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Гумор нас підтримує

Світова епідемія ко-
ронавірусу підкресли-
ла ще одну недугу люд-
ства, крім чисто ме-
дичної, – психологічну. 
Втім, фізіологію і психо-
логію не варто так уже 
розрізняти, не марно у 
народі кажуть, що «всі 
хвороби від нервів». А 
вони зараз у людства 
нікудишні,навіть за мір-
ками нашого нервового 
ХХІ століття.

А що ми хочемо, коли 
люди опинилися в оке-
ані, справжній пандемії 
брехні, дезінформації. 
Вірус цього всього по-
ширюється швидше ко-
ронавірусу, враховуючи 
і 30 телеканалів у квар-
тирі на цифровому тюне-
рі, і неміряні канали на 
супутникових антенах, й 
Інтернет, з його повною 
свободою слова, словес, 
словоговоріння, слово-
помиїв і словоблуддя.

Лавина інформації-
дезінформації про епі-
демію смикається між 
двома крайнощами: від 
страшилок – до того, що 
насправді нічого тако-
го взагалі нема, все це 
придумане кимось задля 
певних цілей.

Заклики довіряти 
лише «офіційній інфор-
мації» начебто резонні, 
але є тут аж два питання: 
про її достовірність, а та-
кож про право на сумні-
ви. Почнімо з другого.

Мене, як журналіс-
та, що давно бореть-
ся за справжню свобо-
ду слова, насторожило 
одне повідомлення. Жи-
тельку села Поступель 
на Волині оштрафували 
за поширення чутки про 
те, що її односелець по-
вертається з-за кордону 
з коронавірусною хво-
робою і заразить усе 
село. Це «поширення чу-
ток» зафіксувала про-
токолом районна полі-
ція, передала протокол 
у Ратнівський районний 
суд, який своїм рішен-
ням від 3 квітня притяг 
жінку до адміністратив-

ної відповідальності, до-
бре хоч, не до криміналь-
ної. Виявляється, у не-
трях і джунглях нашого 
законодавства є і стат-
тя 173 Кодексу України 
про адміністративні пра-
вопорушення, яка карає 
за «поширення неправ-
дивих чуток, що можуть 
викликати паніку се-
ред населення». Селянку 
оштрафували на 170 гри-
вень, ще й зобов’язали 

сплатити 420 гривень су-
дового збору.

Резюме: треба ви-
словлювати лише 
офіційну,тобто від влади, 
інформацію, не поширю-
вати щось десь почуте.

Логічно. Але щось 
таке ми вже проходили. 
За тоталітарних комуно-
радянських часів, коли 
існувало, як в романі 
Орвела «1984» «міністер-
ство правди», у нас – в 
особі ЦК Компартії і КДБ. 
І якась інші думка, крім 
офіційної, так і назива-
лася «інакодумством», з 
усіма наслідками.

Але ось офіційна ін-
формація. З тиждень 
тому Міністерство охо-
рони здоров̀ я повідоми-
ло, що ми наближаємося 
до піку епідемії в Україні, 
який настане після Вели-
кодня, а далі все піде на 
спад. Обнадіює. Але че-
рез пару днів ось таке 
повідомлення,прогноз 
від МОЗ. В країні захво-
ріє на коронавірус десь 
2 % населення, приблиз-
но як і по інших країнах. І 
що на 40 мільйонів меш-
канців це «всього» 800 
тисяч. Просте запитан-
ня: як же тоді за якісь 

тиждень–півтора дійти 
до «піку» захворювань, 
нехай не до 800, а бо-
дай до половини – 400 
тисяч хворих? Це вихо-
дить, щодня діагностува-
ти по 50 тисяч нових хво-
рих! Але на момент цих 
повідомлень у нас було 
діагностовано близько 
3 тисяч хворих, і то лише 
тому, що почали пере-
віряти по 3 тисячі лю-
дей на день, виявляючи 

відповідно десь по 300 
нових хворих. До цьо-
го діагностування було 
мізерним,через брак 
ресурсів, тих же тестів. 
Чомусь, і це вже котре 
«чому» до нашої влади.

Мабуть, не випадко-
во в цих умовах чи не го-
ловним фактором було 
обрано запобігання хво-
робі. Такою метою і був 
зумовлений загально-
державний карантин, 
введений урядом спершу 
з 13 березня по 4 квітня, 
потім продовжений по 
24 квітня, і, напевно, він 
буде продовжений орі-
єнтовно ще на 2-3 тижні.

