
забудував, і не лише по Дніпру, а 
й інших річках і озерах, насампе-
ред довкола столиці, про це не-
мало публікацій у ЗМІ, Інтернеті. 

Але от один мій доволі ква-
ліфікований у гідрографії знайо-
мий сказав, що щодо «скидання 
води» під Києвом через шлюзи і 
водосховища ГЕС – це насправді 
технічно неможливо. Тим не мен-
ше, днями я знову почув від зем-
ляків, що «під Києвом олігархи 
скинули воду по Дніпру вниз». 

Хто внесе ясність? Звичайно, 
мала б держава, її органи. Адже 
йдеться про інтереси мільйонів 
громадян, про Десну, одну з най-
чистіших рік Європи, ріку, з якої 
десятиліттями п`є воду половина 
Києва. 

Я вже піднімав ці теми в пу-
блікаціях «Світ-інфо», Інтерне-
ті. Говорилося про це і в деяких 
інших ЗМІ. Принагідно ще раз 
звертаюся до обласного управ-
ління екології. Підкреслю: мова 
навіть не про вирішення про-
блем, а про їх роз̀ яснення: чи 
підтвердити, чи спростувати оті 
дві чутки. 

В останні роки додалася ще 
одна причина маловоддя, вже 
точно суто наша, рукотворна. 
Знов таки абсолютно незакон-
не розорювання берегів рік. І не 
лише Десни, а й її приток. Десна 
має 18 річок – приток. Найбільші 
– Сейм, зліва, вище, і Снов, спра-
ва, вже неподалік Чернігова. Ще 
– Остер, Смяч, Убедь, Доч. А ще 
є притоки приток. І ось хапуги-
аграрники, при потуранні відпо-
відних органів, орють мало не до 
самої води, що знов таки призво-
дить до маловоддя приток Десни. 

…А поки що порадіймо з мо-
їми земляками: свіжа деснян-
ська вода вже під самим нашим 
селом. 

Петро АНТОНЕНКО

Приводом до застереження стала публі-
кація під назвою «Невідома могила» на сайті 
«Сіверщина» від 7 травня 2021 за підписом 
Василя Пабата. У цій статті йдеться про те, що 
місцеві активісти відвідали невідому могилу 
в лісі біля села Припутні Прилуцького району 
(колишній Ічнянський район) на Чернігівщині, 
посадили там кущ калини, пов’язали рушник 
на хресті. Це все зроблено з благородною 
метою – вшанування пам’яті учасників по-
встанського руху, які боролися з комуністич-
ним режимом. Нібито все добре і таку ініціа-
тиву можна було б тільки вітати. АЛЕ!

Сам автор статті зізнається: «Про могилу 
в лісі поблизу Припутнів немає жодних відо-
мостей…». На підставі чого активісті зроби-
ли висновок, що це могила саме повстанців/
повстанця?

На Чернігівщині є багато лісових хуторів, 
сіл, які мали висілки глибше в лісі. Це може 
бути могила жертв Голодомору або інших ви-
дів політичних репресій комуністичного ре-
жиму. Не можна виключати, що там похован-
ня якогось ката Українського народу. Зре-
штою, це може бути могила й радянського 
солдата чи партизана або навіть німецького 
солдата, який загинув у цій місцевості під час 
Другої світової війни.

Здогадок і гіпотез може бути безліч, кож-
ну з них треба перевіряти.

Головне, що слід чітко зрозуміти: поки 
нема однозначних документальних дока-
зів того, що та чи інша могила є похован-
ням борця за незалежність України, на ній 
не можна проводити жодних меморіальних 
заходів, оскільки вони будуть звичайною 
фальсифікацією. 

Необхідно проводити пошукову роботу в 
архівах, працювати з усіма можливими доку-
ментами, здійснювати перехресне опитуван-
ня потенційних живих свідків. З метою вивчен-
ня поховання необхідно проводити офіційну 
ексгумацію ліцензованими фахівцями після 
отримання відповідного офіційного дозволу.

Поки цього не зроблено і однозначні дока-
зи відсутні, ніхто не має права стверджувати 
що це могила борця/борців за незалежність 
України!

Цей випадок не поодинокий. На тому ж 
сайті «Сіверщина» було опубліковано статтю 
під заголовком «Вперше за 97 років вшану-
вали отамана», від 7 червня 2020 року. У ній 
йдеться, що ті самі активісти, але із запрошен-
ням священика ПЦУ, здійснили вшанування 
пам’яті отамана Опанаса Скубана і провели 
на його могилі поминальну літію. У статті вка-

зано, що це, «за переказами», могила саме 
отамана Опанаса Скубана та його дружини 
Насті Наталенко. Знову ж таки, дослідження 
та ексгумацію цієї могили ніхто не здійсню-
вав, існують (зокрема, і у вигляді публікацій в 
мережі Інтернет) альтернативні перекази про 
те, що це могила радянського партизана часів 
Другої світової війни. Звісно, наявність стій-
ких переказів про те, що це, можливо, і є мо-
гила отамана Скубана, дає підстави здійснити 
її ретельне експертне дослідження. Поки таке 
не відбудеться – усі патріотичні заходи біля 
цієї могили, на превеликий жаль, також є і бу-
дуть тільки фальсифікацією.

Пропозиція для активістів. Можна пере-
йняти досвід у Західній Україні, Литві, Латвії 
та Естонії – насипання символічних могил у 
тих місцевостях, де точно діяли ті чи інші по-
встанці, які боролися з комуністичним тота-
літарним режимом. На таких умовних моги-
лах чітко зазначається, що вони символічні, 
і біля них проводяться відповідні меморіаль-
ні заходи. 

 
Сергій БУТКО,

Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті

Чернігів

Застереження щодо невідомих могил

Вода Десни 
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Бліц-інформ
У прикордонних селах 
немає українського 
телебачення 
Про це заявив глава Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації 
Юрій Щиголь. «З початку цього року ми отри-
мали звернення від усіх губернаторів при-
кордонних територій, а це Волинь, Рівне, 
Чернігів та Житомир, про те, що в селах, які 
розташовані в межах 50-70 кілометрів від 
кордону, в принципі відсутнє українське те-
лебачення.

Вони живуть в реаліях Білорусі або Ро-
сійської Федерації та дізнаються про будь-
які новини в Україні через 2-3 тижні. І в 
основному через викривлене бачення, що 
демонструється російськими телеканала-
ми…Саме тому ми реалізуємо проєкт будів-
ництва нового мультиплексу, адже він є од-
ним з питань національної безпеки».

 Раніше Рада національної безпеки і обо-
рони України ухвалила рішення про необхід-
ність побудови загальнонаціональної циф-
рової багатоканальної телемережі Multiplex 
MX-7.

РНБО вводить санкції 
проти пів тисячі 
«ворів у законі»
Рада національної безпеки та оборони 

України 15 травня запровадила спеціальні 
санкції до осіб, які мають статус «вор в зако-
ні». Санкції вводяться проти 557 таких осіб, 
відомих наразі у світі. 542 це іноземні гро-
мадяни та 15 громадян України. Більшість із 
них перебувають зараз не в Україні.

Санкції, що вводяться: блокування акти-
вів; заборона в’їзду в Україну, відмова в на-
данні або скасування візи, посвідки на про-
живання, дозволу на імміграцію, відмова в 
продовженні строку перебування в Україні, 
неможливість набуття ними громадянства 
України та примусове видворення за межі 
України. Також будуть заморожені їх активи 
та заборонена будь-яка економічна діяль-
ність на території нашої країни.

Такий самий пакет санкцій застосовано 
до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.

Європа послаблює 
карантин
Великобританія. Від 17 травня частина 

підприємств відновили роботу, в тому числі 
паби і ресторани в закритих приміщеннях. З 
21 червня в країні планується зняти всі об-
меження на соціальні контакти.

У той же час деякі правила продовжать 
діяти, зокрема, носіння масок і соціальне 
дистанціювання. 

Португалія. З понеділка країна відкри-
та для туристів з усіх країн ЄС, крім Кіпру, 
Хорватії, Литви, Нідерландів та Швеції. Об-
меження знімаються для пасажирів з Євро-
пейського Союзу, Шенгенської зони і Спо-
лученого Королівства за умови, що у них рі-
вень захворювання нижче 500 випадків на 
100 тисяч жителів за останні 14 днів. Шен-
генська зона охоплює 26 європейських кра-
їн, більшість з яких перебувають в ЄС. Про-
те, всі пасажири, старші двох років, що пря-
мують в країну, все одно повинні будуть 
пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений 
протягом 72 годин до посадки.

Польща. Тут після понад шести місяців 
жорстких обмежень з 15 травня закладам 
харчування дозволили обслуговувати від-
відувачів надворі. Також жителі країни не 
змушені носити маски на відкритому повітрі, 
якщо вони можуть дотримуватися дистанції 
у щонайменше 1,5 метра. Водночас маско-
вий режим й надалі зберігається у громад-
ському транспорті, у крамницях та в біль-
шості установ.

Кілька років тому я говорила в ефірі з 
моїм польським колегою-журналістом про 
національну пам’ять, українсько-польські 
історичні рани, міряння цими ранами, скан-
дальні заяви Ващиковського про Бандеру і 
ЄС, руйнування наших військових поховань 
у Польщі. Це була непроста, напружена роз-
мова. 

Коли вимкнулась камера, він дуже емо-
ційно сказав мені: «До речі, щодо героїв. Учо-
ра ми з нашими дипломатами відвідали Бай-
кове і були приголомшені, коли побачили по-
ховання вашого українського національного 
генія Стуса. Його могила занедбана, зарос-
ла бур’янами і занепала. Для нас це куль-
турний шок. Хто заважає українцям на цьо-
му фронті національної пам’яті? Поховання 
Щербицького в ідеальному стані і з живими 
квітами, корупціонери увічнені в мармурі, а 
могила вашого мученика Стуса забута».

Я подумала, як безпомильно сторон-
нє око іноді може зчитати знаки і символи у 
звичних і непомітних для нас речах. Як тон-
ко ці знаки формують розуміння нашого сус-
пільства і країни. Створюють уявлення про 
нас точніше й чутливіше за будь-які слова і 
заяви.

Отже, хто заважає нам на ціннісному 
фронті? Можливо, на це питання допоможе 
відповісти історія про останнього розстріля-
ного у 1989 році воїна УПА – Івана Гончару-
ка. Тиждень тому Іван Гончарук був повністю 
реабілітований. Але попри це, для мене ця 
історія — про перемогу непокараного, непо-
каянного зла.

У 1987 році, в розпал горбачовської 
«перестройки и гласности», коли країна ди-
вилась телемости з Америкою, програму 
«Взгляд», читала «Дети Арбата» і співала з 
Цоєм «перемен требуют наши сердца», КДБ 
УРСР під річницю більшовицької революції 
фабрикує справу проти 62-річного харків-
ського пенсіонера Івана Гончарука, колиш-
нього воїна Української повстанської армії, 
який у 40 50х роках уже відбув 10-річне по-
карання у концтаборі на Колимі. І ось знову, 
по новому колу: «банда УПА», «перейшов на 
сторону ворога», «боровся проти НКВД», «хо-
тів відокремити УРСР від Радянського Со-
юзу», – весь пропагандистський набір… 7 
томів справи, організовані КДБ «листи тру-
дящих» з вимогою засудити й розстріляти. 
19 жовтня 1987 року у Луцьку суддя Борис 
Плахтій підписав смертний вирок Гончаруку.

Засуджений і його адвокат подавали 
кілька касаційних скарг, але всі вони буди 
відхилені. До речі, під постановою президії 
Верховної Ради УРСР із рішенням «Відхилити 
клопотання про помилування І. Гончарука» 
стоїть підпис голови Верховної ради УРСР 
Валентини Шевченко.

Івана Гончарука розстріляли 12 липня 
1989 року в Києві. Місце його поховання не-
відоме.

І ось тут кілька слів про знаки. Історія 
розстрілу Івана Гончарука, його страшна 
доля, взагалі його ім'я лишалися забутими, 
замовчаними десятиліттями. Він далі невідо-
мий для більшості українців і навіть реабілі-
тували його лише на тридцятому році Неза-
лежності.

Яка ж доля інших героїв цієї історії? Ва-
лентина Шевченко, яка відзначилася у 1986 
році ше й рішенням про проведення приму-
сової першотравневої демонстрації у радіо-
активному Києві, пережила Івана Гончарука 
на 31 рік. Почесна пенсіонерка, голова бла-
годійних фондів і жіночого конгресу, помер-
ла у Феофанії. У день її смерті голова укра-
їнського парламенту Разумков сказав, що 
Валентина Семенівна «була значимою осо-
бистістю в історії нашої держави». Парла-
ментська зала вшанувала її пам’ять стоячи, 
а більшість ЗМІ написали, що вона – «єдина 
жінка, яка очолювала президію Верховної 
Ради УРСР».

Суддя, який виніс смертельний вирок 
Гончаруку пішов у відставку лише у 2006 
році. Середня пенсія судді у відставці в се-
редньому біля 70 000 гривень на місяць. 
За даними проекту PROSUD, минулого року 
Плахтій звернувся до суду з вимогою пере-
рахувати йому суму пенсії, суд задовольнив 
його клопотання, і зараз Борис Плахтій отри-
мує 202 895 грн пенсії щомісячно.

Кілька років тому, на свято Покрови, 
яке, як відомо, є також Днем Української 
повстанської армії, жіночий колектив Во-
линського апеляційного суду вітав захисни-
ків України на своїй сторінці у Facebook. Се-
ред почесних захисників і ветеранів служби, 
якими пишаються і яким низько вклоняють-
ся працівниці суду за «проявлений високий 
героїзм і мужність», першим згадується Бо-
рис Аркадійович Плахтій.

А тепер ще кілька цифр задля розуміння 
системи цінностей у нашій з вами державі. 
Ці цифри стосуватимуться пенсій дисиден-
тів радянських часів, які боролися за свобо-
ду і незалежність України, вижили в радян-
ських концтаборах і дожили до сьогодні. Лю-
дей, про яких дуже точно сказав митрополит 
Борис Ґудзяк, президент УКУ: «Ми стоїмо на 
дисидентах, як на Атлантах, а тому стали ви-
щими, сильнішими й можемо більше». Так 
ось. За словами Орини Сокульської, яка очо-
лює Всеукраїнське товариство політв'язнів 
та репресованих, середня пенсія радян-
ських політрепресованих приблизно 1750 
гривень.

Звичайно, є і вищі пенсії, вони включа-
ють, наприклад, президентську стипендію 

або якісь доплати. Наприклад Василь Овсі-
єнко, правозахисник, член Української Гель-
сінської Спілки (загалом 13,5 років радян-
ських таборів і тюрм) отримує трохи більше 
4000 грн на місяць.

Миколі Матусевичу, правозахиснику, 
співзасновнику Української Гельсінської 
Спілки (загалом 12 років таборів і заслання) 
держава сплачує 3700 грн.

90-річний Ігор Олещук, учасник націо-
нально-визвольних змагань (8 років радян-
ських таборів), який працює до сьогодніш-
нього дня, отримує 6000 грн.

Звичайно, справа не в цифрах і не в гро-
шах. Це просто симптом набагато більшої 
морально-етичної проблеми, яка визрівала 
і метастазувала кілька останніх десятирічь. 
Проблеми непереможеного і непокараного 
зла. Відчуття суспільством поразки справед-
ливості.

Це суспільна травма, яку легко продава-
ти електорату. Біль, яким легко маніпулюва-
ти. Незадоволення, яке змушує людей саха-
тися від одної політичної сили до іншої, ви-
нятково у бажанні помсти, а не розвитку чи 
нових ідей.

У цієї травми є й інший бік. Безсилля пе-
ред несправедливістю, нечутливість до при-
ниження, страх, що «система зітре в поро-
шок» — це все не просто постколоніалізм. Це 
теперішнє, яке не дає позитивного прикладу 
подолання зла.

Політичний консенсус – дати спокійно 
померти замовнику вбивства Ґії Ґонґадзе, 
Татаров в Офісі президента, правозахисник 
Портнов, нелюстровані судді Майдану, вбив-
ці Небесної сотні, звільнені в залі україн-
ського суду. Все це намітають нам на дорогу 
програні битви зі злом. Це воно, мімікруючи, 
множачись, створює у людей відчуття пораз-
ки, заважає довіряти одне одному, вірити у 
власну державу. Якщо справедливість не пе-
ремагатиме, нерозкаяне зло, цей Левіафан, 
пожиратиме наше майбутнє ще довгі роки.

Мирослава БАРЧУК,
ведуча токшоу «Зворотний відлік» 

на UA: ПЕРШИЙ
Сайт НВ, 11.05.2021.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Та розмова авторки з 
польськими колегами була кілька років тому. 
Проблеми, про які повідомляє Барчук, від-
штовхнувшись від того давнього факту, дій-
сно існують. Але, може, поховання нині вже 
впорядковане? До речі, там три поховання 
відомих українських політв̀ язнів. У листопа-
ді 1989 року Василя Стуса перепоховали в 
Києві на Байковому кладовищі разом із по-
братимами по ув̀ язненню – Юрієм Литвином 
та Олексою Тихим. 

Поразка справедливості. 
Що заважає Україні розвиватися
Якщо справедливість не перемагатиме, нерозкаяне зло

 пожиратиме наше майбутнє ще довгі роки

Медведчук. 
Єдиний офіційний

Маєток у Пущі-Водиці під Києвом має 
очільник «Опозиційної платформи – За жит-
тя», народний депутат Віктор Медведчук.

Його власністю є ділянка 6,16 гектара, 
на якій розташована резиденція загальною 
площею майже 3 тисячі кваратних метрів.

Історія цієї ділянки дуже схожа на історію 
«Межигір’я» Віктора Януковича. Вона була 
частиною земель під державними дачами у 
«Пущі-Водиці». У 2002 році Кабмін розпоря-

дився вилучити у Пущі більше ніж 22 гектари 
на користь «Динамо» Київ», а вже у 2003-му 
понад 6 гектарів із них викупив Віктор Мед-
ведчук, розповідає Слідство Інфо.

Іванющенко. Український 
«Версаль»

Український «Версаль» – таку неофіцій-
ну назву отримав об'єкт у Конча-Заспі, бу-
дівництво якого журналісти приписували ко-
лишньому соратнику Віктора Януковича, ко-
лишньому народному депутату від «Партії ре-
гіонів» Юрієві Іванющенку ще з 2014 року. 
Розкішною є не лише архітектура централь-
ного палацу, а й дизайн території у 40 гекта-
рів. Тут розташувалися: оранжерея, кінокон-
цертний зал, лазневий комплекс, штучні озе-
ра та власний причал.

Маєток зареєстрований як комплекс у 
складі житлової малоповерхової забудови 
та об’єктів адміністративно-офісного та ре-
креаційного призначення. Журналісти про-
грами «Наші гроші» розповідали, що 15 тисяч 

квадратних метрів «палацового комплексу», 
а також низку земельних ділянок перепи-
сали на іноземця Пауло Урфера. При цьому 
частина ділянок, на яких не розташовані бу-
дівлі, за даними розслідувачів, залишились 
оформленими на компанії з орбіти впливу 
Іванющенка. Сам Юрій Іванющенко втік із 
України після Революції гідності і перебуває 
в розшуку.

Дмитро БАРКАР,
Наталія ПЕТРУК

Радіо Свобода, 24.01.2021

Палац не лише для Путіна: 
маєтки можновладців України, знайдені журналістами

Єдиний будинок, яким Медведчук 
володіє офіційно

Маєток Юрія Іванющенка, 
знятий журналістами Bihus.Info
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Спортивна планета

Фінал Ліги чемпіонів 
перенесено до Порту
У фінал головного клубного футбольного 

турніру Європи – Ліги чемпіонів вийшли дві 
англійські команди. «Манчестер Сіті» у пів-
фіналі з двох матчів переміг «ПСЖ» зі столиці 
Франції Парижу, а лондонський клуб «Челсі» 
здолав мадридський «Реал». 

Союз європейських футбольних асоці-
ацій (УЄФА) переніс фінал Ліги чемпіонів 
до Португалії, міста Порту. Матч пройде 29 
травня, початок о 21. 00 за центральноєвро-
пейським часом (23.00 за Києвом).

Спочатку фінал планувалося провести в 
Стамбулі. Але уряд Британії включив Туреччи-
ну в «червоний» список туристичних напрям-
ків через ситуацію там з коронавірусолм, від-
так британським громадянам в̀ їзд до Туреч-
чини обмежили. А тисячі вболівальників обох 
фіналістів з Британії хочуть потрапити на фі-
нал. 

УЄФА обговорював питання про перене-
сення матчу до Англії, але домогтися необхід-
них карантинних винятків у країні не вдало-
ся, і матч пройде в Порту.

У фінал Ліги Європи з футболу вийшли 
«Манчестер Юнайтед» Англії (переміг у пів-
фіналі італійську «Рому»)та іспанський «Вілья-
реал» (переміг англійський «Арсенал»). Ледве 
не вийшов і другий англійський фінал. Але й 
так з чотирьох фіналістів єврокубків три з Ан-
глії, і головний трофей – Кубок чемпіонів по-
їде саме туди. 