Все логічно. Крім дея-
ких нових заборон, вве-
дених урядом з 6 квітня. 
Ними обмежено ряд кон-
ституційних прав і сво-
бод громадян. І це у на-
шій «демократичній, ПРА-
ВОВІЙ» державі – стаття 
1 Конституції України, 
найперша її стаття! (Де-
тальний аналіз – на 4 
сторінці газети). 

Це допустиме лише 
при введенні надзвичай-
ного або воєнного стану, 
які має право вводити 
лише президент разом з 
парламентом. 

Дехто на це може ци-
нічно, але резонно зая-
вити: коли біда прийде у 
твій дім, тобі буде не до 
конституційних свобод. 
Можливо. Але це ще пи-
тання – чи дійсно ці об-
меження допомагають? 
І навіть так – чи вони на 
користь людям?

Три нові обмеження, 
введені урядом, стали 
найбільш суперечливи-
ми, навіть скандальни-
ми. Ну, щодо повсюдно-
го носіння масок «у гро-
мадських місцях» можна 
ще подискутувати: чи за-
вжди це благо, чи інколи 
й зло, що таке «громад-
ські місця»? Як і щодо 
правила «більше двох не 
збиратися».

Але дві заборони ви-
глядають просто дивни-
ми. Перша – не виходити 
з дому ВСІМ людям, стар-
ше 60-ти років. Друга – 
не виходити на природу, 
якщо говорити прямо. У 
постанові уряду сказано 
про заборону виходити 
в «парки,сквери», але та-
кож і «зони відпочинку», 
чим цілком можна на-
звати й поле, ліс, луки, 
берег річки.

Щодо першої заборо-
ни. Якщо вже уряд при-
думав дискримінацію за 
віком, всупереч статті 24 
Конституції, то парадок-
сальніше було б, довівши 
до абсурду, заборонити 
виходити з дому людям, 
молодше 60-ти, а стар-
ших зобов̀ язати кілька 
разів на день виходити на 
свіже повітря. Адже уряд 
мотивує заборони турбо-
тою про здоров̀ я людей.

А як це пов̀ язати з 
другою забороною – 
не виходити на приро-
ду ВСІМ, незалежно від 
віку, – ще одне запитан-
ня до уряду.

Є цікаві винятки. На 
природу можна виходи-
ти вигуляти собаку. Тоб-
то, з собакою мож-
на, з дитиною не 
можна.

В полоні словоблуддя
Чи завжди «мета виправдовує засоби»?
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Триває передплата 
на нашу газету на 2020 рік
Передплатна ціна найнижча і незмінна:

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

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії 

        України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 У світі цікавого. 

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

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її дру-

зям, знайо мим, колегам, запропонуйте також 
передплатити. 

Â³òàeìî ç Âåëèêîäíåì, 
Ïàñêîþ, Ñâ³òëèì 

Õðèñòîâèì Âîñêðåñ³ííÿì!

Секс-карантинне

О, як це чудово,
як все карантинне!
Повіримо знову
в інтим дистанційний.

Як пристрасно-дикі
цілунки  і ласки,
коли в нас на пиках
ці марлеві  маски. 

Дивлюся крізь шиби
замкнутої хати
на гарних осіб
протилежної статі.

І думка гріховна
майнула без болю:
чи житимем сповна,
як вийдем на волю?

Прийшли  з чоловіком 
з магазину. Знімає маску: 
дивлюся – не мій чоловік.

* * *
Зайдеш у банк без мас-

ки – виженуть, зайдеш у 
масці – пристрелять.

* * *
Собака може вигулю-

вати одну людину: на по-
відку, в наморднику і з пас-
портом.

* * *
Після тижня карантину 

в нашій багатоповерхівці 
почали не телевізійну гру 
«Міняю жінку». 

Карантинний фольклор
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Бліц-інформ
Чернігівщино, 
купуй рідне!
Ця акція, започаткована обласною 

державною адміністрацією, триває і стає 
ще більш актуальною в умовах карантин-
них обмежень. Адже придбавши товари, 
випущені підприємствами області, ми під-
тримаємо місцевого виробника, подбає-
мо про збереження робочих місць та на-
повнення місцевих бюджетів.