Фінал Ліги Європи не переноситься, він 
пройде 26 травня у Польщі, в Гданську. 

Серена Вільямс провела 
1000-й матч 

З н а м е н и т а 
американська те-
нісистка Серена 
Вільямс у другому 
колі турніру WTA в 
Римі зіграла цей 
свій ювілейний 
матч. Серена наро-
дилася 26 вересня 
1981 року в шта-
ті Мічаган. Її стар-
ша на рік сестра Ві-
нус Вільямс також 

дуже відома тенісистка. Обидві сестри на 
тривалий час ставали першими номерами 
світового тенісного рейтингу, олімпійськи-
ми чемпіонками, перемагали на безлічі тур-
нірів. 

За весь час участь в турі WTA Серена ви-
грала 851 матч. На її рахунку 38 перемог в 
турнірах Великого шолому, головних теніс-
них турнірах планети.

Чемпіони своїх країн
В ряді провідних футбольних держав Єв-

ропи завершилися або вийшли на фініш на-
ціональні чемпіонати сезону 2020-2021 
років. Подекуди чемпіони визначилися до-
строково. В Італії нарешті перервано бага-
торічну гегемонію «Ювентуса» з Турина, який 
виграв 9 попередніх чемпіонатів поспіль! Це 
національний рекорд. Загалом туринці ви-
грали 36 чемпіонатів. Але цьогоріч за кіль-
ка турів до фінішу переміг клуб «Інтернаціо-
нале» з Мілану. Тепер у нього 19 чемпіонств, 
у «Мілану» – 18. Інші клуби значно відстали 
за титулами. 

Завершився чемпіонат Німеччини. Пе-
ремогла «Баварія» з Мюнхена, і це теж ре-
корд – 9-те чемпіонство поспіль! Загалом 
же клуб виграв 31 чемпіонат країни, не раз 
вигравав Кубок чемпіонів Європи. 9 титу-
лів має «Нюрнберг», 8 – «Боруссія» з Дорт-
мунда. 

На фініші чемпіонат Іспанії. Лідирує «Ат-
летико» з Мадриду, на рахунку якого 10 пе-
ремог у чемпіонаті країни. В лідерах також 
два гранди іспанського і світового футбо-
лу: «Реал» з Мадриду, що дотепер виграв 34 
чемпіонати, і «Барселона», у якої 26 чемпіон-
ських титулів. 

Президент України Воло-
димир Зеленський та прези-
дент Латвії Егілс Левітс під-
писали спільну декларацію 
щодо європейської перспек-
тиви України. Підписання від-
булося 8 травня під час віде-
оконференції Левітса і Зелен-
ського, коли український пре-
зидент перебував з робочою 
поїздкою на Луганщині.

«Підписана спільна Декла-
рація про європейську пер-
спективу України, у якій лідери 
двох держав вітають значний 
прогрес, досягнутий у впро-
вадженні Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, підтриму-

ють необхідність її оновлення, 
погоджуються з необхідністю 
стратегічного перегляду ініці-
ативи «Східне партнерство» та 
висловлюють наміри посили-
ти спільні зусилля з підтрим-
ки інтеграції України до Євро-
пейського Союзу. Президенти 
також відзначили намір Укра-
їни подати заявку на членство 
в ЄС у майбутньому й погоди-
лися, що Латвійська Респу-
бліка підтримає Україну, коли 
наша держава буде готова до 
цього відповідального кроку», 
йдеться у заяві Офісу прези-
дента.

«Латвія готова допомог-

ти своїм професійним досві-
дом в управлінні реформами 
та європейської інтеграції. Я 
дуже сподіваюся, що в цьому 
десятилітті Україна стане по-
вноправним членом Європей-
ського Союзу, здійснивши всі 
необхідні реформи», цитує Ле-
вітса сайт латвійського прези-
дента.

Окремо президенти обго-
ворили загострення ситуації в 
тимчасово окупованому Кри-
му. Вони наголосили на важ-
ливості започаткування Крим-
ської платформи як механізму 
для деокупації Криму та захис-
ту прав людей, які проживають 

на півострові. Левітс підтвер-
див свою участь в інавгура-
ційному саміті Кримської плат-
форми у Києві 23 серпня.

Крім того, глави держав 
обговорили низку питань дво-
стороннього порядку денного, 
зокрема наголосили на важ-
ливості відновлення динамі-
ки торговельно-економічної 
співпраці для виходу на докри-
зові показники.

Латвія стала третьою дер-
жавою, з якою підписано таку 
декларацію. З Литволю та 
Польщею відповідні деклара-
ції було укладено в березні та 
травні цього року.

Лукашенко підписав 
документ 

про передачу влади на 
випадок смерті президента

Олександр Лукашен-
ко підписав декрет про за-
хист суверенітету і консти-
туційного ладу Білорусі. 
Про це повідомляє держав-
не агентство новин «БелТА» 
9 травня.

Вказаним декретом пе-
редбачається, що в разі заги-
белі глави держави в резуль-
таті замаху, акту тероризму, 
зовнішньої агресії або інших 
насильницьких дій всі дер-
жавні органи та їх посадові 
особи діють відповідно до рі-
шень Ради безпеки, на засі-
даннях якої головує прем'єр-
міністр. При цьому на терито-
рії країни негайно вводиться 
надзвичайний або воєнний 
стан. Рішення Ради безпеки 
обов'язкові для всіх і підля-
гають безумовному виконан-
ню. Рішення про проведення 
виборів ухвалить Рада без-
пеки за участю губернаторів. 
Документ вступає в силу з 
моменту його підписання.

Проте, цей декрет не узго-
джується з Конституцією Рес-
публіки Білорусь. За Консти-
туцією, в разі смерті або не-
дієздатності президента його 
обов’язки виконує прем’єр, 
про Раду безпеки в цьому 
контексті не згадується. А 
призначати президентські 
вибори має право лише пар-
ламент держави, про який 
в декреті теж не сказано 
нічого. 

Законодавча влада в кра-
їні належить двопалатному 
парламенту – Національним 
Зборам Республіки Білорусь. 
Нижня палата, Палата пред-
ставників, складається зі 
110 депутатів; верхня, Рада 
Республіки — з 64 членів, які 
обираються на 4 роки.

На парламентських ви-
борах 2019 року до парла-
менту Білорусі (а саме до 
Палати представників Наці-
онального зібрання Білору-
сі) пройшли наступні політич-
ні партії: Комуністична пар-
тія Білорусі — 11 місць, Рес-
публіканська партія праці та 
справедливості — 6 місць, 
Білоруська патріотична пар-
тія — 2 місця, Білоруська 
аграрна партія — 1 місце, Лі-
берально-демократична пар-
тія (Білорусь) — 1 місце. Без-
партійних — 89 місць.

У Шотландії підведені під-
сумки парламентських виборів 
6 травня. Більшість місць в пар-
ламенті займуть представники 
правлячої Шотландської націо-
нальної партії та їхні соратники 
«зелені». Разом вони отримали 
72 мандати з 129.

Лідерка Шотландської націо-
нальної партії Нікола Стерджен, 
яка очолює уряд, заявила, що 
буде домагатися проведення ре-
ферендуму про незалежність від 
Великої Британії — другого за 
сім років. При цьому підготовку 
референдуму не буде розпоча-
то найближчим часом, в розпал 
пандемії коронавірусу.

Шотландія проводила ре-
ферендум про вихід з Великої 
Британії в 2014 році, тоді біль-
шість виборців проголосували 
за те, щоб залишитися. У 2016 
році у Великій Британії прой-
шов референдум про вихід з Єв-
ропейського союзу, на якому 
більшість жителів країни підтри-

мали це. Але в Шотландії біль-
шість людей проголосували за 
те, щоб країна залишилася в ЄС. 
Після цього референдуму влада 
Шотландії оголосили, що потріб-
но нове голосування з питання 
незалежності.

Шотландія – країна, що вхо-
дить до Сполученого королів-
ства Великої Британії та Північ-
ної Ірландії. Колись незалежна 
держава. Займає північну час-
тину Великої Британії. Окрім 
того, складається ще із близько 
790 островів. Територія – май-
же 79 тисяч квадратних кіло-
метрів (для порівняння – у два 
з половиною рази більше Чер-
нігівщини). Населення – 5 міль-
йонів. 

Единбург, столиця та друге 
за величиною місто країни, є 
одним із найбільших європей-
ських фінансових центрів. Глаз-
го – найбільше місто Шотландії, 
свого часу було одним із провід-
них промислових міст світу. До 

акваторії Шотландії належить 
велика частина Північної Атлан-
тики та Північного моря, що міс-
тить найбільші запаси нафти у 
Євросоюзі. Це дало місту Абер-
дину, третьому за величиною 
місту країни, титул європей-
ської нафтової столиці.

Королівство Шотландія як 
суверенна держава постало у 
ранньому середньовіччі і збе-
рігало незалежність до 1707 
року, хоч і було у персональ-
ній унії з Англією й Ірландією 
з 1603 року, коли король шот-
ландський Джеймс VI успадку-
вав англійський та ірландський 
трони. 1 травня 1707 року ко-
ролівство Шотландія увійшло 
до політичного союзу з Англі-
єю, утворивши таким чином 
Об`єднане королівство Великої 
Британії. 

Але й сьогодні правова сис-
тема Шотландії є окремою від 
Англії, Уельсу, Пвнічної Ірландії 
– інших складових королівства. 

«Укрпошта» 
і далі доставлятиме 

пенсії у населені 
пункти без банкоматів

Про це заявив 
прем'єр-міністр Украї-
ни Денис Шмигаль. «По-
перше, Укрпошта закупи-
ла і завершує цього року 
організацію так званих 
мобільних відділень – 
більше 500 авто, які під-
возять документи, пошто-
ві відправлення і, зокре-
ма, і кошти. Друге – це 
продовження цієї страте-
гії, яка була розпочата в 
державі – «пенсія на карт-
ки». Етапність така: великі 
міста, далі міста з насе-
ленням 100 тисяч і більше. 
У тих населених пунтках, 
де густота не дозволяє, 
наприклад, мати банків-
ське відділення або мати 
щонайменше банкомат, 
звичайно, там пенсія буде 
привозитись через пошту, 
як і було. Ми пенсіонерам 
даєм право мати картку 
там, де це зручно і де мож-
ливо отримати цю послугу 
з карткою.»

Прем'єр заявив, що 
перехід на отриман-
ня пенсій у безготівко-
вій формі має відбувати-
ся поступово і бути пра-
вом, а не зобов'язанням 
людей.

Президент Володимир Зе-
ленський підписав Закон «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо справ-
ляння податків і зборів, ін-
ших обов'язкових платежів, 
об'єктом оподаткування якими 
є транспортні засоби». Також 
підписав Закон «Про внесення 
змін до Митного кодексу Украї-
ни щодо тимчасового спрощен-
ня митного оформлення тран-
спортних засобів, ввезених на 
митну територію України».Ці за-
кони, ухвалені Верховною Ра-
дою 15 квітня 2021 року, тимча-
сово спрощують механізм роз-
митнення імпортованих з Єв-
ропи уживаних автомобілів, які 
давно вже охрестили терміном 
«євробляхи», а також сприяють 
захисту довкілля від шкідливих 
викидів.

Згідно з документами, вжи-
вані автомобілі з європей-
ською реєстрацією, старші 
п'яти років, які були ввезені на 
територію Україні до кінця 2020 
року, оподатковуються за піль-
говою ставкою податку на до-
дану вартість та акцизного по-
датку. Сума акцизного подат-
ку залежатиме від віку автівки, 
об’єму та типу двигуна й не за-
лежатиме від її вартості. Базо-
ва ставка коливатиметься від 
нуля до 150 євро, і в більшості 

випадків вартість розмитнення 
не перевищуватиме однієї ти-
сячі євро. Такі автомобілі тим-
часово звільняються від опо-
даткування ввізним митом. За 
пільговим механізмом може 
бути розмитнений один авто-
мобіль однієї категорії одного 
власника. 

На пільгове митне оформ-
лення дається 180 днів з мо-
менту набрання чинності зако-
нами. Учасники АТО/ООС мати-
муть змогу скористатися піль-
говим розмитненням протягом 
270 днів. 

Під дію цих законів не по-
трапляють транспортні засоби, 
які не відповідають екологіч-
ним нормам «Євро-2» й вище, 
походять з держави-окупанта 
(держави-агресора) або ввезе-
ні з тимчасово окупованої тери-
торії України. 

Закони набирають чинності 
з наступного дня після опублі-
кування та вводяться в дію че-
рез один місяць з дня набрання 
чинності.

Раніше Верховна Рада, на-
прикінці 2018 року, суттє-
во підвищила штрафи за не-
законне використання авто-
мобіля на іноземній реєстра-
ції. Однак у грудні 2019 року 
депутати вже нової Ради від-
термінували запровадження 
штрафів.

Третя країна юридично зобов'язалася підтримати вступ України в Євросоюз

Вибори у Шотландії: перемогли партії, 
які виступають за незалежність

Нарешті вирішено проблему «євроблях»: 
парламент ухвалив, а президент 

підписав відповідні закони



№199   20 травня 2021 року№199   20 травня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо 7Україна і світ

Закордонне українство

Після початку пандемії коро-
навірусу карта поїздок для укра-
їнців значно зменшилася. Части-
на країн виставляють певні вимо-
ги для в'їзду, а інші, це стосується 
країн Шенгенської зони, закри-
лися і впускають лише певні ка-
тегорії громадян. «Слово і діло» 
пропонує подивитися, на яких 
підставах зараз можна в'їхати 
в ЄС з України, а також для кого 
найближчим часом планують від-
крити кордони.

З минулого року безвізо-
вий режим із країнами Євросою-
зу припинений через пандемію. 
Туристичні поїздки з третіх країн 
можливі лише за умов:

в країні кількість нових випад-
ків COVID-19 не перевищує 25 на 
100 тисяч населення за останні 
14 днів;

в країні роблять більше 300 
тестів на 100 тисяч осіб протягом 
тижня;

кількість позитивних тестів за 
останній тиждень не перевищує 
4%.

Поки що під ці критерії потра-
пляють тільки Китай, Південна Ко-
рея, Таїланд, Австралія, Нова Зе-
ландія, Сінгапур, Руанда, Ізраїль.

Громадянам інших країн для 
в'їзду в Шенгенську зону потріб-
ні вагомі підстави. Обмеження на 
в'їзд не поширюються на довго-
строкових резидентів країн ЄС, 
прикордонників, медичних пра-
цівників, дипломатів, співробіт-
ників міжнародних і гуманітар-
них організацій, військовий пер-
сонал, моряків, членів сімей гро-
мадян ЄС та осіб, які їдуть в ЄС за 
сімейними обставинами.
В'їзд для сезонних робітників

Один із варіантів потрапити 
в закриту для більшості подоро-
жувальників Шенгенську зону – 
влаштуватися на сезонні роботи 
в сфері сільського господарства.

Сезонним працівникам, які 
зберігають своє основне місце 
проживання в третій країні, ле-
гально і тимчасово перебувати на 
території ЄС для виконання сіль-
ськогосподарських робіт, в'їзд до-
зволений. Обов'язкова умова – 
наявність трудового договору між 
працівником і роботодавцем. Та-
кож має бути і дозвіл на роботу в 
країні.

Поїздка за сімейними 
обставинами

Тут досить широкий спектр 
можливих причин для в'їзду в Єв-
росоюз. Це може бути поїздка для 
відвідування дитини, для екстре-
ної допомоги члену сім'ї, весілля 
або похорон родича, поїздка для 
народження дитини.

Щоб підтвердити мету поїзд-
ки потрібні документи – підтвер-
дження права опіки над дитиною, 
запрошення на весілля, свідоцтво 
про смерть, сертифікат з очікува-
ною датою тощо.

Транзитна поїздка
Громадянам третіх країн, яким 

необхідно транзитом прослідува-
ти через Євросоюз, в'їзд також 
дозволений. Більше того, в країні 
можна залишатися на будь-який 
необхідний для транзиту час (в ро-
зумних межах, наприклад, зупи-
нитися на ніч).

При собі потрібно мати доказ 
подальшої поїздки – квиток, по-
садковий талон тощо.

В'їзд для осіб, які потребують 
міжнародного захисту
Навіть під час карантину в 

країни Євросоюзу можуть потра-
пити особи, які потребують міжна-
родного захисту. Для цього жод-
них підтверджувальних докумен-
тів не потрібно.

Крім того, дозволено право на 
в'їзд для отримання медичної до-
помоги. Для цього потрібна довід-
ка, що підтверджує потребу люди-
ни в певних медпослугах.

В'їзд для студентів
У Євросоюз зараз також мо-

жуть в'їхати громадяни третіх кра-
їн, мета поїздки яких – навчання. 
Щоб в'їхати на таких умовах, по-
трібно бути зарахованим до на-
вчального закладу на очну форму 
навчання, в результаті якого буде 
отримана визнана державою ква-
ліфікація або ступінь.

Як підтвердження у людини 
повинен бути документ з інфор-
мацією про зарахування, студент-
ський квиток, свідоцтво про від-
відування курсів тощо.
В'їзд для висококваліфікованих 

працівників із третіх країн
Право на в'їзд мають також 

висококваліфіковані працівни-
ки з третіх країн, «чий високий рі-
вень навичок і досвіду необхідні 
для того, щоб зробити свій вне-
сок у відновлення економіки після 
пандемії».

У цю категорію входять та-
кож спортсмени та їхній персонал, 
професійні виконавці, журналісти 
(які повинні особисто бути присут-
німи на заході, щоб повідомити но-
вини), вчені.

З підтверджувальних доку-
ментів потрібен трудовий договір, 
дозвіл або запрошення на робо-
ту або на участь в заході, міжна-
родна прескарта для журналістів 
тощо.
ЄС готується відкрити кордони: 

чого чекати українцям
Від травня Єврокомісія опри-

люднила проєкт рекомендацій 
щодо відкриття кордонів для «не-
суттєвих поїздок», іншими слова-
ми для поїздок із туристичною ме-
тою.

Попередньо в країни Євросо-
юзу хочуть пускати громадян зі 
списку «безпечних країн» або тих, 
хто вже завершив процедуру вак-
цинації.

В'їзд вакцинованих громадя-
нам буде дозволено за таких умов:

людина повинна отримати 
обидві дози вакцини (у випадку з 
Johnson & Johnson – одну);

друга доза вакцини повинна 
бути введена не пізніше ніж за 14 
днів до в'їзду в ЄС;

повинна бути використа-
на вакцина, схвалена для за-
стосування в Євросоюзі. На да-
ний момент схвалені препара-
ти AstraZeneca, Pfizer, Johnson & 
Johnson і Moderna.

Крім того, при собі потрібно 
мати документ, що підтверджує 
проведення вакцинації. Країни ЄС 
зберігають для себе право пере-
віряти справжність сертифікатів, 
виданих в інших країнах. В Україні, 
нагадаємо, хочуть розробити та-
кий сертифікат до 1 липня: в МОЗ 
зазначили, що там буде вся інфор-
мація, яку прогнозовано будуть 
вимагати ЄС і ВООЗ.

Щоб країна потрапила в спи-
сок «безпечних» в контексті поши-
рення коронавірусу, за останні 14 
днів має бути зафіксовано щонай-
більше 100 нових випадків на 100 
тисяч населення. Тоді країна буде 
у «зеленій» зоні.

За даними Європейського 
центру профілактики та контролю 
захворювань, в Україні зараз при-
падає трохи більше 300 випадків 
на 100 тисяч осіб. Так що ми в цей 
критерій поки що не потрапляємо.

Олександра ХУДЯКОВА
Портал «Слово і діло», 

11.05.2021

Зустрічі Оксани Маркарової з діаспорою
Оксана Маркарова, нова послиня України в США, прибула до 

країни і вже провела низку зустрічей. Насамперед із представ-
никами діаспори – Іриною Мазур, віцепрезиденткою Української 
федерації Америки та «Нової української хвилі», членкинею ради 
правління благодійної організації «Разом для України» та почесною 
консулинею у м. Філадельфія (штат Пенсільванія), а також Михай-
лом Савківим, віцепрезидентом Українського конґресового комі-
тету Америки (УККА). «Ми маємо великі плани на політичну, бізне-
сову та культурну співпрацю між українськими та американськими 
реґіонами, – поділилася дипломатка.» Також вона зустрілася з ми-
трополитом-архієпископом Української греко-католицької церк-
ви США, головою Філадельфійської архієпархії Борисом Ґудзя-
ком, єпископом-емеритом Іваном Бурою та о. Робертом Гітченсом. 
Маркарова зазначила, що за результатами душевної та дуже зміс-
товної зустрічі її учасники домовилися більше взаємодіяти в усіх 
напрямах.

Крім цього, послиня провела зустріч із Надією та Робертом Мак-
Конеллами, й Едвардом Чау, представниками потужної «Групи друзів 
України у США» й організації US-Ukraine Foundation.

Оксана Маркарова запланувала створити у США «Український дім».