Суб’єкти господарювання області, а 
також роздрібні торгівельні мережі мо-
жуть завантажити знак-логотип «Чернігів-
щина, купуй рідне» для маркування про-
дукції місцевих товаровиробників. Щоб 
отримати знак-логотип для поширення і 
розміщення в об’єктах торгівлі, органи 
місцевої влади можуть звертатися до Де-
партаменту розвитку економіки та сіль-
ського господарства облдержадміністра-
ції за телефонами 66-91-59, 67-58-34.

Що спишуть 
на карантин: 
які доходи і витрати?
Від 100 до 120 мільйонів гривень не-

доотримає бюджет Чернігова внаслідок 
запроваджених в Україні карантинних за-
ходів. Про це заявив міський голова Вла-
дислав Атрошенко на засіданні виконко-
му 9 квітня. Таке зменшення податкових 
надходжень призвело до того, що окре-
мі проекти реконструкції, заплановані на 
цей рік, доведеться відкласти, поступив-
шись місцем більш пріоритетним завдан-
ням.

Міське телебачення і один з сайтів 
у заголовку матеріалу про це засідання 
сказали про «збитки» міського бюджету. 
Але збитки – це різниця доходів і витрат, 
притому, негативна, коли доходів менше, 
ніж витрат. 

Хотілося б конкретніше почути від 
міської влади, звідки названі суми «не-
доотримання» бюджету? Від зменшення 
яких саме податків і зборів,чим це викли-
кане, які підприємства міста працюють і 
платять податки,які зупинено? Наскільки 
зменшилися податки від підприємців?

Водночас варто б сказати і про змен-
шення витрат. Другий місяць закриті чис-
ленні бюджетні заклади міста: школи, дит-
садки, бібліотеки, чимало установ. Чи по-
вністю виплачується зарплати їх праців-
никам чи економиться? Опалення тут було 
вимкнене навіть не на півмісяця раніше 
звичайного, тобто з початком квітня, вра-
ховуючи теплу погоду, а з початком каран-
тину 13 березня. Та навіть електроенергія 
тут майже не використовується. Другий 
місяць не ходять тролейбуси. Відтак Чер-
нігівське тролейбусне управління, а це ко-
мунальне підприємство міської ради, еко-
номить чималі кошти.

Словом, як то кажуть, нема лиха без 
добра…

UA: ЧЕРНІГІВ: серіал 
історичних 
експедицій-розслідувань 
«Артефакти»
Проєкт «Артефакти» виходив на теле-

каналі UA: ЧЕРНІГІВ з 19 січня до 5 квітня. 
Глядачі побачили 12 випусків - розсліду-
вання історичних загадок Чернігівщини.

Що надихнуло Миколу Гоголя написа-
ти повість «Вій», ким був богатир Ілля Му-
ромець, як насправді виник Чернігів, чи 
дивився чернігівський пам`ятник Богдану 
Хмельницькому на Москву?

Щоб перевірити ці та інші легенди ве-
дучі програми Володимир Пилипенко, 
Олександра Тансикбаєва та Олександр 
Бондар подорожували загадковими міс-
цями регіону та розшукували рідкісні істо-
ричні документи.

Всі випуски пригодницької експеди-
ції можна переглянути на Ютуб-каналі та 
сайті UA: ЧЕРНІГІВ. Вони також будуть ви-
ходити в ефірі Суспільного Чернігівщини у 
повторі: щонеділі о 9:30 та 19:25

Про це «Свободі.ФМ» розповів керуючий 
Чернігівською єпархією Православної Церк-
ви України архієпископ Євстратій.

Владика розповів телефоном, що в Україні 
урядом встановлено чіткі карантинні приписи, 
якими ПЦУ чітко керується і закликає всіх при-
хожан і духовенство їх дотримуватися.

Священний Синод ПЦУ ухвалив рішення 
щодо відзначення Страсної седмиці й Велико-
дня. Аби не допускати скупчення людей, церк-
ва не проводитиме традиційних спільних посвя-
чень верби та великодніх страв у храмах та на 
прихрамовій території, а відвідування кладовищ 
у поминальні дні переноситься на 6 червня.

Водночас у позабогослужбовий час церк-
ва не відмовлятиме мирянам, які індивідуаль-
но прийдуть до храму з релігійними потребами, 
у їх задоволенні. У цих випадках священники 
діятимуть чітко з дотриманням вимог каранти-
ну, «соціальної дистанції».

Для вірян є чотири способи на святково-
му великодньому столі мати освячену паску. 
Індивідуальне освячення пасок і великодніх 
страв може відбуватися біля місць проживан-

ня вірних з дотримання норм карантину. Також 
у мирян існуватиме можливість придбати вже 
освячені паски в магазинах. Їх священники 
ПЦУ будуть освячувати в хлібопекарнях або в 
місцях продажу. Ще одним способом буде за-
мовити доставку паски через пошту. Коли у ко-
трогось з віруючих не буде можливості скорис-
татися одним із перелічених способів, церква 
дозволяє в день свята в час після прочитання 
відповідних молитов про благословення у хра-
мах, самим окропити великодні страви свя-
тою водою, що зберігається у мирян вдома.

Архієпископ Євстратій анонсував тран-
сляцію пасхального богослужіння, яке наживо 
планує вести чернігівська філія Суспільного те-
лебачення з Катерининського кафедрального 
собору Чернігова.

Владика попросив священнослужителів і 
мирян молитися за швидке закінчення епіде-
мії корона вірусу, закликав чітко дотримува-
тися усіх встановлених обмежувальних пра-
вил і рекомендацій і при найменших підозрах 
щодо хвороби утриматися від відвідин храмів 
та участі у богослужіннях.

Святкування Паски під час карантину

5 квітня в козацькому кафе-
дральному соборі святої велико-
мучениці Катерини Православної 
церкви України в Чернігові прове-
дено панахиду за усіма воїнами, 
які в березні 2020 року загинули в 
боях за незалежність України.

Архієпископ Чернігівський і Ні-
жинський ПЦУ Євстратій відправив 
поминальну панахиду, під час якої 
згадав про кожного з 12-ти заги-
блих у березні військовослужбов-
ців (віком від 23 до 41 року) та всіх 
воїнів, які загинули в боях за неза-
лежність України в російсько-укра-
їнській війні. Ось хто поліг за Украї-
ну у війні на Донбасі в березні. 

Сергій РУСЬКИХ, сержант 46-ї 
десантно-штурмової бригади, на-
родився 31 січня 1979 року в Ма-
ріуполі.

Володимир ЧЕРНЕНКО, стар-
ший сержант 58-ї мотопіхотної бри-
гади імені гетьмана Івана Вигов-

ського. Народився 28 січня 1995 
року в селі Мамекине Новгород-Сі-
верського району Чернігівщини.

Дмитро ОСИЧКІН, старший 
солдат 57-ї окремої мотопіхотної 
бригади імені кошового отама-
на Костя Гордієнка. Народився 20 
квітня 1993 року в селі Новогриго-
рівка Генічеського району Херсон-
ської області. 

Дмитро ФІРСОВ, офіцер, ко-
мандир взводу 93-ї окремої механі-
зованої бригади «Холодний Яр». На-
родився 5 січня 1980 року в Грузії. 

Євген ЧЕРНИХ, солдат 57-ї мо-
топіхотної бригади імені кошово-
го отамана Костя Гордієнка. Наро-
дився 9 січня 1991 року в селі Рай-
ське (Новокаховська ОТГ) Херсон-
ської області. 

Богдан ПЕТРЕНКО, військо-
вослужбовець 72-ї механізованої 
бригади імені Чорних запорожців. 
Народився 3 січня 1997 року в селі 

Кощіївка Фастівського району Ки-
ївської області. 

10 березня, близько 9:30, 
окупанти атакували позиції 
Об’єднаних сил на Донецькому на-
прямку, в районі селища Піски. З 
протитанкового ракетного комп-
лексу вони підбили вантажівку 
ГАЗ-66, у якій їхали військові 131-
го окремого розвідувального ба-
тальйону ЗСУ:

Віктор СОЛТИС загинув од-
разу, його побратим Андрій ВЕДЕ-
ШИН помер від ран під час еваку-
ації. Ще семеро бійців також були 
поранені й один отримав бойове 
травмування. Віктор Солтис наро-
дився 2 жовтня 1986 року в селі 
Володимирівка Петрівського райо-
ну Кіровоградської області.

Андрій ВЕДЕШИН народився 
4 лютого 1986 року в селі Кинашів 
Тульчинського району на Вінниччині.

Ілля ПЕРЕЖОГІН, молодший 

сержант 131-го розвідувального 
батальйону, загинув ввечері 10 бе-
резня від кулі ворожого снайпера. 
Він народився 13 листопада 1993 
року в Молдові.