 Добірка за повідомленнями «Meest-Online»

Засновники більш як 20-річно-
го благодійного Проєкту «Вшануван-
ня пам’яті великих українців і важли-
вих національних подій меморіальни-
ми дошками й пам’ятними знаками 
в Україні та поза межами нашої дер-
жави» виготовили меморіальні дошки 
Лесі Українці. Автори-доброчинці – 
заслужена працівниця культури Укра-
їни, голова Полтавського обласного 
відділення Міжнародної організації 
«Жіноча громада» Валентина 
Шемчук і кавалер ордена «За 
заслуги», лауреат премії іме-
ні Панаса Мирного, художник 
Вадим Голобородов – подару-
вали меморіальні дошки Лесі 
Українці українцям у Німеччи-
ні, Грузії, Литві, громаді Гадяча. 

Українська громада й По-
сольство України у ФРН від-
значили 150-ліття народження 
Лесі Українки біля меморіаль-
ної дошки їй у Берліні на будин-
ку за адресою Йоганнісштрас-

се, 11, де протягом дев’яти місяців 
1899-го поетеса жила і працювала. 

Представники посольства Укра-
їни в Грузії разом із представника-
ми Мерії Тбілісі поклали квіти до ме-
моріальної дошки Лесі Українці на 
розі вулиць Лесі Українки, 11 і Тара-
са Шевченка, 12. Меморіальна до-
шка Лесі Українці в Тбілісі відкрита 
за підтримки Посла України в Грузії 
Василя Цибенка. 

Меморіальну дошку Лесі Укра-
їнці на честь перебування її 1885-
го в Литві автори-благодійники 
представили в Полтаві на Всеу-
країнській науковій конференції 
«Леся Українка – письменниця, 
фольклористка, перекладачка» та 
презентували в Литві в універси-
теті прикладних наук – Вільнюсь-
кому колегіумі. За цю чудову іні-

ціативу Надзвичайний і По-
вноважний Посол Литовської 
Республіки в Україні Марюс 
Януконіс висловив вдячність 
полтавським доброчинцям. 
Щире сприяння в справі вста-
новлення меморіальної до-
шки Лесі Українці в Литві на-
дало очолюване Володими-
ром Яценківським Посоль-
ство України в Литовській 
Республіці.

    
Валентина ШЕМЧУК

Відкритий лист 
діаспори 

Джастіну Трюдо
Представники української громади 

Канади звернулися з цим листом до гла-
ви канадського уряду. Ось основні поло-
ження листа. 

Шановний прем’єр-міністре! Звертає-
мося до Вас із великим занепокоєнням з 
приводу війни, яку з повним ігноруванням 
міжнародного права веде Російська Фе-
дерація (РФ) проти України.

Певну надію вселяють останні санкції, 
які США запровадили проти РФ, зокрема, 
ті, що стосуються діяльності банків. Водно-
час віддаємо належне постійній підтримці 
Канадою України. Однак вважаємо, що 
цих заходів замало, щоб нейтралізувати 
злочинну діяльність Путіна. 

З цією метою пропонуємо до вашого 
розгляду нову сміливу ініціативу зі жор-
стоких заходів, спрямованих на припинен-
ня російсько-української війни, в перспек-
тиві – всеохопну перемогу демократії над 
путінською диктатурою.

Головними точками ініціативи є:
Виведення російських військ та їхніх 

найманців із території України до 24 серп-
ня 2021-го, 30-річчя Незалежності Украї-
ни.

Передбачувана відмова РФ від виве-
дення її військ повинна призвести до:

Посилення відповідних санкцій із до-
лученням до переліку самого Путіна, його 
найближчого оточення та членів їхніх ро-
дин;

Замороження на Заході активів усіх 
осіб, котрі підпадають під санкції;

Відключення російських банків від 
міжнародної банківської системи SWIFT;

Відмова України від мінських угод уна-
слідок безперервних порушень із боку РФ. 
Натомість варто запропонувати нову уго-
ду за участю США, яку може очолити Ка-
нада.

Надання членства України в НАТО.
Україна повинна стати складовою 

Альянсу, бо лише таким чином демократія 
може здобути перемогу над небезпечни-
ми проявами власних амбіцій особи з бан-
дитськими звичками.

Ми сподіваємося, що наші давні взає-
мини з Україною й її особливий статус спо-
нукатимуть Канаду, аби відстоювати цю 
життєво важливу ініціативу серед наших 
друзів і союзників із метою нейтралізува-
ти загрозу, яку нам усім несе зростаючий 
експансіонізм Путіна.

З повагою, Оксана Башук-Гепбурн, 
Оля-Гелен Мосціцька, д-р Ігор Цап, Ми-
рослава Олексюк, Аріяна Ґіч, Марта Онуф-
рів, Либід Жила Гарпер, д-р Лада Рослиць-
ка, Вікторія Карпяк, Віктор Рудь, Марія Ко-
маринська, Роман Сон.

Федеральна кредитна спілка 
Nova UA, центральний офіс якої 
розташований у Кліфтоні (штат 
Нью-Джерзі), продовжує свою мі-
сію допомагати «громадам дося-
гати успіху та зростати». У квітні ц. 
р. ця фінансова установа отрима-
ла вже третій грант від Федераль-
ного банку позик у Нью-Йорку, 
цього разу в обсязі 50 тис. USD.

Цей грант спілці Nova UA на-
дали для підтримки українських 
некомерційних організацій, які 
зазнали неґативного фінансо-
во-економічного впливу в пері-
од пандемії Covid-19. Кошти роз-

поділили серед восьми місцевих 
неприбуткових організацій. По-
передні два ґранти по 100 тис. 
USD розділили серед 24 непри-
буткових організацій, які зазна-
ли зменшення доходів через пан-
демію. Таким чином вже 32 ор-
ганізації отримали допомогу від 
кредитівки, серед них — церк-
ви, школи, молодіжні та ветеран-
ські організації, культурні цен-
три української діаспори в Нью-
Джерзі.

Також торік Nova UA виплати-
ла некомерційним організаціям 
200 тис. USD.

Меморіальні дошки Лесі Українці 

Презентація меморіальної дошки Лесі Українці 
у Вільнюсі

На яких підставах українці 
можуть в'їхати в Євросоюз і для 

кого планують відкрити кордони

Вручення символічного чека на 50 тис. USD

Кредитівка Nova UA виплатила українським 
організаціям 250 тисяч доларів
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У Франції за шкоду природі 
ввели тюремне ув’язнення

Нещодавно у Франції схвалили пакет законів на за-
хист клімату. Відтепер у Кримінальному кодексі Франції 
є новий вид злочину – екоцид.

Це усвідомлена шкода флорі, фауні чи загалом на-
вколишньому середовищу у великих маштабах. За такі 
дії передбачається штраф до 4,5 мільйона євро і до 10 
років в'язниці.

Крім того, у рамках пакету законів ввели ще спеці-
альну грошову субсидію на покупку електровелосипедів 
– держава повертатиме частину коштів.

Також у Франції, з метою зменшення впливу авіації 
на довкілля, пропонують заборонити місцеві авіарейси 
на короткі дистанції. Як тільки документ набере чиннос-
ті, авіакомпанії не зможуть здійснювати рейси між фран-
цузькими містами, якщо від одного з них до іншого можна 
дістатися потягом швидше, ніж за дві з половиною години.

Авіакомпанії у Франції розкритикували законопро-
єкт, оскільки він лише погіршить кризу галузі через пан-
демію. Не будуть доступними багато рейсів, наприклад з 
Парижу не можна буде літати до Ліону чи Бордо.

Китай за обсягом шкідливих 
викидів випередив усі 

розвинені країни, разом взяті
Так, за підсумками 2019 року обсяги викидів шести 

парникових газів (серед яких вуглекислий, метан і оксид 
азоту) становили в Китаї 14,09 млрд тонн, що приблизно 
на 30 мільйонів тонн більше, ніж сукупний обсяг викидів 
країн, які входять в Організацію економічного співробіт-
ництва та розвитку (ОЕСР).

«На Китай припадало 27% глобальних викидів, США 
- 11%, а Індія вперше перевершила Європейський Союз 
- приблизно 6,6% від загального обсягу. Утім, Китай має 
найбільше населення у світі, тому його викиди на душу на-
селення залишаються набагато меншими, ніж у США». Як 
передає Укрінформ, про це повідомляє BNN Bloomberg.

Китай узяв на себе зобов’язання до 2060 року до-
сягти «нульових викидів» у промисловості.

У Кенії стартував перепис 
диких тварин

Перепис проводить Служба дикої природи Кенії 
спільно з Інститутом досліджень та підготовки дикої при-
роди – незалежною організацією, яка здійснює дослі-
дження в галузі охорони диких тварин. Мета заходу – 
з'ясувати загальну кількість диких тварин та їхній розпо-
діл країною, а також визначити тенденції популяції осо-
бин і виявити загрози збереження різних видів.

Перепис стартував зі східної частини країни, у наці-
ональному заповіднику Шимба Хіллс. Служба дикої при-
роди управляє 55 заповідниками та парками.

У лютому 2021 році в заповіднику Сойсамбу в Кенії 
через удар струмом загинули три рідкісні жирафи Рот-
шильда.

Республіка Кенія – держава на сході Африки, терито-
рію 580 367 км2, 47-е місце у світі. Населення – майже 
54 мільйони, 27 місце у світі. Столиця і найбільше місто 
– Найробі.

У США слониха подала 
на зоопарк в суд: за неї 

це зробили зоозахисники
У Нью-Йорку апеляційний суд штату прийняв позов 

слонихи на прізвисько Хеппі, спрямований проти зоо-
парку Бронкса, де утримується тварина. Петиція на під-
тримку слонихи вже набрала майже півтора мільйона 
підписів.

Зоозахисники від імені Хеппі скаржаться на погані 
умови утримання і вимагають перевести слониху в запо-
відник. Тварина весь час проводить в невеликій клітці і 
не бачить людей

У судовій інстанції здивовані бачити такий позов, 
оскільки це перший випадок, коли заявник - не людина.

Слониха з'явилася на світ на свободу в 1971 році, 
ймовірно, в Таїланді. Свого часу її разом з ще шістьма 
слонами перемістили в США. У 1977 році Хеппі купили 
для зоопарку Бронкса, а всіх інших слонів приспали.

Уже 20 років слониха живе на самоті. Зоозахисники 
вказують, що це проблема, і аргументують позицію тим, що 
слони – соціальні тварини, і в ув'язненні вони страждають.

Мистецтво – не тільки для 
того, щоб милувати погляд, а й 
для позначення важливих ідей, 
пошуку себе. 

Познайомимося з творчіс-
тю австрійського художника 
Герхарда Хадерера (на фото), 
який починав свою кар’єру 
рядовим співробітником ре-
кламного агентства. Але коли 
в 1985 році 34-річному чоло-
вікові провели складну опера-
цію, він переглянув свої погля-
ди на життя.

Герхард кинув прибуткову 
роботу і зосередився на кар’єрі 
художника-сатирика. Тепер 
його сміливі роботи не щадять 
нікого. Напевно, в тому і сила 
мистецтва, що воно змушує нас 
зупинитися, замислитися. І над 
роботами Хадерера дійсно вар-
то замислитися. Чи все добре в 
світі навколо нас? Скільки сен-
су і цінності в нашому житті?

Сайт ВСВІТІ 03.07.2018

Фермер випадково 
пересунув кордон 

з Францією 
і «додав» Бельгії 

тисячу квадратних 
метрів

У Бельгії власник сільсько-
господарської ділянки пересу-
нув один з каменів, які позна-
чали державний кордон з Фран-
цією. Начебто камінь заважав 
проїхати його трактору.

Прикордонний камінь зміс-
тився лише на 2,3 метра в гли-
бину французької території. 
Але сумарно через викривлен-
ня межі французька територія 
зменшилася на 1000 квадрат-
них метрів. Порушений кордон 
зауважив любитель історії, що 
прогулювався в лісі. Але в обох 
країнах до події поставилися з 
гумором.

«Він збільшив територію 
Бельгії і зменшив Францію. Це 
хороша ідея, – віджартувався 
Давид Лаво, мер прикордонної 
бельгійської комуни Ерлекін. 
– Але мер Бусіньє-сюр-Рок не 
згодна».

«Думаю, у нас вийде уник-
нути нової війни за територію», 
сказала Орелі Велонек, мер 
сусіднього французького села 
Бусіньє-сюр-Рок.

Кордон між Францією і 
Бельгією протяжністю у 620 км 
офіційно затвердили в 1820 
році договором, підписаним че-
рез п'ять років після поразки 
Наполеона під Ватерлоо. Сам 
камінь встановили в 1819 році, 
коли кордон вперше демарку-
вали.

Фермера попросили пере-
сунути камінь назад. 

Абсурдні і чесні ілюстрації про хвороби суспільства

У Франції вперше опублікують 
листи Антуана 

де Сент-Екзюпері до дружини
Багато років їх не могли видати через конфлікт 

між спадкоємцями письменника та його дружини 
Консуело, яка стала прототипом Троянди в знамени-
тій казці-притчі письменника «Маленький принц».

До книги, яка днями вийде друком у Франції, по-
трапили понад 160 листів і телеграм, десятки ескізів, 
фотографій та пам’ятних нотаток.

Шлюб між похмурим, доброзичливим авантю-
ристом, французьким аристократом та гострою на 
язик художницею з Латинської Америки був дуже 
бурхливим.

«Консуело, дорога моя, ти не розумієш, як сильно 
ти змушуєш мене страждати», писав він якось.

«Я плачу від емоцій, так боюся бути вигнаною з 
вашого серця», відповідала вона.

Вони багато разів розривали стосунки та сходи-
лися знову. Консуело мала бурхливий темперамент 
та була дуже депресивною. Її зради були не ознакою 
легковажності, а неможливістю впоратися з власни-
ми емоційними проблемами.

Проте, як свідчить один з останніх листів Екзюпе-
рі, він пробачив їй все.

«Консуело, від усього серця дякую за те, що ти 
моя дружина. Якщо мене вб’ють, мені буде кого че-
кати, щоб бути разом у вічності», писав він.

Сент-Екзюпері, військовий льотчик воюючої про-
ти нацистів Франції, зник під час розвідувального 
рейсу на Корсику у липні 1944 року. Доказів авіака-
тастрофи не було, поки у 1998 році місцевий рибалка 
не витягнув з річки срібний браслет з іменами пись-
менника та його дружини, який той носив до останньої 
хвилин. Рештки збитого літака знайшли у 2000 році.

«Маленький принц» – легендарна казка-притча 
французького авіатора, поета та героя війни Анту-
ана де Сент-Екзюпері, яку вперше опублікували у 
1943 році. Відтоді цей твір переклали 450 разів та 
продали понад 200 мільйонів офіційних примірників 
у всьому світі.

Значна частина історії пов’язана з таємничою 
Трояндою – делікатною та вимогливою.

Реальною Трояндою в житті Сент-Екзюпері була 
Консуело Сунцин, художниця із Сальвадору, яка ви-
йшла заміж за письменника у 1930 році. Це очевид-
но після прочитання найпершого листа, який Сент-
Екзюпері написав тоді ще майбутній дружині:

“Був маленький хлопчик, який знайшов скарб. 
Але скарб був занадто гарним для дитини, чиї очі не 
знали, як його зрозуміти, а руки не знали, як його 
тримати. Тож дитина засмутилася”.

У ліверпульському кафе 
під час ремонту 
знайшли меню 

1913 року
Справа в тому, що до Першої світової 

війни в цій будівлі, в самому центрі міста, 
знаходився ресторан «Ямен»..

Меню, датоване 15 січня 1913 року, 
вразило співробітників кафе «Ліф», яке 
сьогодні тут розташовується. Пропонова-
ні в ньому страви демонструють високо-
класний рівень того закладу.

Ось лише кілька з того, що значило-
ся в меню: ірландське рагу, консоме де 
Волан, смажені нирки, телятина, омари, 
безе шантильї з грушами, бананові олад-
ки, лимонад, солодка випічка, різні чаї.

Велика розмаїтість кухні пояснюєть-
ся тим, що Ліверпуль був великим мор-
ським містом і доволі багатим, Значна 
частина морських суден світу проходила 
через цей порт.

Непал попросив 
альпіністів з Евересту 

повертати порожні 
кисневі балони

Альпіністи і їх гіди в цьому сезоні взя-
ли з собою щонайменше 3500 балонів з 
киснем, а тепер їх потрібно поповнити. На 
сезон сходжень з квітня по травень краї-
на видала дозвіл на сходження понад 700 
альпіністам на 16 гімалайських вершин, зо-
крема 408 на гору Еверест, щоб відновити 
роботу альпіністської індустрії та туризму.

Альпіністи і їх гіди часто кидають по-
рожні балони на схилах, потім ці балони 
потрапляють у лавини або викидаються 
на гірських схилах в кінці експедиції. 

Але питання не лише в екології. Вла-
да закликає альпіністів повертати по-
рожні балони, оскільки їх можна знову 
наповнити й використовувати для ліку-
вання пацієнтів з коронавірусом, які го-
стро цього потребують.

Із квітня альпіністи змогли знову 
підкорювати Еверест, найвищу верши-
ну планети, що знаходиться в Непалі, на 
його кордоні з Китаєм. Умова – перебу-
вання на тижневому карантині після при-
буття в Непал і наявність негативного ре-
зультату тесту на COVID-19.
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Дискусійна трибуна

На сторінці 11 газета публікує 
цю цікаву статтю нашого постійного 
читача, автора з Києва, земляка, ві-
домого українського культурософа. 
Публікація, безумовно, викличе об-
говорення, але на те й дискусія. 

ПРО АВТОРА. Українська Вікіпе-
дія. Шокало Олександр Андрійович 
народився 13 січня 1949 року в с. 
Гнідинці Варвинського району Черні-
гівської області. Есеїст, культурософ, 
сходознавець, перекладач, публі-
цист, член Національної спілки пись-
менників України (з 1979). Засно-
вник і головний редактор науково-
популярного журналу «Український 
світ» (з 1991) та видавництва «Орій» 
(1992 – 1993).

Закінчив Київський університет 
ім. Т. Шевченка (україністика), Самар-
кандський університет ім. А. Навої 
(іраністика й тюркологія), аспіранту-
ру при Інституті літератури НАН Укра-
їни (шевченкознавство). Працював у 
видавництвах «Дніпро» та «Орій», То-
варистві «Україна-Світ», у Держкомін-
формполітики, Національному інсти-
туті стратегічних досліджень, Укрін-
формі; далі працює головним редак-
тором журналу «Український Світ».

Засновник і голова Всеукраїн-
ської громадської організації «Укра-
їнська взаємодопомога» (з 2003), 
співзасновник і перший голова Між-
народної громадської організації 
українців «Четверта Хвиля» (з 2006).

Автор близько п'ятисот есеїв, 
культурософських, українознавчих, 
сходознавчих, літературознавчих, 
історіософських праць, публіцис-
тичних статей, перекладів зі східних 
мов. Частину творів опубліковано ан-
глійською, білоруською, литовською, 
німецькою, російською, таджицькою, 
турецькою мовами.

Упорядник, автор передмов і пе-
рекладач з мови ориґіналу збірників 
таджицьких (1977) та перських (1984) 
прислів'їв і приказок, упорядник, ав-
тор супровідних статей і співперекла-
дач з таджицької збірника повістей 
«Перевал» У. Кугзода, роману «Ворон-
ня живуче» Дж. Ікрамі, збірки «Поезії» 
А. Лагуті, збірника творів молодих та-
джицьких письменників «Проліски 
Паміру», збірника «Таджицькі народ-
ні казки»; з татарської – збірок «По-
езії» та «Люби життя» Г. Тукая. Пере-
клав з таджицької роман «Вода – на 
добро» М. Ходжаєва, повість і роман 
«На тім світі. Наріжна палата»; (роман 
«Наріжна палата» переклав також ро-
сійською – видання 1988, 1989 рр.), 
оповідання й повість «Стара школа. 
Ятим» С. Айні, а також уривки з «Вес-

няного квітника» Джамі, вірші й опо-
відання сучасних іранських, таджиць-
ких, кумицьких, узбецьких, туркмен-
ських, грузинських письменників.

Редактор і видавець у видавни-
цтві «Орій» раритетів: «Дмитро Чи-
жевський. Нариси з історії філософії 
на Україні» (1992), «Дмитро Багалій. 
Український мандрований філософ 
Григорій Сковорода» (1992).

Редактор, співперекладач і ви-
давець зібрання рукописної спадщи-
ни «Памфіл Юркевич. Історія філосо-
фії права. Філософія права. Філософ-
ський щоденник». Редакція журналу 
«Український Світ», 1999 (2000, 2001). 

Ініціатор видання, автор концеп-
ції, упорядник, головний редактор і 
автор окремих статей меморіального 
альманаху «Видатні діячі минулих сто-
літь» (2001).

Упорядник, автор передмови, пе-
рекладу, приміток зібрання раритет-
них творів «Пантелеймон Куліш. Моє 
життя (Повість про Український на-
род. Моє життя. Хутірська філософія і 
віддалена од світу поезія)». К, Редак-
ція журналу «Український Світ», 2005.

Редактор-упорядник видання: 
«Павло Муравський. Чистота співу – 
чистота життя». К., Видавничий центр 
«Просвіта», 2012. 

Редактор-упорядник видан-
ня «Павло Муравський. Моя хорова 
школа. Методика акапельного хоро-
вого співу». Видавничий центр «Про-
світа», 2014, 2017. 

Автор ідеї видання, автор вступ-
ної статті й відповідальний редактор 
зібрання: «Тарас Шевченко. Пісенний 
«Кобзар». Хорова Шевченкіана. Зі-
брання хорових творів у семи томах». 
Укладач П. І. Муравський. Видавничий 
центр «Просвіта», 2014, 2015, 2016.
(Видання друге, доповнене – 2017). 

За його сценаріями та участю 
створено науково-популярні й худож-
ньо-документальні фільми про фе-
номени Сіверії: «Чорна Рада» (1994), 
«Густиня» та «Подорож у втрачене ми-
нуле» (1995), «Невгамовний Панте-
леймон» (2006).

Дочка Сталіна Світлана Алілуєва 
в 1967 році прийшла в американське 
посольство в Індії і поїхала в Штати, 
де вийшла заміж за американця. Світ-
ле майбутнє, яке побудував батько, з 
ГУЛАГом, голодоморами та НКВД, їй 
чомусь не сподобалося. Внучка Ста-
ліна Кріс Еванс живе в США, росій-
ською взагалі не говорить. 

Нащадки Троцького мешкають у 
таких країнах, як Мексика, США, Із-
раїль. 

Син Хрущова в 1991 році, як тіль-
ки випала нагода, відразу ж з̀ їхав в 
Штати, які так поливав брудом його 
татко. Поїхав для читання лекцій з іс-
торії холодної війни. Залишився на 
постійне проживання, став профе-
сором Інституту міжнародних дослі-
джень. Внучка по лінії другого сина 
також живе в США. Правнучка Ми-
кити Сергійовича – Ніна Львівна Хру-
щова, викладає на факультеті між-
народних відносин в університеті в 
Нью-Йорку. 

Нащадки Брежнєва мешкають 

у США, Англії. Зокрема, племінниця 
живе в Каліфорнії. Правнуки Дмитро 
Андрійович і Леонід Андрійович за-
кінчили Оксфордський університет.

Внучка голови КДБ СРСР, а потім 
і Генсека КПРС Юрія Андропова – Те-
тяна Ігорівна Андропова викладала 
хореографію в Маямі. Там же, в США, 
живе її брат Костянтин Ігорович Ан-
дропов. 

Дочка головного ідеолога піз-
нього комунізму Михайла Суслова – 
Майя Михайлівна Сумарокова разом 
з чоловіком і двома синами живе в 
Австрії. 

Дочка Горбачова Ірина Вір-
ганська живе, в основному, в Сан-
Франциско, де розташовується голо-
вний офіс «Горбачов-Фонду», в яко-
му вона працює віце-президентом. 
Внучка живе в Німеччині.

Після краху комуністичного екс-
перименту СРСР ніхто з нащадків 
його правителів не поїхав у комуніс-
тичні Китай, Північну Корею або Кубу, 
а переїхали в ЄС і США.

Один з найвідоміших правите-
лів і полководців у світовій історії 
був уродженцем Греції. Народив-
ся в 356 році до нашої ери. Прожив 
33 роки.

Дев’ятнадцятий цар Македо-
нії, син царя Філіпа II Македонсько-
го й Олімпіади Эпірської, зійшов на 
престол у 20-річному віці, після за-
гибелі свого батька.

Олександр називав себе сином 
Зевса, хвалився, що є нащадком 
легендарного Геракла.

В ході своїх завоювань Олек-
сандр Македонський підпорядку-
вав собі величезні простори Євро-
пи, Азії і Африки.

Саме завдяки походам Олек-
сандра Македонського почалося 
поширення грецької культури на 
Сході, що заклало основу еллінізму.

Він з великою повагою ставив-
ся до філософів. Одного разу підій-
шов до Діогена і запитав, чи може 
він що-небудь зробити для нього. 
Діоген, котрий сидів у своїй улюбле-
ній бочці, відповів, що цар може ві-
дійти, бо затуляє йому сонце. Пра-
витель не розгнівався, а прийшов у 
захват від цієї відповіді.

Олександр любив читати. Улю-
бленими його книгами були твори 
давньогрецького поета Гомера.

Одним з учителів Олександра 
Македонського був славнозвісний 
Арістотель. Філософ навчив Олек-
сандра медицині й логіці, прищепив 
любов до мистецтва й літератури.

Його знаменита військова кам-
панія, в ході якої він об’єднав під 
своєю владою безліч різних зе-
мель, тривала цілих 15 років.

Прийшовши до влади, Олек-

сандр Македонський усунув усіх 
можливих претендентів на трон. 
Але Олександру це відгукнулось: 
після його смерті рідня, включно з 
жінками й дітьми, була відразу пе-
ребита, і його рід перервався на-
завжди. У Македонського були два 
сини: Олександр VI Македонський 
(від Роксани) і Геракл Македон-
ський (від Барсіни). Обидва були 
вбиті неповнолітніми.

У Олександра було три дружи-
ни: Роксана, Парисатида і Статира.

Загалом він заснував близько 
70 міст, з яких 20 були названі його 
іменем.

Олександр твердо дотримував-
ся принципу – зрадив один раз, 
зрадить ще, і тому страчував пере-
біжчиків з табору ворога.

Після перемоги над перса-
ми Олександр почав одягатися, як 
перський цар, і завів двох дружин-
персіянок. Він вважав, що підко-
рені ним народи будуть почувати 
себе більш комфортно, коли їх но-
вий правитель буде дотримувати-
ся їхніх звичаїв. Цар також змусив 
майже сотню високопоставлених 
соратників одружитися на місце-
вих знатних жінках.

На захоплених землях Олек-
сандр проводив дуже мудру політи-
ку. Бажаючи включити підлеглі те-
риторії до складу своєї імперії, цар 
не заливав їх потоками крові, а на-
магався завоювати їх лояльність. 

Великий полководець був відо-
мий своєю любов’ю до чистоти, за-
вжди ретельно дотримувався осо-
бистої гігієни.

Тактика і стратегія, придумані 
ним, досі вивчаються у військових 
академіях різних країн.

Греція і Македонія й донині спе-
речаються, ким же насправді Олек-
сандр Македонський більшою мі-
рою – греком чи македонцем.

Цар не відрізнявся атлетичною 
статурою. Але навчався військово-
му ремеслу з дитинства, завжди 
подавав своїм солдатам приклад, 
йдучи в бій у перших рядах. Тому у 
військах він користувався безмеж-
ною повагою.

Македонський і його воїни були 
захищені обладунками з матеріалу, 
який називався ліноторакс. Його 
виготовляли з кількох шарів льо-
ну, які скріплювалися кістковим 
клеєм. Ліноторакс добре захищав 
від стріл і холодної зброї, при цьо-
му, не обмежував рухи, як метале-
ві панцири, які, до того ж, були зна-
чно важчі. 

Обставини смерті Александра 
Македонського досі є предметом 
суперечок. У літописах досить до-
кладно описані симптоми лихоман-
ки, яка тривала 10 днів і зрештою 
звела його в могилу. Ймовірно, він 
або підхопив якусь хворобу, або 
був отруєний ворогами, яких у ньо-
го вистачало.

Саркофаг із тілом Александра 
Македонського був втрачений бага-
то століть тому. Поки він знаходився 
в єгипетській Александрії, його від-
відували фараони та імператори, зо-
крема, Юлій Цезар, Август. 

Історики всього світу визна-
ють Олександра Великого, як най-
більшого полководця за всю істо-
рію людства. Він не програв жодної 
військової кампанії і битви.

Одного разу Олександр отри-
мав перемогу у дуже нерівному 
бою: у битві під Гавгамелами вій-
сько Македонського мало 47 ти-
сяч воїнів, перси – 250 тисяч. Після 
битви у рядах македонців не дора-
хувалися 1200 воїнів, перси втра-
тили 40 тисяч солдат.

Після смерті царя македонські 
полководці розв’язали міжусобну 
війну, яка зруйнувала імперію.

У Олександра були очі різного 
кольору: карого і блакитного. Це 
рідкісне явище зустрічається тіль-
ки у 1 % населення.

Олександр був епілептиком, як 
і Юлій Цезарь.

Македонський відрізнявся фе-
номенальною пам’яттю: пам’ятав 
імена тисяч своїх воїнів. 

«Залізна леді», прем’єр-міністр 
Великобританії – це ціла епоха в 
правлінні не тільки однієї країни, 
але й цілої Європи.

Маргарет Гільда Тетчер (англ. 
Margaret Hilda Thatcher) уродже-
на Робертс (13.10.1925, Лінкольн-
шир – 08.04.2013, Лондон) – 71-й 
прем`єр-міністр Великої Британії у 
1979 – 1990 роках, лідер Консер-
вативної партії в 1975—1990 ро-
ках, баронеса з 1992 року. Перша 
жінка на посаді глави уряду цієї 
країни, а також перша жінка, що 
стала прем'єр-міністром європей-
ської держави. Прем'єрство Тет-
чер стало найтривалішим у краї-
ні в ХХ столітті. Відома як «залізна 
леді». Втілила в життя ряд консер-
вативних заходів, які стали части-
ною політики так званого «тетче-
ризму», 

За 11 років її правління еконо-
міка Англії зросла в три рази, про-
велися політичні реформи, модерні-
зація. Великобританія стала однією 
з провідних країн Європи і світу.

А тепер ряд цитат цієї великої 
жінки:

90% наших турбот стосується 
того, що ніколи не станеться.

Я виключно терпляча, за умови, 
що врешті-решт буде по-моєму!

Якщо жінка проявляє харак-
тер, про неї кажуть: «Погана баба». 
Якщо характер проявляє чоловік, 
про нього кажуть: «Він хороший хло-
пець».

Ніколи не слухайте осуду на 
свою адресу. Бо навіть якби ви вміли 
ходити по воді, то хтось обов’язково 
скаже: «Дивіться, він навіть не вміє 
плавати».

Справа не в тому, скільки часу 
ви проводите з дітьми, а в тому, 
скільки любові та уваги приділяєте 
їм під час спільного перебування.

Ніколи не здавайся і побачиш як 
здаються інші.

Чому я вирішила стати полі-
тиком? Все просто. Я була дуже 
страшною для проституції і занадто 
дурною для крадіжок.

Якщо сімейне вогнище і є цен-
тром життя, то все ж дім не повинен 
бути кордоном прагнень, честолюб-
ства і спраги успіху.

Неможливо зрозуміти всіх, якщо 
не прислухатися до кожного.

Пристрасть до перемоги палає у 
кожному з нас. Воля до перемоги – 
питання тренувань. Спосіб перемо-
ги – питання честі.

Якщо ви хочете щось обговори-
ти – ідіть до чоловіка, якщо хочете 
реально зробити – ідіть до жінки.

Жінки значно краще за чолові-
ків вміють говорити «ні».

Єдиний спосіб піднятися на вер-
шину драбини – долати сходинку за 
сходинкою, по одній за раз. І в про-
цесі цього підйому ви раптом вияви-
те у себе всі необхідні якості, нави-
чки і вміння, потрібні для досягнен-
ня успіху, якими ви, начебто, ніколи 
не володіли.

Сам чорт не розбере, чому у нас 
швидше посуваються ті, які йдуть 
назад.

Олександер ШОКАЛО

Люди й пани

Нащадки правителів СРСР не захотіли 
жити в «комуністичному раю»

Олександр Македонський

Маргарет Тетчер
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21 травня 
1921 – народився Андрій Сахаров, визначний радян-

ський фізик і громадський діяч, дисидент і правозахис-
ник, академік АН СРСР. Лауреат Нобелівської премії миру 
1975 р. 

22 травня 
Народилися: 1840 – Марко Кропивницький, україн-

ський драматург, актор, режиссер; 1859 – Артур Конан 
Дойль, англійський письменник; 1879 – Симон Петлюра, 
Головний отаман військ УНР (від листопада 1918 р.), голова 
Директорії УНР (13. 02. 1919 р. – 10. 11. 1920 р.). 

1861 – Тарас Шевченко перепохований в Україні, біля 
Канева. 

23 травня 
1953 – протягом 48 годин у Литві заарештовано й де-

портовано з республіки майже 37 тисяч селян, які відмови-
лися входити у колгоспи (операція «Весна»). 

24 травня 
1742 – у Яссах помер Пилип Орлик, гетьман України (у 

вигнанні) в 1710 – 1742 рр., найближчий соратник Івана 
Мазепи.

1819 – американський колісний пароплав «Саванна» 
вийшов з однойменного міста у перше плавання через Ат-
лантичний океан.

Народилися: 1882 – Кирило Стеценко, український 
композитор; 1912 – Михайло Стельмах, український пись-
менник.

25 травня
1889 – народився Ігор Сікорський, американський 

авіаконструктор, уродженець Києва, творець перших ро-
сійських літаків і перших американських гелікоптерів. 

1926 – у Парижі єврейський анархіст Самуїл Шварц-
бард застрелив Симона Петлюру.

1989 – відкрито I з’їзд народних депутатів СРСР. Голо-
вою Верховної Ради СРСР обраний Михайло Горбачов. 

26 травня
1865 – залишки армії Півдня здалися, у США заверши-

лася громадянська війна. 

27 травня
1859 – народився Панас Саксаганський (Тобілевич), 

український актор, режисер, драматург.

28 травня 
1569 – підписано Люблінську унію, яка об’єднала Поль-

щу й Литву в єдину державу – Річ Посполиту. Литва збере-
гла автономію: особливе законодавство й суди, скарбни-
цю, військо, низку посад. Офіційною мовою Литви залиши-
лася білоруська.

1916 – помер Іван Франко, український письменник.

29 травня 
1453 – турецька армія під проводом султана Мехмеда 

II захопила Константинополь. Візантійська імперія припи-
нила своє існування.

1953 – перше підтверджене сходження на Еверест, 
найвищу вершину планети, здійснили шерп Тенцінг Норгей і 
новозеландець Едмунд Гілларі.

30 травня 
1853 – народився Вінсент Ван Гог, нідерландський ху-

дожник. 

31 травня 
1868 – біля Парижа в парку Сен-Клу відбулася перша 

велогонка. Довжина траси становила 1200 м. Перемож-
цем став англієць Джеймс Мур. Спортивний велосипед ва-
жив тоді 73 кг. 

1879 – у Берліні відкрилася перша у світі електрична 
залізниця; було продемонстровано перший електропотяг, 
сконструйований Вернером фон Сіменсом. 

1 червня 
Народилися: 1804 – Михайло Глінка, російський компо-

зитор; 1926 – Мерилін Монро (Норма Бейкер Мортенсон), 
американська кіноакторка.

1962 – у СРСР ціни на м’ясо, молоко, олію і яйця підви-
щено на 25 – 30%. Почалися заворушення робітників у Но-
вочеркаську Ростовської області Росії. Наступного дня ко-
муністична влада розстріляла демонстрацію: загинуло 24 
людини, поранено – 39. Пізніше за рішенням Верховного 
суду РРСФР розстріляно ще сімох осіб, а 114 ув’язнено.

2 червня 
1896 – італієць Гульєльмо Марконі у США запатентував 

радіо.
1919 – народився Юрій Тимошенко, український артист 

естради й кіно, творче псевдо – Тарапунька.

3 червня 
1785 – у Лондоні випробувано перший парашут, винай-

дений Франсуа Бланшаром. Першою парашутисткою стала 
кішка, яку скинули з повітряної кулі на 300-метровій висоті. 
Тварина благополучно приземлилася.

Фасад старого будинку на 
вулиці Фейєрбаха років три-
чотири тому несподівано «при-
красили» перевернутим пісуа-
ром. З коротким пояснюваль-
ним підписом: «Не фонтан». 
Харківців тоді переконува-
ли, що це високе мистецтво. І 
дехто навіть повірив. Та зна-
вці міської старовини думали 
інакше: відновлено історичну 
справедливість. Події, що від-
бувалися в цьому будинку у 
1917 – 1919 роках, отримали, 
врешті-решт, належну оцінку. 
Які герої, така їм і меморіаль-
на дошка!

Саме з Вознесенської, 3 
(ім’я Фейєрбаха вулиця отри-
має пізніше) лилося фонтаном 
«полум’яне більшовицьке сло-
во»: у другій половині 1917-
го тут розміщувалася редак-
ція газети «Пролетарий». Ра-
зом із Харківським комітетом 
РСДРП(б) та Міським районом 
червоної гвардії.

Колишня поміщицька са-
диба на час заселення туди 
«вірних ленінців» уже кілька 
років як здавалася в орен-
ду. І попередники у більшови-
ків були дуже цікаві. До певної 
міри, символічні.

«Там помещалось какое-
то научное медицинско-ана-
томическое учреждение, – 
згадував у 1933-му товариш 
Сильвестр Покко. – Об этом 
можно было судить по тому, 
что в подвале дома стояли 
котлы и валялось много че-
ловеческих костей, а во дво-
ре в сарае стояли скелеты, 
сцепленные проволокой».

Може, хтось би й побояв-
ся стартувати з такого місця 
у «світле майбуття». Але май-
бутній голова губчека не пере-
ймався дурними забобонами. 

«На кістках» мало постати дру-
карське обладнання, гроші на 
яке ще треба було знайти.

Певний час більшови-
ки розміщували замовлення 
у приватного власника Шне-
берга. Недалечко, на проти-
лежному березі річки Харків. 
Та платили йому з тією ж ре-
тельністю, з якою виконували 
всі інші свої обіцянки. А влас-
не обладнання знадобилося 
тоді, коли у Шнеберга урвав-
ся терпець: почав вимагати 
«расплаты наличными и точно 
в срок».

Про це з невимовним обу-
ренням згадував 40 років по 
тому колишній редактор «Про-
летария» Давид Ерде (Рай-
хштейн). От вже хто заслужив 
на персональний «не фон-
тан»! І через подиву гідну кіль-
кість написаного, і через його 
якість.

Давид Ізраїльович заслу-
жено вважається одним з 
«батьків» радянської журна-
лістики. Його численні спогади 
охоче і з насолодою цитували 
історики. Поки партійні клер-
ки ховали у темні шухляди про-
тести ветеранів: та заткніть же 

рота цьому брехунові!
Здається, старі пар-

тійці обурювалися небез-
підставно. Ціна друкар-
ського обладнання для 
«Пролетария» у спогадах 
Покко складає 40 тисяч 
рублів. У спогадах Ерде – 
75 тисяч.

На перший погляд, що 
чекістському слову, що 

пропагандистському – ціна 
однакова. Коли не знати, що у 
1920-му керівникові УКРОСТА 

товаришу Ерде довелося по-
сидіти на Холодній Горі за під-
озрою у фінансових зловжи-
ваннях. І лише високе москов-
ське заступництво врятувало 
його тоді від солідного тюрем-
ного терміну.

Можливо, це була плата за 
добросовісну роботу у 1917-
му. Під час перебування ре-
дакції на Вознесенській, 3 Да-
виду Ерде вдалося підняти на-
клад «Пролетария» удвічі – з 5 
до 10 тисяч примірників.

Щоправда, з якістю тек-
стів були серйозні проблеми. 
Головний редактор списував 
їх на нестачу кваліфіко-
ваних кадрів. Мовляв, 
усі розумні пішли до 
«буржуйських» газет. А 
більшовицька змуше-
на була перебиватися 
аматорськими дописа-
ми робітників. «За ка-
дром» лишилося те, що 
сам Ерде перед рево-
люцією навчався у Па-
рижі.

Виручали «Про-
летарий» передруки з 
більшовицьких газет 
Петрограду та Москви. І з Киє-
ва цікавий «позаштатник» при-
їздив. Ще один потенційний 
кандидат на особистий «не 
фонтан».

Відвідував Вознесенську, 
3 кореспондент «Голоса соци-
ал-демократа» Олександр Гор-
віц, майбутній керівник анти-
українського заколоту на за-
воді «Арсенал». Такий самий 
«пролетар», як і Ерде: закінчив 
з відзнакою комерційне учи-
лище.

Останнє число «Пролета-

рия» вийшло 22 вересня 1917 
року. Але вже в листопаді тут 
же, на Вознесенській, більшо-
вики започаткували новий, 
більш успішний проект – «До-
нецкий пролетарий».

Тільки тепер Харківський 
комітет РСДРП(б) спостерігав 
за ним з відстані. Тому що піс-
ля жовтневого перевороту пе-
реселився на Різдвяну, 8, до 
приміщення Російсько-фран-
цузького банку. 30 грудня 
1917 року з’їхав з Вознесен-
ської на Торговий провулок і 
штаб червоної гвардії.

Але нагріте «ленінцями» 
місце не залишилося порож-
нім. Там стала хазяйнувати 
«бундівська» структура – Єв-
рейський робітничий клуб іме-
ні Броніслава Гроссера. Теж 
соціал-демократи, але не такі 
буйні. Ближчі за поглядами до 
російських меншовиків.

І вони формували збройні 
загони. Наприклад, із членів 
професійної спілки кравців. Та 
Вознесенська, 3 фігурувала у 
газетній хроніці ще й як місце 
проведення культурних захо-
дів. Там відбувалися не лише 
«бундівські» збори, а й засі-
дання єврейських художньо-
літературних товариств.