Олексій ЗОЛІН, сержант 30-ї 
окремої механізованої бригади 
імені князя Костянтина Острозь-
кого. Житомирянин, народився 11 
липня 1984 року. 

Сергій МОВЧАНЮК, воїн 57-ї 
мотопіхотної бригади кошового 
отамана Костя Гордієнка. Наро-
дився 11 вересня 1983 року, меш-
кав у селі Андрушівка Погребищен-
ського району Вінницької області. 

Олександр МАЛАНЧУК, офі-
цер, командир взводу 10-ї гірсько-
штурмової бригади, 1997 року на-
родження з Чернівців.

Щомісячна панахида за заги-
блими була особливо болючою: в 
березні 12 захисників України за-
гинули, 74 отримали поранення.

1 квітня Кабінет Міністрів України ухва-
лив постанову «Деякі питання підвищення пен-
сійних виплат і надання соціальної підтримки 
окремим категоріям населення у 2020 році», 
якою визначається механізм проведення пе-
рерахунку пенсій, встановлення щомісячної 
компенсаційної виплати для пенсіонерів.

На запитання відповідає заступник на-
чальника Головного управління Пенсійного 
фонду України в Чернігівській області Наталія 
Білозуб.

– Хто зможе отримати одноразову грошо-
ву допомогу у сумі 1000 гривень?

– У квітні буде здійснена одноразова ви-
плата грошової допомоги у сумі 1000 гривень 
окремим категоріям населення. Зокрема:

– пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 
5 000 гривень. 

– одержувачам державної соціальної до-
помоги особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю 
з дитинства та дітей з інвалідністю, які одно-
часно з цією допомогою отримують пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника або держав-
ну соціальну допомогу дитині померлого году-

вальника, передбачену Законом України «Про 
державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалід-
ністю»);

– одержувачам державної соціальної до-
помоги особам, які не мають права на пенсію 
та особам з інвалідністю;

– одержувачам тимчасової державної со-
ціальної допомоги непрацюючій особі, яка до-
сягла загального пенсійного віку, але не набу-
ла права на пенсійну виплату.

– Які виплати чекають 80-річних пенсіо-
нерів?

– Рішенням Уряду передбачено, що з 1 
квітня 2020 року пенсіонерам, яким виповни-
лося 80 років, буде встановлено щомісячну 
компенсаційну виплату до пенсії в розмірі до 
500 гривень. Такі виплатив в області отрима-
ють 49,4 тис осіб зазначеного віку, у яких пен-
сія не перевищує розміру середньої заробітної 
плати за 2019 рік – 9 205 гривень.

Тим пенсіонерам, кому 80 років випо-
вниться після 1 квітня 2020 року, щомісячна 
компенсація буде встановлюватись з дати до-
сягнення такого віку.

Крім того, якщо пенсіонер віком старше 
80 років має страховий стаж не менше 25 ро-
ків чоловік або 20 років жінка та отримує пен-
сію, призначену відповідно до Закону України 
«Прозагальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування», то після встановлення доплати 
розмір пенсії не може бути нижче 2 600 гри-
вень.

– Коли відбудеться індексація пенсій для 
інших категорій пенсіонерів?

– Дата проведення індексації пенсій у 
2020 році визначена: це – 1 травня.

– Чи потрібно звертатися до органів Пен-
сійного фонду з питань перерахунків та нара-
хувань?

– Перерахунки проводяться автомати-
зованим способом, тому звертатися до орга-
нів Пенсійного фонду не потрібно. Розмір до-
плат розраховується індивідуально для кожно-
го пенсіонера за документами, які містяться в 
пенсійній справі. Виплата перерахованих пен-
сій, компенсацій, грошової допомоги буде про-
ведена в установленому порядку через упо-
вноважені банки або доставлена додому лис-
тоношами АТ «Укрпошта».

Цей проект поєднує збере-
ження, дослідження і популяри-
зацію українського автентичного 
одягу, прикрас, предметів побуту. 
Він має стати не лише привабли-
вим туристичним об’єктом, але й 
допомагатиме зберігати унікаль-
ні зразки традиційної матеріаль-
ної та духовної культури Чернігів-
щини.

Ініціатива створення Центру 
поліської автентики належить 
директору Чернігівської міської 
Центральної бібліотечної системи 
Людмилі Зіневич.

Таку ідею із захватом сприй-

няли пересічні чернігівці. Напри-
клад, одна з читачок бібліотеки 
уже подарувала прялку та старо-
винну вишиванку й сарафан.

Музейні експонати поділя-
ються на три основні експозицій-
ні розділи: Український старовин-

ний костюм; Предмети домашньо-
го вжитку та побуту; Український 
рушник.

Центр займатиметься не лише 
музейною діяльністю, а й рекон-
струюватиме традиційні обряди 
з українською музикою та тра-

диційними українськими страва-
ми, проводитиме майстер-класи 
народних ремесел, створютиме 
тематичні фотозони, виставко-
ві експозиції. Ми плануємо зна-
йомити місцеву громаду з тради-
ціями та звичаями свого регіону, 
особливостями поліського строю, 
вишивки, зав’язування хусток, 
розписування писанок, стравами.

Детальніше: http://www.bibl-
kotsubynskogo.edukit.cn.ua/…/
centr_polisjk…

Олена ТЕРЕЩЕНКО

Вшанували загиблих захисників України

Про грошову допомогу, компенсацію, індексацію 

Центр поліської автентики при міській бібліотеці ім. Коцюбинського
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Бліц-інформ

Кримінальна хроніка

Театр ім. Т. Шевченка 
бореться за 
театральний Оскар
У Міжнародний день театру Націо-

нальна спілка театральних діячів опри-
люднила лонг-лист учасників третього 
Всеукраїнського театрального фестива-
лю-премії «ГРА». З 83 заявлених гравців 
експерти визначили 28 кращих. Саме 
вони продовжать боротьбу за національ-
ний театральний Оскар.

«ГРА» проводиться щороку за підсум-
ками минулого календарного року. Нині 
театри представляють прем’єри 2019 
року.

Експертна рада вже відібрала 28 
учасників. Далі експерти подорожувати-
муть Україною і переглянуть постановки 
наживо. На початку липня буде сформо-
вано шорт-лист з 12 вистав. А у листопаді 
в Києві відбудеться фінальний етап: гля-
дачі зможуть переглянути вистави-фіна-
лісти на різних театральних майданчи-
ках столиці. Завершальний акорд – ого-
лошення переможців міжнародним журі.

Продовжують боротьбу в конкурсі 28 
вистав з 9 міст України. Зокрема, оби-
два Національні театри імені І. Франка 
(Київський та Івано-Франківський), На-
ціональна оперета, Національні опери зі 
Львова, Одеси, Харкова, чернігівці, сум-
чани, одесити.

В номінації «За найкращу виставу ка-
мерної сцени» в числі шести спектаклів 
відібрана для подальшого творчого зма-
гання вистава Чернігівського обласно-
го академічного українського музично-
драматичного театру імені Т. Шевченка 
– «Наймичка».

Переможців буде нагороджено Ди-
пломом лауреата та грошовою винагоро-
дою на реалізацію нового творчого про-
єкту.

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

або коштами на підтримку діяльності 
Чернігівського благодійного фонду «За-
хистимо Україну!», який, у свою чергу, до-
помагає українській армії, родинам вої-
нів АТО.

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

Конкурс дитячої 
творчості «Вода 
та зміни клімату» 
Щоб під час карантину зробити про-

ведення творчого змагання безпечні-
шим, а перебування дітей вдома цікаві-
шим ,Деснянське басейнове управлін-
ня водних ресурсів вирішили перевести 
конкурс дитячого малюнка про воду, Дес-
ну, в on-line режим. Надсилати роботи до 
управління варто лише на електронну 
адресу, а малюнки мають бути сфотогра-
фовані чи скановані у формат фотознім-
ку (JPEG).

Переможці отримають цінні подарун-
ки від ГО «За відродження Десни». Ось но-
мінації конкурсу.

І вікова категорія ( учасники від 6 до 
9 років) у жанрі коміксів – «Пригоди кра-
плинчика»;

ІІ категорія (10 – 13 років) – «Як я 
оберігаю водні ресурси» 

ІІІ категорія (14 – 18 років) – «Вода та 
зміни клімату».