У березні 1918-го в будин-
ку біля річки намалювався ще 
один цікавий мешканець — 
редакція анархістської «Рабо-
чей Мысли». Додумалася та 
«мысль» до унікального тер-
міну – «русско-германо-гай-
дамацкая контрреволюция». 
Якраз для боротьби із нею 
на Вознесенській, 3 збирав-
ся тоді «организованный на 

строгой братской дисциплине» 
анархістський загін.

Хтозна, чи зібрався. Бо 
вже на початку квітня при-
хильникам безвладдя довело-
ся тікати з Харкова: до міста 
наближалися українські та ні-
мецькі війська.

Натомість клуб імені Бро-
ніслава Гроссера функціону-
вав за всіх політичних режи-
мів. Там і в часи денікінщини 
висів портрет Карла Маркса, 
прикрашений червоною стріч-
кою. А бухарінську «Азбуку 

коммунизма» можна було взя-
ти в бібліотеці так само вільно, 
як і «освагівські» брошури про 
«зверства чрезвычаек».

«Часто забредали, свер-
кая золотом погон, дени-
кинские офицеры, – згаду-
вав комуніст Нухім Меклер. 
– И тогда бундовский актив 
повышенным тоном пел «Ди 
швуэ» и другие безобидные 
песни». Себто, фрондував у 
межах дозволеного.

Та ще частіше відвідували 
клуб глибоко законспірова-
ні більшовицькі підпільники. 
Бо ж там «часто можно было 
выловить одиночек-комму-
нистов, приезжавших из дру-
гих городов или прибывавших 
с поручениями к нам в ревком 
из Советской России».

Цікаво, що прізвища «ви-
ловлених», наведені добро-
совісним мемуаристом, фі-
гурують у ще одному джере-
лі – «Протоколе освидетель-
ствования трупов, вырытых 
из могил Григоровского бора 
и Карповского сада».Оскіль-
ки співробітники «білих» спец-
служб теж навідувалися до 
«бундівського» клубу.

Суть подій, що відбували-
ся на Вознесенській, 3 у другій 
половині 1919 року, безмеж-
но відвертий Меклер виклав 
однієї фразою: «Клуб как бы 
служил резервуаром, из кото-
рого мы черпали работников 
для ревкома, а контрразведка 
– свои жертвы».

Ось на що перетворили 
вітри історії колишню садибу 
старшинського роду Алфьоро-
вих! Та звинувачувати у цьому 

лише «фаталь-
ний сімнадця-
тий», напев-
не, не варто. 
Бо «точку не-
повернення» 
вона пройшла 
значно рані-
ше.

З н а н и й 
дослідник Ан-
дрій Парамо-
нов оприлюд-
нив цікавий 

факт. Ще у 1879-му тодішній 
власник Вознесенської, 3, 
дворянин Юліан Борткевич 
відкрив на території садиби 
виробництво горілки.

То ж рано чи пізно там по-
винні були з’явитися «борцы 
за счастье народное»…

Едуард ЗУБ, 
історик, співробітник 

Українського інституту 
національної пам`яті

Mediaport.ua, 25.04.2021

Червоне гніздо біля тихої річки: 
забуті історії з «революційного минулого»

Редактор «Пролетария» 
Давид Ерде. Фото 1948 року

Історичний будинок на Фейєрбаха, 3

Товаришу Сильвестру Покко 
маємо дякувати 

за прекрасний опис 
більшовицького «офісу»

Харківський комітет РСДРП у вересні 1917-го

У цьому оголошенні — дух часу!
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Українська народна пам’ять 
зберігає моральні критерії осо-
бистої людської гідності й взає-
моповаги українців у громаді та 
чіткого відмежування людей од 
соціальних паразитів, своїх – од 
чужинців-зверхників: «То пани, а 
ми люди». Промовисте свідчен-
ня безелітарності, безкласовос-
ті українського традиційного аг-
рокультурного суспільства – на-
явність у нашій мові характер-
них питомих народних звертань 
у міжособистісному спілкуванні 
в громаді: добродію, добродійко; 
в козацькому середовищі: бра-
те, товаришу та відсутність чу-
жинських звертань: пане, пані, 
гаспадін, гаспажа. 

Поняття пан і панство, як 
гаспадін і гасподство, чужі для 
українського традиційного сус-
пільства, де діє моральний прин-
цип рівноправності та взаємо-
допомоги. Саме рівність дітей 
перед матір’ю в українській ро-
дині, де материне віно (спадщи-
на з приданого) розподіляється 
між усіма дітьми порівну, стала 
морально-соціальною основою 
рівноправності українців у пра-
вочині материнського права – 
материзни, що традиційно дія-
ло в українській громаді нарівні 
з батьківським правом, згідно з 
яким батькова спадщина роз-
поділяється між синами за стар-
шинством. 

Соціоніми пан і гаспадін 
з’явилися в Українському сві-
ті з колонізаційними навала-
ми туранських кочових конгло-
мератів скіфів, сарматів і русів. 
Пан і гаспадін походять од скіф-
ського gupān, що в свою чергу 
походить од турано-іранського 
gaupana – власник худоби, вла-
дарь. Руси-туранці перейняли 
владарську, імперську ідеологію 
завойовників скіфів-туранців і 
сарматів-туранців та нав’язали 
поняття пан і гаспадін, а також 
бог-давець завойованій корін-
ній аграрній людності. Як соціо-
нім пан походить од турано-іран-
ського gaupana – власник ху-
доби, владарь, так і теонім бог 
походить од турано-іранського 
бага – давець багатства, що у 
свою чергу похідне од давньоін-
дійського божества бгага – да-
вець пожитків. З початком русь-
кої колонізації українських зе-
мель виникла калька од скіф-
ського бага – даж-бог, тобто 
давець-бог – той, хто роздає ба-
гатство (так простіше було втов-
кмачувати підневільному люду 
чужий теонім). А з вихрещен-
ням колонізованого українсько-
го люду і впровадженням у його 
масову свідомість чужого по-
няття бог замість рідного Рода 
– батька всього живого, руси-
колонізатори стали нав’язувати 
й релігійно-політичну біблійну 
доктрину, що всяка влада від 
бога: «Нехай кожна людина ко-
риться вищій владі, бо немає 
влади, як не від Бога, і влади іс-
нуючі встановлені від Бога» (До 
Римлян, 13). Так колонізатори 
нав’язали корінному людові свої 
культові й соціальні догми: бог, 
гасподь, пан, гаспадін, владар, 
які були однаково чужі йому. І 
одразу ж виникло всенародне 
заперечення чужинського вла-
дарювання: «Ні бога, ні пана!». 
А підневільна людність стала 
осмислювати бога-давця й па-

на-владаря прагматичним ро-
зумом, і звідси їх ототожнення у 
виразі «пан бог» та звертання до 
бога з корисливою молитвою-
проханням «Дай, боже!». 

У традиційному українсько-
му світогляді слово пан означає 
скупий, захланний, але в соціу-
мі пан стало означати соціаль-
ний статус владаря, що перед-
бачає підвладних йому холопів. 
У соціальному плані пан озна-
чає всевладність, загребущість. 
Звертання пане стосувалося 
тільки чину, а до імені чи пріз-
вища людини не додавалось. А 
нині чуже звертання пане/пані 
стало таким аґресивно-модним 
і так укорінилося в безтямному 
соціумі, що майже витіснило з 
суспільного вжитку традиційне 
українське звертання добродій/
добродійка.

Отже, добродій – не пан, а 
пан – не добродій. Чуже україн-
цям сармато-польське пан і ту-
рано-руське гаспадін передба-
чають підневільного, покірного 
холопа. До поляків і русів укра-
їнці не знали ні пана, ні гаспаді-
на й називали одне одного до-
бродій, добродійка. Це звичаєве 
звертання спонукає до мораль-
ної дієвості – добро діяти. А зна-
чення слів пан і господін – ску-
пий, захланний, владолюбний. 
Пани, гаспада – були і є чужою 
українському народові парази-
тарною елітою.

Тому насторожують 
нав’язувані нині в моду елітар-
ні звертання пане, пані, які під-
мінюють наші питомі народні 
звертання: добродію, добродій-
ко, а також традиційні для укра-
їнців шанобливі – по імені й по 
батькові. Запущено дезінфор-
мацію, що в українців не при-
йнято звертатись по-батькові, 
мовляв, козаки ж не писались 
по-батькові. Козаки користува-
лися у своїх кошах не справжні-
ми прізвищами, а прозивними 
прізвиськами (як зараз кажуть 
– позивними). Українці тради-
ційно з пошаною звертались 
одне до одного по-батькові. 

А батьків не знали тільки 
байстрюки. Психогенетичне 
єство байстрюка підсвідомо за-
перечує відсутнього в неповній 
родині батька й руйнує батьків-
ство в родовій традиції. Руси-ко-
лонізатори, які не мали моно-
гамних родин, породили масо-
ве байстрюцтво й зробили його 
деструктивним чинником, що 
зсередини руйнував традиційну 
українську громаду. Схильних до 
злочинства байстрюків виганя-
ли з громад, і вони переходили 
в стан ізгоїв. Породжувані руса-
ми безрідні байстрюки-злочинці 
ставали їх знаряддям для грабу-
вання й поневолення аграрних 
народів. А неоруси-більшовики 
зробили агресивне байстрю-
цтво основою свого злочинно-
го владарювання, що призвело 
до руйнації українських родин, 
родів і родової традиції. Звідси 
вичерпна українська характе-
ристика більшовицького влада-
рювання: «Байстрюки й бандіти 
взялись народом владіти».

В усі віки колоніального по-
неволення українців байстрю-
цтво було атрибутом пан-
ства. Панство й байстрюцтво 
– чужі деструктивні чинники 
в українському суспільстві: де 
з’являється панство, там ма-
сово поширюється байстрю-
цтво. Пани стали зверхниками, 
а байстрюки – їх прислужника-
ми. Пани-чужинці й наплоджені 
ними байстрюки поганили наші 
звичаї, нищили родову пам’ять, 
руйнували взаємоповагу і вза-
ємодопомогу. 

Наше традиційне народо-
владдя з вічовим правом волі 
не знало зверхників і прислуж-
ників: волю-закон приймали 
всі й виконував кожен. Усі не-
сли відповідальність за вико-
нання спільної волі. Та в укра-
їнське самоврядне суспільне 
життя проникла грабіжниць-
ка русь – військово-торго-
ва корпорація з туранських, 
юдейських і фризьких ізго-
їв, яка стали насаджувати у 
слов’янському, фіно-угорсько-
му й тюркському світах монар-
хічно-тоталітарне владарюван-
ня, яке тримається досі. Від 
часу руської колонізації Укра-
їнських земель почалися так 
звані княжі часи – владарю-
вання князів-узурпаторів, на 
зміну яким прийшли королів-
ські й царські династії з їх при-
служниками – панами й гаспа-
дами. Ті вірусні чужинські на-
звиська соціальних паразитів 
поширилися як епідемія, інфі-
куючи масову свідомість підне-
вільного люду. Одначе та епіде-
мія виявилась безсилою перед 
традиційним природним спосо-
бом життя людей агрокультури 
з його захисними силами мо-
рального світогляду, народної 
звичаєвості й духовного типу 
людини. 

Феноменальним уособлен-
ням українського духовно-
го типу є Григорій Сковорода. 
Нашого народного мудреця і 
вчителя ніхто ніколи не нази-
вав паном, а тільки по батько-
ві – Григорій Савович. Відоме 
ставлення Сковороди до само-
го панства й до вражених епі-
демією панства (по-сучасному 
– елітаризму). Сковорода спо-
відував народну моральність, 
а народ чітко розрізняв людей 
та панів, підпанків, недопан-
ків і нелюдів, недолюдків. На-
родна мудрість зберігає ці мо-
ральні критерії: «То пани, а ми 
люди», «Коли з пана – хам, то це 
ще півбіди. А от коли з хама – 
пан, то це вже біда».

Неможливо навіть уявити, 
аби словом пане звернутися 
до Тараса Шевченка, чия пое-
зія є типовим виявом народної 
світоглядної позиції українців 
стосовно паразитарного пан-
ства:
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... 

(«І виріс я на чужині», 1848).
Мені не жаль, що я не пан,
А жаль мені, і жаль великий
На просвіщенних християн. 

(«Марина», 1848).
Безчесному, лукавому пан-

ству й безвольному холоп-
ству Шевченко протиставляє 
братерську волю й товариську 
честь:
Братерськая наша воля
Без холопа і без пана… 

(«Чернець», 1848).
За честь, славу, за братерство,
За волю Вкраїни. 

(«Гоголю», 1844).
Нас тут триста, як скло,
Товариства лягло! 

(«За байраком байрак», 1847).
Наші звичаєві козацькі 

звертання брате, товаришу за-
свідчують давню традицію на-
родовладдя й братерсько-това-
риського самоврядування, що 
не визнає чужинського, пан-
ського зверхництва. 

Пантелеймон Куліш називав 
«просвіщенних» панів «ледачою 
інтелігенцією», яка пристосову-
ється до соціальних вигод і гу-
бить совість та своє суспільне 
покликання. Саме таку деґрадо-
вану інтелігенцію справедливо 
охарактеризував індійський по-
движник Могандас Ґанді: «Виро-
щена колонізаторами інтеліген-
ція – ворог свого народу». 

Чуже поняття пан почало по-
ширюватися по Україні з захід-
ноукраїнських земель унаслідок 
польської експансії й насаджен-
ня панщини. Польську колоні-
альну політику в України уосо-
блювали саме пани – загребущі 
вельможі.

Знаковою в осмисленні де-
структивності панства й панщи-
ни для українського суспільства 
є фундаментальна праця україн-
ського композитора й музичного 
фольклориста С. П. Людкевича 
(1879–1979) «Панщина і її ска-
сування в українських народних 
піснях» (1899), де вчений про-
аналізував глибинні пласти на-
родних пісень і зробив принци-
пові висновки: «Мужики україн-
ські ненавидять усякого суспіль-
ного панства, як щось чужого, 
противного своїй вдачі. В істо-
рії українського народу бачимо, 
почавши від ХV в., одну характе-
ристичну появу: кожне панство, 
видвигнувшись з суспільної сфе-
ри української, відчужувалось 
від неї і переходило до чужих по-
род: у ХVІ й ХVІІ в. на правобіч-
ній Україні – до польської, у ХVІІІ 
в. на лівобічній Україні – до мос-
ковської. Назверх воно здаєть-
ся пояснюватись самою силою 
фактів історичних; але чи коре-
ні сеї появи не сягають глибше, 
до природи, до індивідуальности 
української породи, що панству 
такому, як у Польщі або Москов-
щині, не давала в себе ніякої 
підмоги до вегетації, ніякого за-
хисту, і викидала його з-посеред 
себе неначе злишний і проти-
вний собі фермент? Значить, по 
моїй думці, треба згадану появу 
історичну вважати почасти ви-
разом противности української 
породи всякому панству. Навпа-
ки, знов, се, що мужики україн-
ські, сказати можна, не мали ні-
коли своєї породи панів, причи-
нилось до скріплення ненависти 

суспільної національними огля-
дами: так обі ті появи нівелю-
ються взаємно в еволюції істо-
ричній».

Правдиво показав проти-
лежне ставлення чужого пан-
ства й українських селян до 
людського життя в повісті «Пани 
й люди» (1893) Володимир Ми-
колайович Леонтович (1866–
1933) – український письмен-
ник і видавець, правник, гро-
мадський і політичний діяч, 
міністр земельних справ Україн-
ської Держави (1918). 

Чітка морально-світоглядна 
оцінка деґрадованого панства 
й підневільних йому людей дуже 
своєчасна сьогодні. Тож для 
оздоровлення етнокультурного 
єства необхідні аналіз тих асоці-
альних процесів в українському 
суспільстві та гігієна свідомос-
ті – очищення од усього нанос-
ного, од інтелектуальних вірусів 
і підміни понять. Сумну нинішню 
реальність можна здолати тіль-
ки взаємним добродіянням.

Нині історичне пан аґресив-
но витісняє з нашого культур-
ного вжитку традиційне укра-
їнське звертання добродій. За 
тим нібито ввічливим пане/пані 
приховується деформація світо-
гляду й свідомості людей, яких 
навертають до визнання й ша-
нування новітнього панства – 
остаточно звироднілої еліти.

Новітнє панство, що претен-
дує на звання національної елі-
ти, насправді є аморальною, 
здеґенерованою асоціальною 
потолоччю, яка власним нелюд-
ством принижує, знетямлює лю-
дей. А знетямлені люди, нехтую-
чи власною гідністю, потурають 
тим панам-нелюдам замість ви-
крити правдою й справедливо 
покарати негідників за законом 
природно-морального права. 
Зрештою, право починається зі 
справедливої відплати… 

Тепер одні пани прагнуть па-
нувати над «своїм» народом, а 
інші, «богообрані» – над усіма 
народами, над цілим Світом. Бо-
гообраним вважає себе всяке 
панство й називає себе «націо-
нальною елітою», хоч насправді 
то – деґенерати й призвідці роз-
паду націй і національних дер-
жав. 

В усі епохи життя людства, 
навіть у періоди найбільшого ін-
волюційного занепаду – деґра-
дації й деґенерації, ґенератора-
ми й провідниками волі націо-
нального духу лишаються духо-
вні подвижники, які живуть за 
морально-світоглядним принци-
пом: працюють і не шукають ви-
годи, породжують і не привлас-
нюють, досягають успіху і не ве-
личаються, стають великими і не 
панують. Подвижники відрізня-
ються од усякого панства – за-
хланної соціальної еліти, «ле-
дачої інтелігенції» й служите-
лів культу, що наживаються на 
праці й добрі людей для задо-
волення особистих, кланових, 
корпоративних, партійних, релі-
гійних потреб – непорушним до-
триманням свого морально-сві-
тоглядного принципу та праці з 
внутрішнього духовного праг-
нення, з любові до людей зара-
ди суспільного гаразду. 

Олександер ШОКАЛО, 
культурософ

Люди й пани 
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Вишеньки: 
пишний та романтичний палац, 

до якого не приїжджають туристи 
Палац графа Петра Рум’янцева-Задунайського у селі 

Вишеньки Чернігівської області був збудований у 1787 
році та є унікальним, бо поєднав у собі відразу декілька 
архітектурних стилів. 

Хоч точних відомостей про творця цього палацу не-
має, однак вважається, що його спроектував відомий ро-
сійський архітектор Василь Баженов, а будівельними ро-
ботами керував його учень Максим Мосціпанов.

У ті часи, наприкінці ХVІІІ століття граф Петро 
Рум’янцев-Задунайський обіймав посаду генерал-губер-
натора Лівобережної України. Крім того, він цікавився не-
звичайною архітектурою, тому у Вишеньках за його роз-
порядженням було збудовано кілька маєтків, оригінальну 
Успенську церкву, а головний палац наказала збудувати 
російська цариця Катерина ІІ. За словами істориків, саме 
до її приїзду і був збудований цей палац. До слова, палац 
вона таки відвідала. Також сюди приїздив і генерал Олек-
сандр Суворов. 

Згідно з історичними описами початку XIX століття у 
споруді на першому поверсі було 32 кімнати, а на друго-
му – 28.

У архітектурі пала-
цу поєднуються риси 
готичного стилю та рід-
кісного романтичного 
напряму класицизму. 
Особливістю роман-
тичного класицизму є 
абсолютна відмова від 
колон та наявність різ-
номанітних романтич-
них декоративних еле-
ментів – шпилів, зуб-
ців, башточок, які були 
характерними для схід-

них архітектурних 
стилів та псевдого-
тики. Тут поєднують-
ся елементи, типові 
для палаців Близь-
кого Сходу та замків 
Середньовіччя. Граф 
брав участь у бага-
тьох баталіях в різних 
частинах світу, тому 
він прагнув, щоб його 

резиденція нагадувала про численні битви та перемоги. 
Палац одноповерховий, у своєму плані нагадує велику 

літеру «Е», лише його центральний корпус має два поверхи. 
Частини споруди поєднуються заокругленими галереями, 
а центральна частина завершується двома круглими зуб-
частими баштами. 

Будівля палацу у наші дні захоплює своєю пишнотою, 
романтикою стилю, унікальними ліпними прикрасами, 
контрастністю обсягів. У центральній частині корпусу зна-
ходиться великий (так званий лицарський) зал, який до-
сить добре зберігся.

Після смерті графа Рум’янцева-Задунайського палац 
став власністю його сина, який згодом продав його помі-
щику Судієнкові. Новий господар розпочав роботи з ре-
конструкції цієї будівлі, чим спричинив часткове руйнуван-
ня палацу. Однак, вже у 1840 року будівля була відновле-
на своїм новим власником – князем Долгоруким. 

У XX столітті, при радянській владі тут розмістили бу-
динок престарілих, пізніше – будинок відпочинку «Дорож-
ник», а потім – піонерський табір. Нині у палаці розташо-
вано оздоровчий табір для дітей – «Сузір’я», але оскільки 
табір функціонує лише певний період року, це спричиняє 
часткове руйнування споруди. Такий стан речей триває 
вже кілька десятиліть.

У перспективі палац може стати окрасою туристично-
го маршруту Козелець – Чернігів – Вишеньки – Новгород-
Сіверський. І хоч зараз палац напівзруйнований та потре-
бує реставрації, зайти всередину можна, у деяких кімна-
тах навіть збереглись елементи декору. 