Малюнки готуйте у довільній графіч-
ній, живописній формах. Сфотографова-
ні або скановані роботи надсилайте на 
електронну адресу dbuvr.zmi@gmail.com; 

В листі розкажіть про себе: номіна-
ція, ПІБ, контактний телефон, вік, де на-
вчаєтесь, чим захоплюєтесь. Роботи над-
силати по 24 квітня 2020 року. Детальна 
інформація за тел. 0939800093.

Говорить Родіон Лігун, на-
чальник відділу запобігання над-
звичайним ситуаціям Управління 
держслужби з надзвичайних ситу-
ацій в області: «Станом на 9 квіт-
ня, з початку року на Чернігівщи-
ні зареєстровано 743 пожежі в 
природних екологічних системах, 
з них 730 – це пожежі сухої рос-
линності та сміття на відкритих те-
риторіях, 5 загорань покладів тор-
фу і 8 пожеж в лісах. Площа про-
йдена вогнем склала більше ніж 
2300 га».

Ці пожежі забрали життя 3 
осіб. Серед найбільш резонансних 
подій – пожежі 28 березня у Со-
сницькому та Семенівському ра-
йонах, внаслідок яких полум’ям за 
один день знищено 13 будівель, а 
також пожежа лісу в Козелецько-
му районі. Внаслідок спалювання 
сміття і сухої рослинності зареє-
стровано 35 пожеж в житловому 
секторі громадян.

У Козелецькому районі кілька 

днів тривало гасіння масштабної 
лісової пожежі, яка розпочалася 8 
квітня на території Чернігівського 
військового лісгоспу (на фото). Во-
гонь пройшов близько 200 гекта-
рів низом і 28 — верхом. До гасін-
ня пожежі було залучено 50 оди-
ниць техніки та 187 людей.

Спалахнув ліс навіть у Чорно-
бильській зоні, де пожежу гасили 
більше тижня. 

Надзвичайники, екологи, полі-
ція – це далеко не повний перелік 

державних служб, які зобов’язані 
боротися з цим лихом, виявляти і 
карати порушників. Але ці служ-
би більше соромлять їх та вгово-
ряють. Та нагадують, що за такі 
підпали передбачені штрафи – 
на громадян від 170 до 1190 гри-
вень, на посадових осіб від 340 до 
1700 гривень. За спалювання від-
ходів – штрафні санкції від 340 до 
1700 гривень.

Характерно, що в облас-
ній екологічній інспекції чомусь 

вважають,що «встановити осо-
бу палія майже неможливо», тому 
пропонують «до відповідальності 
притягуватимуть користувачів зе-
мельних ділянок, на яких і виникла 
пожежа». Ось так, щоб довго не 
шукати паліїв.

А їх майже й не виявляють. 
За результатами рейдових пере-
вірок, від початку року станом на 
9 квітня протоколи про відповід-
ні правопорушення склали лише 
на 17 осіб. В тому числі за квар-
тал оштрафовано 15 паліїв на за-
гальну суму 4420 гривень,тобто 
близько 300 гривень в серед-
ньому.

Озвучено пропозиції різко 
збільшити штрафи або й ввести 
кримінальну відповідальність для 
паліїв. Але давно відомо, що сила 
покарання не в його розмірах, а 
у невідворотності. Всі 100 % палі-
їв не виявиш, але й коли їх вияв-
ляють всього 2 % від пожеж, то це 
вже нікуди не годиться.

Чернігівщина у вогні: понад 700 пожеж і…17 штрафів
Така «ефективність» відповідних служб

Поліція застерігає від 
телефонних шахраїв
Шахраї найчастіше дзвонять пізно увечері 

або вночі на стаціонарний чи мобільний теле-
фон. У більшості випадків голос чоловічий. Він 
лунає впевнено, навіть владно, не дає спів-
розмовнику отямитися.

Незнайомець повідомляє, що син (чоло-
вік, онук) абонента затриманий поліцією або 
потрапив в якусь біду (постраждав у ДТП, 
сам скоїв наїзд на когось, потребує негай-
но операції тощо). Шахрай пояснює, що для 
розв’язання проблеми терміново потрібно пе-
реказати гроші на рахунок або передати го-
тівкою кур’єру.

Підсумок психологічної обробки такий: 
співрозмовник шахрая задля «порятунку» ро-
дича переказує гроші на банківський рахунок 
або віддає готівкою кур’єру.