Якщо ж ви вже захопились красою цього архітектурно-
го шедевру, то розповідаємо, як доїхати до нього з Києва. 
На власному авто дорога займе три з половиною години 
(270 км). Їхати потрібно у напрямку Чернігова, у селі Кіп-
ті повернути праворуч. На громадському транспорті їхати 
доведеться довше: автобус Київ-Короп (5 годин) та авто-
бус Короп-Вишеньки (півгодини). 

 
Чернігівщина: події і коментарі

28 квітня 1729 р. у Сосниці народив-
ся Марко Полторацький, перший україн-
ський професійний оперний співак (ба-
ритон), учитель Бортнянського та Бе-
резовського. Дід Анни Керн, якій Олек-
сандр Пушкін присвятив вірш «Я помню 
чудное мгновенье…». Його батько, козак 
Сосницької сотні Чернігівського полку 
Федір Полторацький прийняв сан свяще-
ника православної церкви.

Тямущого та допитливого хлопця від-
дали в «латинську школу» (колегіум) Чер-
нігова (1737–1741), потім до Києво-Мо-
гилянської академії. У 1744 голос Марка 
в академічному хорі почув граф Олексій 
Розумовський, який супроводжував ім-
ператрицю Єлизавету Петрівну в її по-
їздці Україною. У 1745 р. Марко Полто-
рацький потрапив до Санкт-Петербурга. 
З 1746 р. зарахований до хору при імпе-
раторському дворі.

Інколи ми задумуємося: чому малих 
дітей віддавали так далеко – у капелу, 
в Петербург? Виявляється, поки дитина 
співала при дворі, родина була звільне-
на від будь-яких податків. 

Невдовзі Марка направили в Італію 
для отримання музичної освіти та вдо-
сконалення вокальної майстерності. Там 
він здобув репутацію яскравого оперно-
го співака. У 21 рік Марко першим серед 
українських артистів був зарахований до 
Петербурзької італійської оперної трупи, 
бо його голос не поступався голосам най-
кращих італійських артистів. Дебютував 
Марко Федорович 28 листопада 1750 р. 
у опері «Беллерофонт» Франческо Арайї 
і його оксамитовий бас-баритон вразив 
публіку. 25 березня 1752 р. 23-річний 
співак був зарахований до «італійської 
компанії» з окладом 8500 рублів. Протя-
гом 20-ти років Марко Полторацький під 
псевдонімом Марко Портурацький був 
солістом трупи.

Здавалося, все є, та ні. Марко Пол-
торацький мріяв про родинне щастя, 
про нащадків, а доля не дала йому ді-

тей і дружину зовсім юною забрала. У 
21 рік українець овдовів. Якось цариця 
об’їздила церкви Тверської губернії, при-
дворний хор її супроводжував. Марко не 
тільки хором керував, сам співав, він ще 
й на публіку позирав. І помітив дівчину, з 
лиця якої, хоч воду пий.

Дізналася цариця про його знахідку, 
послали сватів. А вона – 14-річна дочка 
небагатого поміщика Агафоклея Шишко-
ва (Текля по-нашому) гралася з лялька-
ми. І почула Текля від няньки: «Фёклуша, 
поди – жених приехал». Обвінчали моло-
дих, короткий медовий тиждень – і по-
їхав Марко в столицю. А Текля щасли-
ва: вона одружена, незалежна від бать-
ків поміщиця. І почала всьому лад дава-
ти. Певно, був у неї економічний геній: і 
кінний завод на 250 коней облаштувала, 
оранжереї, теплиці, майстерні, замість 
дев’яти убогих хатинок постали двадцять 
цегляних будинків під черепицею для се-
лян. Приїхав чоловік – дивується: і наща-
док з’явився, і хазяйство процвітає.

І його справи йшли вгору. 
Марко Полторацький отримав по-

вноваження здійснювати відбір кращих 
голосів для придворного хору. Неодно-
разово він їздив в Україну, прослухову-
вав голоси в полкових хорах, церквах, 
монастирях, школах. У списку відібра-
них ним «малих півчих» Дмитро Бортнян-
ський, Максим Березовський, Василь 
Пашкевич. 

Полторацький створив систему під-
готовки малолітніх придворних півчих. 
Крім музичних предметів, вони вивчали 
французьку, італійську, німецьку, істо-
рію, географію, арифметику, основи жи-
вопису та драматичного мистецтва. Звіс-
но, в цьому були не тільки його таланти, 
а й дружба з чоловіком Лізавети Петрів-
ни, адже «нерідко за столом вони разом 
співали українські пісні. В моді було все 
українське». 

У 1761 р. Полторацькому призначили 
«жалування» 1000 рублів. Імператриця 
подарувала Марку Полторацькому дво-
рянське звання та чин полковника, так 
рід священнослужителів перетворився 
на дворянський рід Полторацьких. 

Указом Катерини II Придворний хор 
був перейменований на Імператор-
ську придворну капелу. З 1763 р. і до 
кінця життя Марко Полторацький був 
першим директором Придворної спі-
вацької капели в Санкт-Петербурзі. З 
1791 р. він – дійсний статський радник 
(генерал-майор).

Отак вони й жили: милий, добрий, 
красивий чоловік своєї дружини, бать-
ко 22 дітей і маленька красуня – заліз-
на леді, яка тримала в руках чоловіка, ді-
тей, всю губернію. На 30-річчя Теклі у ма-
єтку постав триповерховий панський па-

лац архітектора Растреллі на 120 кімнат. 
Спальня поміщиці була декорована ро-
жевим мармуром. Розкішний парк, річка, 
ставок, квіти, альтанки, мармурові ста-
туї. Онука Полторацького Анна Керн пи-
сала про своє дитинство у цьому замку.

Були у маєтку власна лікарня, вітряк, 
млини, гребля, кузня, винний завод, по-
лотняна фабрика. 4 тисячі кріпаків, ку-
плені землі у Тверській і Оренбурзькій 
губерніях. І всьому поміщиця сама дава-
ла лад. Розумна бізнес-леді потрапила у 
аварію, після якої була прикута до ліж-
ка. То її носили з ліжком по всіх куточках 
маєтку: за всім вона стежила, всьому 
давала лад.

У Полторацьких з’явились великі зем-
лі в далекому Оренбурзькому краї, понад 
7 тисяч кріпаків, Текля Полторацька за-
куповувала елітні породи худоби, будува-
ла фабрики з виробництва вовни. Ні діти, 
ні чоловік ні в чому собі не відмовляли. 
Усі діти здобули прекрасну освіту, воло-
діли європейськими мовами, знали літе-
ратуру, музику. Усі дочки Полторацькі ви-
йшли заміж за коханих.

66 років прожив талановитий украї-
нець, учитель М. Березовського, Д. Борт-
нянського. Продовжив себе у дітях і спо-
чив 24 квітня 1795 р. у Санкт-Петербурзі, 
похований на Лазаревському кладовищі 
Олександро-Невської лаври.

Текля пережила чоловіка на 27 ро-
ків. Її земний годинник зупинився на 
цифрі 85.

Ганна ЧЕРКАСЬКА,
краєзнавець, вчителька, журналістка

Портрети Марка і Теклі Полтораць-
ких роботи українського художника 
Дмитра Левицького.

29 квітня в Чернігівському 
обласному історичному музеї 
імені В.В. Тарновського відкри-
лась виставка «Душа Майстра 
звучить в бандури рокотан-
ні». Вона присвячена 100-річ-
чю від дня народження черні-
гівця Олександра Микитови-
ча Шльончика (1921–2008) – 
широко знаного як в Україні, 
так і за її межами майстра му-
зичних інструментів, музикан-
та, майстра народної творчос-
ті України.

Свій перший музичний ін-
струмент – мандоліну – май-
бутній майстер виготовив, на-
вчаючись у шостому класі. З 
1948 року понад три десяти-
ліття працював на Чернігів-
ській фабриці музичних інстру-
ментів. У його доробку – понад 
вісімсот виготовлених (роз-
роблених) струнних, духових, 

ударних, шумових музичних ін-
струментів.

Олександр Микитович дав 
нове життя таким старовинним 
інструментам, як давньорусь-
кий гудок, українські – кобза, 
басоля, кувиця, відновив забу-
ті музичні інструменти народу 
комі – чипсан, бадьпу, сюмод 
тощо. Саме Олександру Шльон-

чику завдячуємо реставрацією 
торбана – струнного щипково-
го інструмента, що колись на-
лежав Тарасу Шевченку, а нині 
зберігається в Роменському 
краєзнавчому музеї.

Інструменти Олександра 
Микитовича й сьогодні слу-
жать музикам Державного 
академічного заслуженого 

хору імені Григорія Верьовки, 
Черкаського народного хору, 
на них вчаться студенти Київ-
ської державної консервато-
рії імені Петра Чайковського, 
Чернігівського музичного учи-
лища імені Л. Ревуцького, зву-
чать вони в Білорусі, Молдові, 
Литві, багатьох куточках Укра-
їни і, зокрема, Чернігівщини. І 
в їхньому звучанні живе душа 
Майстра.

Музичний майстер 
Олександр Шльончик

Марко Полторацький

Успенська церква 
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Батурин — гетьманська столиця

За описом 1654 р. «в Батури-
ні за городом в слободі над озером 
на горі» знаходився чоловічий мо-
настир. Ця обитель була укріплена 
ровом, земляним валом з дубовим 
колотим тином по ньому, а над во-
рітьми стояла дерев’яна дзвіниця. 
У монастирському дворі стояло дві 
дерев’яні церкви – Успіння Богоро-
диці та Живоначальної Трійці. Ні об-
ставини виникнення, ні подальша 
доля даного монастиря невідомі. Є 
підстави вважати, що через корот-
кий час після створення опису він 
припинив своє існування або ж був 
перенесений на нове місце. Принай-
мні, у документах, що стосуються Ба-
турина останньої третини XVII – по-
чатку XVIIІ ст. немає жодної згадки 
про цю обитель.

Аналізуючи суперечливі дані 
про цей монастир, дослідники Ю. 
Ситий та О. Терещенко висловили 
припущення про місцезнаходжен-
ня його на Базарній горі, на краю лі-
вобережної тераси Сейму – в меж-
ах міських укріплень Батурина. На 
таку думку їх наштовхнула вказівка 
на схожу з Цитаделлю локалізацію 
та наявність у монастирі Троїцької 
церкви, яка могла бути попередни-
цею головного храму Батурина геть-
манського часу. Проте дана гіпоте-
за не позбавлена недоліків та по-
требує додаткових джерел для її під-
твердження чи спростування.

Згаданий Батуринський монас-
тир нема жодних підстав ототож-
нювати з Батуринсько-Крупицьким 
Свято-Миколаївським, який досі 
знаходиться у Вербівці Обмачів-
ської сільської ради, за 6 км від Ба-
турина, на правому березі Сейму. 

Монастир цей веде свій початок 
від старого Крупицького монастиря, 

що розташовувався в низинній бо-
лотистій лісовій місцевості. Монас-
тирська легенда свідчить про його 
заснування в домонгольські часи. 
Із забудови старого монастиря (ски-
та) у XVІI – XVІІI ст. відома келія на 
три кімнати ігумена Димитрія Тупта-
ла (Ростовського) та дерев’яна три-
дільна Миколаївська церква. В 1746 
–1749 рр. її перебудували по старо-
му плану. В 1800 р. ця церква була 
ґрунтовно відремонтована і постав-
лена на кам’яний фундамент.

На скиту існував монастирський 
цвинтар. Тут погребали як монахів, 
так і світських осіб. Серед останніх 
відомі імена Хоми Дусика – лікаря К. 
Розумовського та Миколи Апраксіна 
– чоловіка племінниці Розумовсько-
го Софії Апраксіної. Церкву і цвин-
тар скиту радянська влада знищила 
у 1930-х рр.

За пів версти на схід від скиту 
було зведено нову обитель, але точ-
на дата її заснування на новому міс-
ці також невідома. Віднайдені на те-
риторії діючого Миколо-Крупицько-
го монастиря археологічні матеріа-
ли дозволяють датувати його появу 
тут не раніше першої третини ХVІІ ст. 

Монастир розташувався на ді-
лянці невисокої правобережної те-
раси Сейму, що видається в заплаву 
річки, утворюючи мис. Зі сходу цей 
мис обмежено руслом стариці, яка 
йде з північного сходу (із заплавних 
боліт), огинає монастир з півдня і по-
вертає на північний захід. Біля пів-
денної стрілки мису стариця глиб-
шає і утворює озеро. Це обводне-
не старорічище значно спрощувало 
оборону монастиря на початку його 
існування: потрібно було загороди-
ти лише північну ділянку території. 
З північного боку монастир прикри-

вала значна кількість озер та боліт і 
глухий ліс, адже за документами ХVІІ 
ст. знаходився він «в пущі над Сей-
мом рікою».

Гетьмани України від Б. Хмель-
ницького до К. Розумовського да-
рували монастирю землі й привілеї, 
що дозволяло йому розбудовувати-
ся і процвітати.

За час свого існування монас-
тирський комплекс доповнювався, 
перебудовувався, неодноразово ре-
монтувався. Спершу всі монастир-
ські споруди були дерев’яними. В 
1681 р. було освячено збудований 
коштом генерального судді Івана До-
монтовича мурований собор в ім'я 
Святого Миколая. Архітектор його не 
відомий. Довжина храму становила 
17 сажнів, ширина – 13, висота до 
хреста сягала 21 сажня.

Цей храм був взірцем доби най-
вищого розквіту архітектури Україн-
ського Відродження. Переживши на 
своєму віку кілька ремонтів, Мико-
лаївський собор Батуринського Ми-
коло-Крупицького монастиря до на-
шого часу не зберігся: у 1930-х ро-
ках його розібрали більшовики.

Про укріплення та інші будівлі 
монастирського комплексу відомо 
із зображення Крупицько-Батурин-
ського Святомиколаївського монас-
тиря кінця XVII – початку ХVІІІ ст. На 
малюнку показана огороджена те-
риторія обителі з мурованим Мико-
лаївським собором та дерев’яними 
спорудами: церквою, келійними 
корпусами, будинком настояте-
ля, криницею та іншою забудовою. 
Укріпленнями монастиря слугува-
ла дерев’яна огорожа на стовпах із 
трьома кутовими вежами, винесе-
ними за лінію монастирської стіни 
для ведення фронтального вогню. 

Окрім дерев’яної стіни, що обмежу-
вала центральну частину садиби, на 
малюнку зображені ділянки огорожі 
господарського подвір’я та частоко-
лу, який прикривав підступи до обите-
лі з північного сходу. У монастирський 
двір вело дві брами: парадна, з дво-
поверховим надбрамним корпусом – 
з боку Сейму, та північна – у нижньо-
му ярусі двоповерхової дзвіниці. 

Під час розкопок 2000 р. вдало-
ся з’ясувати місцезнаходження Ми-
колаївського собору, надбрамної 
дзвіниці, монастирських келій, осо-
бливості влаштування монастир-
ської огорожі. 

У листопаді 1708 р. Батурин-
ський Миколо-Крупицький монас-
тир розорило військо О. Меншико-
ва, але обитель продовжувала існу-
вати і розвиватися аж до часу сво-
го закриття в 1922 р. У 1803 р. було 
зведено кам’яну теплу трапезну Спа-
со-Преображенську церкву на місці 
старої дерев’яної, у 1825 р. поста-
ла нова кам’яна дзвіниця, а в 1837 
р. – кам’яний ігуменський корпус. 

На сьогодні від монастирського ан-
самблю залишилися саме ці кам’яні 
споруди ХІХ ст.

Місцем поховання видатних ігу-
менів монастиря була крипта, яка 
знаходилася під вівтарем Микола-
ївського собору. Сліди її були вияв-
лені під час розкопок решток храму 
у 2000 р. Могили монахів знаходи-
лися і ззовні собору, біля південної 
його стіни.

Філією Батуринського Крупиць-
кого монастиря був Кербутівський 
(Новомлинський, Батуринський, 
Воздвиженський, Бобриківський, 
Успенський) жіночий монастир, що 
існував з 1648 до 1826 р. на ліво-
му березі річки Сейм, між сучасними 
селами Нові Млини та Кербутівкою 
Борзнянського району. Сліди цієї 
обителі були виявлені І. Кондратьє-
вим у 2015 р.

Таким чином, маємо відомості 
про три Батуринські монастирі, які в 
XVII і ХVІІІ ст. існували у різних місцях.

Наталія САЄНКО

Весілля – урочиста подія у жит-
ті кожної людини, до якої ретельно 
готувалися, продумуючи дійство до 
найменших дрібниць. Здавна воно 
вражало своїми обрядами та зви-
чаями, а особливо весільним одя-
гом, який заздалегідь шився на за-
мовлення або ж дбайливо збері-
гався і передавався з покоління в 
покоління. 

У фондовій колекції Національ-
ного історико-культурного заповід-
ника «Гетьманська столиця» збері-
гаються світлини, на яких ми може-
мо побачити весільні вбрання ба-
туринських дівчат-наречених

першої половини ХХ ст.
На чорно-білій світлині зобра-

жено наречену, голову якої прикра-
шає пишний весільний вінок з во-
щених чи парафінених паперових 
квітів та листя, що кріпляться до 
основи за допомогою тонкого дро-
ту, обмотаного різнокольоровим 
папером. За повір’ям, вінок захи-
щав дівчину від «злого ока» та не-
чистої сили, символізував «чисто-
ту» і цнотливість нареченої. Вінок 
не мали права вдягати вдови, які 
вдруге виходили заміж або ж дівча-
та, які осоромили себе до весілля, 
останнім могли одягти тільки поло-
вину вінка – на знак ганьби.

Вінки виготовляли на замов-
лення або ж купували на ярмарках. 
Весільний вінок доповнювали різ-
нокольорові стрічки, кожен колір 
яких мав своє символічне та обе-
регове значення. Стрічки традицій-
но мали приховувати косу дівчини, 
тому їх робили дещо довшими, ніж 
зачіс- ка нареченої. 

Шию нареченої прикрашає 
бант із кольорової стрічки та скля-
не не дуте намисто фабричного ви-
робництва («пацьорки»), яке скла-
дається з багатьох разків зі скля-

ними намистинами трубкоподібної 
і округлої форми. 

Зі слів старожилів відомо, що 
за кількістю низок намиста можна 
було дізнатися про статки нарече-
ної (чим більше низок, тим замож-
нішою була сім’я дівчини).

Дівчина одягнена у довгу білу 
сорочку, рукава якої оздоблені ви-
шивкою рослинного та геометрич-
ного орнаменту, внизу прогляда-
ється вишитий поділ сорочки. По-
верх сорочки одягнена корсетка та 
спідниця темного кольору.

Стан дівчини підперезано кро-
левецьким рушником, який виго-
товлявся в техніці перебірного тка-
цтва в основному червоною нит-
кою на білому полотні. Вважалося, 
що в орнаментальному оздоблен-
ні рушника не повинно бути чорної 
нитки – щоб подружнє життя було 
світлим і щасливим.

Традиція підперізування кро-
левецьким рушником здавна побу-
тувала на Чернігівщині і свідчила 
про цнотливість нареченої. З-під 
рушника видніється білий фартух, 
оздоблений мереживом фабрич-
ного виробництва. На ногах ді-
вчини – білі шкарпетки, верх яких 
оздоблений смужками темного ко-
льору, вона взута у черевики на 
низькому підборі з відкритими ха-
лявками зі шнурівкою.

На іншій чорно-білій світлині 
наречена вбрана у вінок із паперо-
вих пропарафінених квітів, до яко-
го прикріплені різні за розміром 
різнокольорові стрічки. Спереду – 
дві стрічки, згорнуті вдвоє (у вигля-
ді вух), що символізують безкінеч-
не щасливе подружнє життя. Одяг-
нена дівчина в довгу білу весільну 
сорочку, корсетку темного кольору 
та косу (вид українського жіночо-
го вбрання типу блузи) з манжета-

ми на рукавах, спідницю темного 
кольору, поверх якої одягнений бі-
лий фартух, оздоблений посеред-
ині мереживом темного кольору 
фабричного виробництва. Внизу 
з-під спідниці видніється поділ ве-
сільної сорочки. Наречена взута у 
чоботи темного кольору на низьких 
підборах.

На чорно-білій світлині 1961 
року зображено подружжя Федо-
ра Івановича та Валентини Павлів-
ни Сердюків в урочистому україн-
ському весільному вбранні. Голо-
ву нареченої прикрашає весільний 
вінок, виготовлений з різнокольо-
рових паперових пропарафінених 
квітів та листя. Наречена одягне-
на в зимову юпку та спідницю, яку 

спереду прикриває фартух. Стан ді-
вчини підперезаний кролевецьким 
рушником, взута у зимові чоботи 
темного кольору. 

Традиція вдягати національ-
ний український костюм нареченої 
у перший день весілля зберігала-
ся на території Батурина та навко-
лишніх сіл до 1970-1980-х років, 
про що свідчать фотоматеріали та 
спогади старожилів.

Жіноче весільне вбрання ба-
туринок вражає своєю красою та 
вишуканістю, багатством елемен-
тів декору та кольорів, обрядовою 
символікою, яка передбачала за-
хист подружжя від злих сил, гаран-
тувала молодим щасливе сімейне 
життя. 

На сьогодні весільне вбран-
ня, як і весільна обрядовість, за-
знали змін, продиктованих часом 
та модою. Обнадіює те, що остан-
нім часом у весільному вбранні 
молодих спостерігається все біль-
ше елементів української атрибу-
тики: декорування вишивкою со-
рочки нареченого та сукні молодої, 
доповнення зачіски штучними ко-
льоровими квітами- символами та 
стрічками.

Ірина КУРТОВА

Автори публікацій – науковці 
Національного історико-культур-
ного заповідника «Гетьманська 
столиця».

Батуринські монастирі

Батуринський монастир з опису 1654 р. Реконструкція Ю. Ситого 
та О. Терещенка. Малюнок О. Терещенка 2019 р.

Як гарна молодиця, то гарно й подивиться
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На фотографiях старого Чернiгова мож-
на побачити магазин iз великим написом 
«Торговля Метрикъ Данюшевской». Знахо-
дився вiн на Краснiй площi, на розi вулиць 
Шосейної i Богоявленської, дещо лiворуч вiд 
теперiшнього входу на Алею Героїв. Торгува-
ли в ньому переважно зарубiжними товара-
ми – модними капелюшками, друкарськи-
ми машинками, велосипедами, про що мож-
на нині довiдатися iз рекламних оголошень, 
якi широко друкувалися на сторiнках «Чер-
ниговских губернских ведомостей». Навiть 
iснувала поетична реклама, на зразок:

«Есть на улице Шоссейной магазин
Фото электро циклический один.
Там аппараты всевозможные,
И ручные, и дорожные.
Велосипеды «Колумбія».

Рекламувалися магазини передовсiм 
своїми вивiсками. На сусiднiй вулицi 
П’ятницькiй, неподалiк Красної площi, влас-
ниця магазину «красного товару» якась 
Танька вивiсила над своїм закладом чер-
воний транспарант, на якому бiлими лі-
терами висотою у пiваршина було виве-
дено: «Оце Танькина лавка». Як згадував 
чернiгiвський старожил В’ячеслав Пухтин-
ський, на селян ця вивiска дiяла гiпнотично, 
i вони навперебiй розкуповували товари 
кмiтливої Таньки.

Неподалiк, на розi Шосейної i Воскре-
сенської, а точнiше за магазином Даню-
шевської, якийсь пiдприємливий чоловiк 
вiдкрив харчевню iз закличною назвою «Не 
минай!» По обидва боки дверей висiли двi 
великi яскравi картини, змiст яких справдi 
спокушував сiльських дядькiв, котрi при-
їздили до губернії поярмаркувати: злiва 
– величезна тарiлка з апетитним оселед-
цем, уже порiзаним на шматки, та пару-
ючим гарнiром, справа – червонощокий 
чолов’яга, який тримає в однiй руці виделку 

iз здоровенним шматком ковбаси, а в другiй 
– чарку iз горiлкою... Ну, як тут обминеш.

Щоправда, власник харчевні не був пер-
шим в оригiнальнiй назвi свого закладу – 
ще за пiвстолiття до цього у Ніжині таку на-
зву мав готель, в якому, до речi, у 1846 роцi 
зупинявся Тарас Шевченко.

Там же, на Шосейнiй, вiд Валу до Крас-
ної площi, стояли i магазини, такi спокусливi 
для дiтей. Ще один чернігівський старо-
жил Юрiй Григорович у своїх спогадах зга-
дує великий магазин iграшок та магазин... 
«Коли ми з бабусею зайшли до нього, мене 
вразила слiпуча бiлизна. Всi вiтрини були 
пофарбованi у бiле, все, що не можна було 
сховати у вiтрини, вкрите бiлоснiжною мар-
лею. Всi продавчині – у бiлому одязi. На 
тлi всього цього дива розбiгалися очi вiд 
численної кiлькостi солодощiв – тортiв у 
розкiшних коробках, цукерок, печива у ко-
льорових кульках, пiдсмажених пирiжкiв, 
булок... За касою сидів товстий, у бiлому 
костюмi, з чорними опущеними вусами 
чоловiк. Це був знаменитий чернiгiвський 
кондитер Лагутiн...»

Не всi дозволяли собi заходити до мага-
зину Лагутiна, як малий Юрко Григорович iз 
бабусею дворянкою. Але досить було про-
йти кiлька десяткiв метрiв до Красної площi, 

де біля П’ятницької церкви вирував базар, 
щоб скуштувати солодощiв, не менш прива-
бливих, нiж у магазинi Лагутiна, i дешевших. 
У базарнi дні тут з’являлися дядьки iз цiлими 
цеберками морозива, закликаючи дiтлахiв: 
«Сахарный мороз! Сахарный мороз!» А тiтки 
торгували «квасом малиновим, сiм разiв на-
ливаним...»

Та повернемося до магазину мадам Ес-
тер Данюшевської, а саме так її назива-
ли у Чернiговi. Вже згадуваний В’ячеслав 
Пухтинський оповiдав про неї таку цiкаву 
iсторiю. Поховавши чоловiка лiкаря i вже пе-
рейшовши бальзакiвський вiк, тобто за 50, 
мадам одружила на собі сина свого приказ-
чика – 17 рiчного Хацкеля Гальперiна, якого 
у торговельнiй школi, де вiн навчався, звали 
«Курячим хвостом». Вiдтак худенький «Куря-
чий хвіст» став несподiвано для всiх госпо-
дарем свого батька...

А лiворуч «торгiвлi» мадам Данюшев-
ської, там, де тепер магазин тканин, стояв 
старий рундук. Мабуть, той самий, у якому 
ще задовго до народження мадам Даню-
шевської купував смачнi сушенi вишнi юний 
Микола Гоголь, їдучи уперше через Чернiгiв 
до Петербурга. Про що писав потiм у листi до 
матерi.

Як i тепер, сто рокiв тому по-
дивувати чимось Америку було 
непросто. Сучасник Терентія Ко-
реня знаменитий Гудiнi такi дива 
показував! Як нинi не менш 
знаменитий Коперфiльд. Але 
24 лiтнiй борець iз Придесен-
ня не мав якихось професiйних 
секретiв, не був магом, покла-
дався лише на свою природжену 
богатирську силу. 

У липнi 1907 року на аренi 
цирку міста Чикаго вийшов на 
поєдинок iз... левом. Щоправда, 
була умова, що звiровi одягнуть 
намордник, а на кiгтi його лап 
накладуть подушечки. Та тiльки 
борець зайшов до клiтки, як лев, 
блискавично кинувшись на ньо-
го, зачепив лапою грати i роз-
дер подушечку, а далi пошкодив 
Терентiю двоє ребер. I все ж Ко-
рінь не розгубився, пiдняв лева 
над головою i кинув, вiд чого той 
розпластався посеред клiтки i 
бiльше не пiдвiвся. Глядачi були 
враженi. Про борця iз Росiї захо-
плено писали всi американськi 
газети. На честь його викарбу-
вали медаль iз написом «Пере-
можцю левiв».

Родом Терентiй iз села Блис-
тови теперiшнього Менсько-
го району, iз козацької родини 
Коренiв – таким характерним 
козацьким прiзвищем. Коренас-
тим, широкоплечим, міцним Те-
решко, як називали його в селi, 
був змалечку. У юнацькi роки, 
коли пас худобу над Десною, мiг, 
як в iспанськiй коридi, роздрату-
вати бика, аж в того очi кров’ю 
наливалися, а потiм взяти його 

за роги i хилити морду донизу, 
тикаючи нею в землю...

У 1900 роцi хлопець вирушив 
на заробiтки у Таврiю, щоб якось 
допомогти родинi, в якiй було аж 
дванадцятеро дiтей. Найнявся 
до нiмця колонiста, працював за 
чотирьох. Якось, розповiдають, 
побився об заклад iз хазяїном, 
що утримає коляску, запряже-
ну баским конем. I утримував її 
впертий наймит майже годину, 
хоч як тiльки кучер не лупцював 
коня. Нарештi нiмець здався, бо 
поспiшав саме цiєю коляскою 
їхати на богослужiння у кiрху, ви-
йняв гаманця i вiддав Терешку 
програнi п’ять карбованцiв.

За пiвтора року 
заробiтчанства у пiвденних сте-
пах хлопець зiбрав чималень-
ко грошей, на якi навiть ручну 
сiчкарку батькові купив. Потiм 
ще з рiк наймитував у селі Спась-
кому біля Сосницi, заробивши 
на коня i воза. А згодом подав-
ся шукати кращої долi на Дале-
кий Схiд, куди тодi їхало чима-
ло бiдних селян iз Чернiгiвщини. 
Вiзникував у Хабаровську, пере-
брався у Порт Артур, де, маючи 
чудове здоров’я, ще й пiдробляв 
на залiзницi. Зiбрав грошенят i 
купив чайну. Та недовго побув 
її власником. Почалася вiйна, 
i одного дня японським снаря-
дом вщент рознесло Терешкову 
нерухомiсть.

Подався до Харбiна, подалi 
вiд вiйни. Якраз у цьому мiстi 
тодi гастролював цирк Нiкiтiна, 
виступали в ньому i 12 борцiв та 
гирьовикiв. Вирiшив позмагати-

ся з ними i Терентiй. Зрозумiло, 
то були нелегкi поєдинки iз 
професiйними борцями, але Нікі-
тін побачив у Терентiю величезнi 
завдатки. Направив його на-
вчатися до «Петербурзького ат-
летичного товариства», де хло-
пець за спецiальними програма-
ми вдосконалив свою борівську 
майстернiсть i вже у 1905 роцi 
у складi росiйської команди по-
їхав у Париж на всесвiтнiй з’їзд 
важкоатлетiв.

Всi учасники з’їзду демон-
стрували обов’язкову програму 
iз двома чотирьохпудовими ги-
рями, а Корiнь взявся її вико-
нати iз шестипудовими. I вико-
нав, отримавши перший приз. 
Того ж року у Лондонi здобув ти-
тул чемпiона свiту iз вiльної бо-
ротьби.

Терентiй Савич Корiнь ви-
ступав у багатьох країнах свiту, 
перемагав багатьох іменитих 
борцiв. А ще демонстрував свої 
незвичайнi фiзичнi можливостi. 
Скажiмо, у Баку, запрягшись у 
воза, возив по аренi цирку 30 
чоловiк, вальсував iз перекла-
диною на плечах, по обидва боки 
якої чiплялося по 6 7 чоловiк. У 
Царицинi зчiплював руки на гру-
дях i їх не могли розвести два 
верблюди, якi рухалися у рiзнi 
боки. У Саратовi цього не мо-
гли зробити двоє коней. Висту-
пав вiн у 1913 роцi i в Чернiговi 
та Сосницi, у рiдному селi. Важив 
борець 140 кiлограмiв, а зросту 
мав 184 сантиметри.

Жив Терентiй Корiнь у 
Саратовi, у 20 i роки брав актив-

ну участь у створеннi радянсько-
го цирку. На жаль, помер рано, 
проживши всього 48 рокiв.

Незвичайною силою були 
надiленi i його брати Iван, Пилип 
та Андрiй Коренi.

Вiдомими в тi часи були й 
iншi борцi з нашого краю. Чер-
нігівець Костянтин Павленко у 
1914 роцi встановив свiтовий 
рекорд у своїй вазi, пiднявши 
однiєю рукою 173 фунти, за що 
отримав золоту медаль.

Олександр Красовський, теж 
чернiгiвець, успiшно виступав 
на першостi Росiї з важкої атле-
тики. Пiсля революцiї тривалий 
час жив в Iталiї, консультував 
збiрну цiєї країни з боксу. Остан-
ні свої роки провiв у Парижi, 
звiдки у 50 i роки надiслав лис-
та на адресу Чернiгiвського 
облспорткомiтету iз проханням 
посприяти його поверненню до 
Чернiгова, цiкавився, чи змо-
же вiн тут найняти умебльовану 
кiмнату. На жаль, повернутися у 
мiсто своєї юностi йому так i не 
вдалося.

Як Терентій Корінь подивував Америку

Ліворуч від магазину мадам Данюшевської… 

Ганна Барвінок
5 травня 

1828 року на ху-
торі Мотронівка 
(Борзнянський 
район) народи-
лась Ганна Бар-
вінок – одна з 
перших жінок-
п и с ь м е н н и ц ь 
у новій україн-
ській літературі.

« І д е а л ь н а 
дружина Кулі-
ша», «українська 
Беатріче». Жін-
ка, що все життя 
терпляче, мов-
чазно й жертов-
но грала друго-
рядну роль, на 
тлі якої особли-
во помітна велич Пантелеймона Куліша.

Михайло Білозерський, батько Олексан-
дри, служив повітовим комісаром і предводите-
лем дворянства, був одним з найосвіченіших лю-
дей того часу та свідомим українцем. Мати – із 
сім’ї козацького сотника, шанувала українські 
традиції та звичаї, любила українські пісні, при-
щеплювала своїм дітям повагу до національної 
культури.

Олександра, після навчання у пансіоні, вільно 
володіла французькою та німецькою мовами, лю-
била куховарити, за що отримала домашнє пріз-
висько «Хозяйственные способности».

У 15 років дівчина познайомилась з Панте-
леймоном Кулішем, який приїхав на запрошення 
Василя Білозерського. Розгорілось кохання, яке 
тривало пів століття. 24 січня 1847 року вони по-
брались, старшим боярином на весіллі був Тарас 
Шевченко. Разом із весільною квіткою Олексан-
дра подарувала боярину три тисячі карбованців, 
за які Шевченко мав їхати за кордон.

Замість весільної подорожі подружжя виїха-
ло у відрядження до Варшави, де Куліш мав ви-
вчати слов’янські мови. Але натомість його за-
арештували у справі Кирило-Мефодіівського 
братства. «Через місяць по шлюбу заарештували 
мужа і брата, і мене 17-літню, прямо взявши із ху-
торного гніздечка, покинули серед Варшави, так, 
що я ні людей, ні мови не знала».

Уперше зустрівшись із дорослим самостій-
ним життям, у неї прокинувся талант письменни-
ці й виникло перше оповідання «Жидівський крі-
пак», у формі подорожніх записів. Так народилась 
письменниця Ганна Барвінок.

Тяжка, трагічна доля селянок, негаразди, 
злидні, пошуки кращої долі та власне призначен-
ня – Ганну Барвінок цікавило за її власними сло-
вами «кохання української жінки та чи щаслива 
вона». 

На початку творчого шляху Ганни Барвінок 
Пантелеймон Куліш усіляко підтримував і спо-
нукав її до творчості, адже вбачав силу дружи-
ни в умінні вслухатися в мову простого народу. 
На його думку, Ганна Барвінок вміло вибирала 
«красномовну просту людину» і «мала велику ке-
бету вийняти з уст живе слово з неписьменного 
люду». Оповідання «Лихо не без добра» та «Восени 
літо» він опублікував в альманасі «Хата» і написав 
до них передмови «Од іздателя». 

Зародження української літературної мови 
Олена Пчілка пов’язувала саме з оповіданнями 
Ганни Барвінок і називала її твори такими, що 
«можемо учити нашу мову народню, так близь-
ко ті твори наслідують її». Українські народні піс-
ні, яких так багато записала письменниця, стали 
основою численних оповідань. 

Протягом життя Ганна Барвінок багато ра-
зів хотіла покинути писати, адже брак формаль-
ної освіти давався взнаки. Але кожен раз Куліш, 
натхненник і редактор, підтримував і наставляв її. 

У 1902 році Борис Грінченко здійснив перше 
і єдине окреме видання творів Ганни Барвінок «З 
народних уст». Він писав у листі: «А я сьогодні Ваші 
оповідання перечитую… Ви – щирий поет жіночо-
го горя…»

Завдяки її старанням вийшли друком Біблія у 
перекладі Куліша та збірки творів письменника; 
вона мріяла, аби з доходів від творів Куліша збу-
дувати будинок для покинутих дітей, виховати їх і 
дати хороший напрям. 

Підготувала Олена Рахно, 
провідний бібліограф Чернігівської 

центральної міської бібліотеки 
ім. М. Коцюбинського.
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Українські сатира та гумор

Польський кінематограф від 
самого початку намагався зро-
зуміти Польщу та її культуру, іс-
торичні труднощі, поразки та пе-
ремоги. Намагання поляків ро-
зібратися у минулому країни на-
було особливого значення після 
Другої світової війни, яка ледь 
не знищила країну та її народ. У 
період комуністичної диктатури 
кіно стало однією з небагатьох 
царин, де була можлива диску-
сія – і про ХХ сторіччя, і про всю 
тисячолітню польську історію. 
Розповідаємо про кілька філь-
мів, які допоможуть глибше піз-
нати польську історію.

«Потоп» (1974)
Екранізація однієї з частин 

«Трилогії» Нобелівського лауре-
ата Генрика Сенкевича – наці-
ональної біблії поляків ХІХ сто-
річчя, яку читала чи не кожна 
дитина. Це гігантська історична 
фреска: тривалість картини – 
майже п’ять годин. Зняв її Єжи 
Гофман – випускник москов-
ського ВДІКу (Всесоюзний дер-
жавни й інститут кінематогра-
фії . Ред.), видатний режисер і, 
до речі, батько однієї із засно-
вниць компанії Apple Джоанни 
Гофман.

Цей фільм, номінований 
свого часу на «Оскар», – ли-
бонь, одна з найкращих істо-
ричних картин польського кіне-
матографу.

Масштабне знімання прохо-
дило в Польщі й на колишніх те-
ренах Речі Посполитої, що нале-
жали тоді совєтським Білорусі 
та Україні.

Стрічка передає атмосфе-
ру часів шведського нашестя 
на польсько-литовську держа-
ву (XVII століття). «Потоп» – один 
із небагатьох фільмів, де вда-

лося чудово розкрити польську 
культуру, яка була чи не найці-
кавішим явищем свого часу і від 
якої до другої половини ХХ сто-
річчя великою мірою не лишило-
ся й сліду. Додамо до цього ще 
потужні батальні сцени й одну 
з найкрасивіших любовних істо-
рій кінематографу – кохання го-
ловних героїв Анджея Кмитиця 
та Оленьки.

«Хрестоносці» 
(1960)
Перший польський блокбас-

тер, знятий Алєксандром Фор-
дом, основоположником пово-
єнного польського кіно. «Хрес-
тоносці» – це також екраніза-
ція популярного роману Генрика 
Сенкевича, в якому змальова-
но боротьбу поляків із рицаря-
ми Тевтонського ордену та бит-
ву під Грюнвальдом 1410 року, 
що поклала кінець впливу за-
гарбників.

Хрестоносці – негатив-
ні персонажі польської історії, 
символічні пращури гітлерів-
ської Німеччини, відповідальної 
за злочини останньої війни.

Комуністична пропаганда, 
одержима ідеєю нагадати про 
цей факт і використати його 
у власних цілях, виділила на 
створення картини величезні 
кошти.

Це перший соціалістичний 
фільм, знятий на плівку «Кодак», 
яку раз на декілька днів про-
являли у Парижі. А сцена самої 
Грюнвальдської битви – взірець 
батального кіно високого класу. 
Фрагменти фільму пізніше ви-
користовувалися у комедійному 
серіалі Бі-Бі-Сі «Летючий цирк 
Монті Пайтона». На екранах кі-
нотеатрів фільм уже перегляну-
ло понад 40 млн людей.

«Земля 
обітована» (1975)
Перший фільм Анджея Вай-

ди у нашому переліку. І зно-
ву першоджерелом став твір 
польського нобелівського лау-
реата – цього разу Владисла-
ва Реймонта – в якому розпо-
відається вже про іншу Поль-
щу, захоплену,розділену між 
Росією, Німеччиною та Австрі-
єю. Дія картини відбувається 
в одному з головних промисло-
вих центрів Російської імперії, 
в Лодзі, де троє друзів – поляк, 
єврей і німець – відкривають 
фабрику.

Однак класові відмінності 
стають сильнішими за націо-
нальні. Багатії безжально екс-
плуатують робітників. Лодзхь 
– це не лише прекрасні пала-
ци і будинки, а й бідняцькі не-
трі, оточені стічними канава-

ми; не лише можливість швид-
ко розбагатіти, а й самогуб-
ства банкрутів. На початку ХХ 
сторіччя Лодзь – ще маленьке 
містечко, а вже через кілька 
десятків років – друге за роз-
міром місто Польщі, промисло-
вий центр, що не поступався 
Манчестеру.

Індустріалізація, яка потя-
гла за собою розквіт капіталіз-
му, а потім і соціалізму, як бачи-
мо, була присутня і на польських 
землях, причім у досить ради-
кальній формі.

Фільм Вайди вважається 
одним із найдосконаліших кі-
нематографічних втілень тієї 
епохи і класикою світового 
кіно.

«Допит» (1981)
Сталінізм прийшов у Поль-

щу на багнетах Червоної армії. 
Після шести років війни Польща 
знову втратила свободу, і часто 

про цей факт не знають на схід 
від її кордонів.

Жертвами сталінізму ста-
вали звичайні люди, проте кі-
нематографісти протягом три-
валого часу не мали права по-
рушувати цю тему. Лише рево-
люція «Солідарності» у 1980 
– 1981 роках дала таку мож-
ливість, однак ненадовго. Цим 
шансом скористався Ришард 
Буґайський, знявши фільм «До-
пит» – біографічну історію про 
звичайну танцівницю Антоніну 
Дзівіш, котра потрапила в жор-
на системи. Пройшовши через 
фізичні й психічні тортури та 
знущання, жінка не піддалася 
й проявила волю до боротьби.

У головній ролі – Кристи-
на Янда. Останні кадри фільму 
знімали вже в нових умовах, 
коли в Польщі вводили воєн-
ний стан. Стрічку могли зни-
щити, але вона чудом вціліла. 
Проте прем’єра відбулася лише 
1989 року.

Роль Янди, за яку актор-
ка отримала Золоту пальмо-
ву гілку в Каннах, вважається 
одним із найсильніших обра-
зів жертв сталінізму у світово-
му кінематографі.

«Катинь» (2007)

Один із останніх фільмів 
Анджея Вайди розкриває Ка-
тинський злочин, про який до-
вгі роки мовчали або ж обма-
нювали – масове вбивство 
польських офіцерів у Катині 
(радянським режимом у 1940 
р. – Ред.). Під час подібної роз-
прави (у Харкові) розстріля-
ли батька режисера. У своєму 
фільмі Вайда показав не лише 
сам злочин, а й трагічні долі сі-
мей загиблих, історію комуніс-
тичної й гітлерівської брехні, 
а також пропаганди, яка вже 
після війни перекладала від-
повідальність совєтської дер-
жави на німців.

Сильні враження від філь-
му підсилює музика Кшишто-
фа Пендерецького та реаліс-
тичні сцени катинських роз-
стрілів.

Зважаючи на великий ав-
торитет Анджея Вайди, навіть 
путінська пропаганда не змо-
гла обійти увагою цей фільм.

Його показали на росій-
ському телебаченні 10 квітня 
2010 року – у день, коли поль-
ський президент й перші осо-
би держави загинули в авто-
катастрофі, прямуючи до Ка-
тині, щоб вшанувати пам’ять 
замордованих польських офі-
церів.

Лукаш ЯСІНА, 
історик, кінознавець, 
публіцист, працівник 
Польського інституту 

міжнародних справ

Переклала Оксана Горошко
Сайт «Нова Польща», 

25.08.2020

Володя Майстренко пішов влашто-
вуватися на роботу в школу після закін-
чення педагогічного вузу. Йому сказали, 
що вакансій зараз немає, проте є одне 
місце в ліцеї для дітей «нових» українців. 
Зітхнувши, Володя погодився і пішов за 
вказаною адресою. Бачить, а там красу-
ються модерні хороми з металевими бра-
мами, телекамерами на височенних ого-
рожах, «параболи» на даху, «мерси» на 
стоянках, охорона зі зброєю ходить…

Провели учителя до директора, і той 
йому каже:

– От вельми добре, нам дуже потріб-
ні вчителі з історії – цей предмет надто 
затребуваний братвою. Значить так, Во-
лодимире Павловичу, ідіть по класах, по-
слухайте, як там інші вчителі проводять 
заняття, а потім підете на свій урок.

Володя погодився, зайшов у най-
ближчий клас. Там ішов урок геометрії. 
Сувора вчителька розповідала:

– Братва, розмова буде короткою. 
Жив у Стародавній Греції чувак на пріз-
висько Піфагор, ходив зовсім без штанів. 
Одного разу пошив собі із клаптів мате-
рії штани, однак холоші дивилися в різні 
боки. Звідси Піфагор зробив відкриття: 
Піфагорові штани у всі сторони однакової 
довжини.

Володя вискочив, мов ошпарений, 
із класу і направився до іншого. У ньому 
проводився урок географії.

Дебелий учитель, закинувши ноги на 
стіл, говорив:

– Нєт, пацани, Туретччіна вам нє по 

кайфу – там стрьом адин, туди не стоїть 
єздіть. Лучше Кіпр – вот там настоящіє 
братєльнікі колоду забівают. А штоб ві 
зналі, остров Кіпр знаходітся у великой, 
как єто, калюже, тоєсть, луже, каторая 
носіть назву Срєднеземне море.

Ошелешений Володя зі здивуванням 
переходить ще в один клас на урок хімії 
і там слухає, як потрібно проводити до-
сліди:

—–Берете це фуфло, що називається 
мідним купоросом, змішуєте з цією туф-
тою, котра відома вам як вода…

Не витримавши, випускник вузу поли-
шив урок і вбіг до кабінету директора:

– Чому ви тут учите дітей?! – закри-
чав. – Це не педагогічно!

А директор у відповідь:
– Тут учителі отримують по кілька ти-

сяч баксів у місяць і викладають уроки 
так, аби було зрозуміло нормальним про-
двинутим дітям. Якщо вам потрібна шко-
ла для лохів, то це на сусідній вулиці.

Молодий учитель важко зітхнув і по-
годився залишитися.

Заходить у клас, дивиться на дітей і 
починає викладати свій предмет:

– Загалом так, пацани: кілька сотень 
літ тому польська організована злочин-
ність вельми дошкуляла Україні. Однак 
місцева козацька братва на сходці ви-
брала авторитета – Богдана Хмельниць-
кого і разом із ним забила стрілку з поль-
ськими панами. І погнала їх через усю 
Україну аж до Берестечка…

І сміх і гріх

Приїхали на Водохреща до мене тесть 
з тещею погостювати. Обідньої пори ви-
йшли ми на Хрещатик –милуємося. Шопи 
– наліво, шопи – направо...

Коли це раптом до нас молодик у ке-
почці із блокнотиком:

– Наша незалежна асоціація «Інтер-
мінтер» проводить опитування населен-
ня, – каже, – хочемо знати...

– Я чоловік нетутешній, – одразу від-
вернувся тесть, життєвий досвід якого 
підказував, що, коли треба, з його дум-
кою ніхто не рахується.

– І що ж ви хочете взнати? – взяла 
гору жіноча цікавість тещі.

– Хочемо визначити, який рейтинг 
мають сучасні гумористи. Ви знаєте кого-
небудь із них?..

Теща підозріло глянула на мене: «Це 
він спеціально підстроїв, щоб дізнатися, 
що я про нього думаю».

– Знаю одного, – ще раз іронічно 
усміхнулася вона і назвала моє прізви-
ще. – Марк Твен і Микола Гоголь – разом 
узяті!

У молодика очі стали великі й витріш-
куваті:

– Ану повторіть його ім’я.
– Я теж знаю такого, – підтримав 

тещу тесть, очевидно згадавши, що ми 
мали зайти за пляшкою «Оковитої». – Чи-
тав... Раз ледве живота не надірвав. Май-
бутній лауреат усіх гумористичних пре-
мій...

Тесть, зрозуміло, теж передав куті 
меду.

Я хотів усе заперечити. Але тут піді-
йшла дружина з кумою і теж наввиперед-
ки почали розказувати, що знають і лю-
блять такого гумориста. Вони так хвали-
ли мене, так хвалили!!! Кумі я не дивував-
ся, а ось жінка перевершила себе.

Не знаю, що на них так подіяло. Чи 
дуже хотілося наді мною покепкувати. Чи 
вирішили зробити невеличку приємність.

Принаймні такої відвертої брехні я 
про себе ще не чув.

Бо, якщо вірити їхнім балачкам, мене 
б уже давно треба поставити на поста-
мент, назвати моїм ім’ям провулок чи ту-

пик. У крайньому разі – баржу чи ряту-
вальний човен...

А тут підійшли ще знайомі, потім зна-
йомі знайомих, сусіди, однокласники ді-
тей... Одне слово, молодик у кепочці лед-
ве вирвався з їхнього кола...

Та я сприйняв усе як вдало розігра-
ний жарт...

А через кілька днів у газеті надруку-
вали результат опитування «Інтера-мінте-
ра»... Моє прізвище стояло перед Марком 
Твеном і Миколою Гоголем.

І це можна було сприйняти б за жарт, 
але тут зателефонували із Спілки пись-
менників і запропонували провести 
творчий вечір.

Потім поцікавилися з видавництва: 
чи я не проти б у них видати двотомник 
своїх гуморесок... 

А середульший син прийшов зі школи 
і сказав:

– Учителька літератури просила при-
нести усі твої книги. Будемо вивчати 
творчість видатного письменника.

Так тривало, може, з місяць. Мене 
мало не носили на руках.

Та одного дня вийшов я на Хрещатик. 
Без тестя і тещі. Вони вже давно поїхали 
до себе додому. До мене підскочив моло-
дик у кепочці з блокнотиком:

– Незалежна асоціація «Інтер-мінтер» 
проводить чергове опитування населен-
ня... Назвіть ім’я найпопулярнішого пись-
менника-гумориста.

Про себе говорити було якось незруч-
но, і я скромно стенув плечима.

А незабаром газета надрукувала ре-
зультати опитування. Я довго шукав своє 
прізвище, але його там не було.

Потім зателефонували зі Спілки пись-
менників і попросили не поспішати із 
творчим вечором, бо орендоване для 
цього приміщення раптово закрили на 
ремонт...

Син приніс зі школи мої книжки. А у 
видавництві сказали:

– Невідомих авторів не друкуємо.
І я сів терміново писати листа тестю 

і тещі: «Приїздіть до нас у гості. Давно ми 
не ходили з вами Хрещатиком...»

Фільми, які допоможуть 
зрозуміти Польщу

Даніель Ольбрихський і Малгожата Браунек 
у головних ролях фільму «Потоп»

Михайло ПРУДНИК 

Лауреат усіх премій

Роман КРИКУН

Не для лохів
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У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Життя все розстав-
ляє на свої місця так, що 
дехто опиняється не на сво-
єму місці. ( Е. Севрус).

 До середини життя доля 
нас тягне, потім – уже тільки 
підштовхує. (В. Гжегорчик).

 Життя примушує лю-
дину багато чого робити до-
бровільно. (С. Є. Лєц).

 Життя не в тому, щоб 
отримати козирні карти, а 
в тому, щоб гарно зіграти 
тими, які є.

 Життя на 10% скла-
дається з того, що ми в ньо-
му робимо, і на 90% – що 
про нього думаємо.

Було колись...
Симон Болівар за 

шість років побув прези-
дентом відразу трьох дер-
жав – Перу, Колумбії і Болі-
вії, яку, власне, і назвали в 
його честь.

Деякі обрані президен-
ти навіть не встигли поке-
рувати. Бразилець Танкре-
ду Невіс помер за день до 
своєї інавгурації. Америка-
нець Вільям Гаррісон, яко-
му було вже під 70, страж-
дав багатьма хворобами. А 
ще під час прийняття прися-
ги застудився. Жити і керу-
вати великою країною йому 
залишалося рівно місяць. 

Президент Ісландії Аус-
гейр Аусгейрссон пробув на 
посаді чотири терміни. При-
чому три рази він обирався 
автоматично – просто інших 
кандидатів не було. 

Куточок 
гумору

– Куме, у вас є можли-
вість відкладати гроші?

– Можливість є, грошей 
немає.

☺ ☺ ☺
–Кохана, бачу, тебе 

хвилюють тільки гроші.
– Ну що ти, любий, не 

хвилюють, заспокоюють.

☺ ☺ ☺
Чим премія відрізняєть-

ся від місяця? Місяць сві-
тить, але не гріє, а премія 
— навпаки.

☺ ☺ ☺
– Офіціанте! Я не буду 

їсти цю гидоту. Покличте ку-
харя!

– Марно, він теж не 
буде!

☺ ☺ ☺
Офіціант, ввічливо схи-

ляючись над відвідувачем:
– Підніміть, будь ласка, 

голову - я вам поміняю са-
лат.

☺ ☺ ☺
– Не розумію, чому та-

кий пристойний ресторан 
назвали «Розбійницький»?

– Принесуть рахунок – 
зрозумієш.

☺ ☺ ☺
– Пане директоре, у вас 

в ресторані ще працює той 
офіціант, якому я замовив 
шніцель?

 Найвища зареєстрована морська хвиля мала ви-
соту 34 метри від підошви до гребеня. Її виміряли з кора-
бля, що йшов з Маніли на Філіппінах в американське міс-
то Сан-Дієго в ніч з 6 на 7 лютого 1933 року. У цей час бу-
шував ураган, швидкість якого досягала 126 кілометрів на 
годину.

 Найсильніші припливи і відливи спостерігаються в 
затоці Фанді, яка відділяє канадський півострів Нова Шот-
ландія від північно-східного американського штату Мен. 
Середня висота припливів і відливів тут становить більше 
14 метрів.

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)

Цікаве по планетіЦікаве по планеті

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

Афіша. Травень 2021 року
Обласний академічний театр 

ім. Т. Шевченка
20 – «Темна історія». 
21 – «Небезпечні зв̀ язки».
23 – «Чарівна лампа Аладдіна». 12. 00. 
23 – «Саронська квітка або Інша сторона гріха». 
25 – «Небезпечні зв̀ язки».
29 – «Вій». 
Початок всіх інших вистав о 18.30. 

Національний архітектурно-історичний 
заповідник «Чернігів стародавній»

Від 6 травня відновлюється екскурсійна діяльність на всіх 
музейних об’єктах, при дотриманні правил карантину.

На ваше замовлення наукові співробітники також прове-
дуть оглядові екскурсії по території заповідника та місту Черні-
гову (екскурсійні групи формуються до 10 осіб).

Музейні експозиції працюють щодня, без вихідних, з 10.00 
до 18.00 (без перерви).

Колегіум. Екскурсія проводиться з максимальною кількіс-
тю 10 осіб у групі по 5-ти залах та біля його приміщення.

Борисоглібський собор. Екскурсії з максимальною кількіс-
тю 10 осіб у групі по 2-х поверхах споруди.

Антонієві печери. Екскурсія з максимальною кількістю 10 
осіб у групі.

Неправильно Правильно

Приємливі ціни Прийнятні ціни

Прийдеться поїхати Доведеться поїхати

Прийду в вісім годин Прийду о восьмій годині

Приймати до відома Брати до відома

Приймати міри Вживати заходи

Приймати участь Брати участь

Китайський ловелас 
закохав у себе 

20 дівчат, обдуривши 
їх на мільйони юанів

Поліція Китаю затримала афериста, 
жертвами якого стали 20 дівчат. На шах-
рая подала заяву в поліцію жінка з Чженч-
жоу, у якої коханець вкрав 9 мільйонів юа-
нів (близько 1,4 млн доларів). Правоохо-
ронці з'ясували, що ця жертва була дале-
ко не єдиною.

Молодий чоловік переконував май-
бутніх жертв, що він із впливової родини. 
Потім, посилаючись на проблеми батька 
або можливості просування по кар'єрних 
сходах, виманював у жінок великі суми 
грошей і не повертав їх. Витрачав кошти 
на суперкари та казино.

Слідство встановило, що за останні 
два роки аферист зустрічався з двадцять-
ма дівчатами. Причому всі вони жили по 
сусідству, а три – в одному будинку.

З'ясувалося, що вони вже давно усві-
домили своє становище, але все одно не 
йшли в поліцію. Шахрай виманив десятки 
мільйонів юанів.

74-річна тенісистка 
зіграла на турнірі в США 

після трирічної паузи
Гейл Фолкенберг повернулася в тур після три-

річної перерви в кваліфікації турніру ITF у Флори-
ді. У першому матчі вона програла 0:6, 0:6, але не 
дуже засмутилася.

Найкращі часи кар'єри Фолкенберг пройшли в 
середині 80-х, але вище четвертої сотні рейтингу 
вона все одно не піднімалася. Вперше американ-
ка пішла зі спорту в 52 роки, але десять років тому 
повернулася. В 2016-м Гейл навіть виграла матч у 
першому колі кваліфікації турніру ITF в Алаба Гейл 
Фолкенберг не збирається закінчувати виступи.

Позбутися зайвих речей 
може бути складно. Зроби-
ти процес трохи простішим 
можна, розбивши його на 
менші, більш досяжні кро-
ки. Розтягуючи на місяць, це 
буде повільно, але буде вико-
нано. Ось, скажімо, завдання 
по кожному наступному дню. 

Сумки, гаманці. Викинь-
те все на стіл і наведіть поря-
док. Майже в кожного в сум-
ці чи гаманці є багато зайвих 
речей: обгортки від цукерок, 
старі чеки і квитки на тролей-
бус. Заведіть звичку приби-
рати в сумці і гаманці кожно-
го тижня.

Одяг. Спочатку посортуй-
те сверти, потім штани, по-
тім футболки тощо. Витягніть 
їх з усіх можливих місць: ві-
шайте або складайте. Ство-
ріть окремі купи: «залишити», 
«можливо залишити», «по-
жертвувати-продати», «вики-
нути».

Те, що потрапило в кате-
горію «можливо залишити», 
сховайте далеко в шафу на 
кілька місяців. Якщо за цей 
час воно вам не знадобить-
ся, значить, час з цими реча-
ми попрощатися.

Білизна, шкарпетки, 
колготки. Викидайте все 
зношене і незручне.

Взуття. Незручне, зно-
шене або просто не ваш 
стиль – позбувайтесь.

Косметика. В цю катего-
рію – всі продукти для краси: 
засоби для догляду, макіяжу, 
парфуми, продукти для во-
лосся, лаки для нігтів і тому 
подібне. Ви заслуговуєте на 
найкраще, решту викидайте.

Аксесуари. Розбиті го-
динники, поношені ремені, 
сережки без пари, зламані 
сонячні окуляри.

Журнали, посібники. Бро-
шури і газети, які ви «сто років» 
не читали і не будете ніколи 
читати. Ті журнали, в яких ін-
формація ще актуальна, мож-
на віддати в бібліотеку. Решту 
здайте на макулатуру.

Щоденники, підручники. 
Списані щоденники і зоши-
ти, підручники ще з часів на-
вчання – мало шансів, що ви 
колись ними скористаєтесь. 
А підручникам знайдіть но-
вих господарів.

Диски, книги. Напевно, 
тут є такі, які більше не ви-
кликають радості, а лише за-
ймають місце.

Стара електроніка. Це 
також зайві кабелі. Можли-
во, комусь вони можуть зна-
добитися.

Документи. Посортуйте 
свої документи. Папка з фай-
лами для різних категорій па-
перів вам допоможе. Заста-
рілі гарантійні талони від то-
варів вам не потрібні. Біль-
шість інструкцій до техніки є 
в інтернеті.

Канцелярія. Зберіть з 
усіх куточків будинку руч-
ки, перевірте всі і викиньте 
ті, що вже не пишуть. Якщо у 
вас багато запасів, краще їх 
комусь подарувати, поки не 
засохли.

Постільна білизна та 
рушники. Не забувайте 
про повторне використан-
ня. Зношені і діряві рушники 
можна порізати на шматочки 
і використовувати для при-
бирання.

Продукти для чищення. 
Розгляньте можливість ви-
користання більш натураль-
них миючих засобів, таких як 
сода, оцет.

«Склад» сміття. Майже 
в кожному домі є шухляда 
чи полиця, де накопичують-
ся непотрібні речі. Наведіть 
там лад, викиньте непотрібні 
предмети.

Меблі. Зайві, зламані 
або ті, не приносять радості. 
Подивіться на ваш дім свіжи-
ми очима. 

Холодильник. Викидай-
те стару, невикористану їжу, 
соуси, те, що вам не подоба-
ється.

Продукти. Перевірте ку-
хонні шафи: там напевно є 

старі запаси круп, спецій і 
тому подібного. Спробуйте 
зберігати їх у прозорих скля-
них банках – це допоможе 
завжди бачити, що у вас є, і 
не купувати зайвого.

Кухонні шафи. Зламані 
вироби, зношені пластикові 
контейнери, зайві кришки, 
чашки і посуд з тріщинами.

Телефон. Видалення з 
мобільного непотрібних до-
датків, непотрібних фотогра-
фій, відео та повідомлень. 
Натомість резервне копію-
вання того, що ви хочете збе-
регти. 

Комп`ютер. Видален-
ня непотрібних електронних 
листів. Скасуйте підписку на 
служби розсилки й рекламу. 
Видаліть розмиті фотографії 
або ті, що дублюються. 

Хобі. Викидайте те, що 
стало вже колишнім хобі і не 
буде використовуватися.

На згадку. Подарунки, 
сувеніри, листівки, предмети 
колекціонування. Запитайте 
себе: «Чи цей предмет прино-
сить мені радість?» Якщо ні, 
то подумайте про те, щоб по-
жертвувати, щоб він приніс 
радість комусь іншому.

Святкові прикраси. Роз-
биті, невикористані чи не-
красиві прикраси для дому.

Автомобіль. Якщо він у 
вас є, там теж треба прибрати.

Візьміть власний темп. 
Видалення деяких речей 
може зайняти більше часу, 
не день, а більше.

Зберігайте предмети, 
які вам подобаються. Пере-
гляд ваших речей не означає 
викидати те, що вам подоба-
ється. Визначити, які пред-
мети використовуються або 
дарують радість, залиште їх.

Зробіть це звичкою. 
Після того, як дні наведення 
ладу закінчаться, буде лег-
ше продовжувати в такому ж 
дусі. Кілька хвилин один раз 
на тиждень менш обтяжливо, 
ніж накопичували багато та-
ких справ.

Як в домі позбутися зайвого