Телефонують і жінки. Саме такий факт за-
фіксовано недавно у Чернігові. До поліції із 
заявою звернувся 85-річний чернігівець. 
Його ошукали того дня близько опівдня. Заяв-
нику телефонувала жінка, яка видавала себе 
за дочку потерпілого. Вона попросила термі-
ново передати їй гроші нібито для вирішення 
якихось раптових проблем. Довірливий чоло-
вік передав усі свої заощадження – 5 тисяч 
євро та 31 тисячу гривень –невідомому чоло-
віку, який прийшов до дідуся додому.

За фактом злочину поліція відкрила кримі-
нальне провадження за частиною 1 статті 190 
Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські просять громадян бути обач-
ними і перевіряти інформацію від незнайом-
ців. Якщо вам телефонують і розповідають 
про якісь нещастя з вашими рідними:

одразу ж передзвоніть на номер родичів;
телефонуйте в поліцію чи лікарню, куди ні-

бито потрапив родич: в цих установах вам на-
дадуть достовірну інформацію.

Поліція викрила групу 
Інтернет-наркоторгівців

На Чернігівщині поліція зупинила діяльність 
організованої злочинної групи, яка збувала нар-
котики з використанням Інтернет-каналів, повідо-
мляє Сектор комунікації поліції Чернігівської об-
ласті.

Злочинна група впродовж тривалого часу поши-
рювала в області наркотичні та психотропні засоби.

За місцями проживання всіх фігурантів про-
вадження правоохоронці провели санкціоновані 
обшуки і вилучили низку речових доказів злочин-
ної діяльності. Серед вилученого – готові до збуту 
пакунки з білим порошком, пістолет з набоями до 
нього і навіть зразки «шпигунської» техніки, при-
датні для негласного спостереження за іншими 
особами

Успіх операції забезпечила одночасність про-
ведення слідчих дій у Чернігові і на території Київ-
ської області, де мешкають окремі спільники. Най-
більш активним і досвідченим серед зловмисників 
був 40-річний чернігівець. 

Лідеру угруповання слідчі повідомили про під-
озру у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 2 статті 307 Кримінального кодек-
су України (збут наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів, вчинений за попе-
редньою змовою групою осіб). Її максимальна 
санкція — до десяти років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна.

В Чернігівському СІЗО 
налагодили канал 

з постачання наркотиків
За процесуального керівництва прокуратури 

області завершено досудове розслідування сто-
совно 5 учасників організованої злочинної групи, 
які упродовж 2019 року займалися збутом нарко-
тичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів 
в Державній установі «Чернігівський слідчий ізоля-
тор». Прокуратурою області передано до суду об-
винувальний акт стосовно учасників організова-
ної групи.

Зазначені особи налагодили схему постачання 
та розповсюдження серед осіб, які утримувалися 
в СІЗО, наркотичних засобів – метадону та силь-
нодіючого лікарського засобу – димедролу. З цією 
метою 2 учасники групи, в тому числі й організа-
тор, які перебували на волі, здійснювали придбан-
ня засобів та під виглядом медичних препаратів 
передавали в СІЗО, а також акумулювали грошо-
ві кошти від злочинної діяльності. Безпосередній 
збут засобів ув’язненим забезпечували учасники 
угруповання, які утримувалися в СІЗО.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК 
України (незаконне придбання, зберігання, пере-
везення, передача наркотичного засобу та пси-
хотропної речовини в місця позбавлення волі та 
збут наркотичного засобу в місцях позбавлення 
волі, вчинений організованою групою) та ч. 4 ст. 
321 КК України (незаконне придбання, переве-
зення, зберігання з метою збуту та збут сильноді-
ючого лікарського засобу, вчинений організова-
ною групою) передано до суду для розгляду по суті.

Влітку 2018 року правоохоронці викрили 
та задокументували злочинну діяльність ор-
ганізованої групи, яка займалася незакон-
ним виготовленням, переробкою та збутом 
на території України зброї та боєприпасів.

Поліцейські встановили, що злочинну гру-
пу, до складу якої увійшло понад п’ять осіб, 
організував уродженець Чернігівської облас-
ті у 2017 році. Для пошуку покупців члени гру-
пи використовували інтернет. Доставку здій-
снювали через поштові відправлення.

Під час розслідування кримінального 
провадження процесуальні дії проводили-
ся на території семи регіонів України. За 
місцями проживання членів організова-
ної групи проведено обшуки, під час яких 
виявлено та вилучено автомати, пістоле-
ти, кілька тисяч набоїв, глушники, грана-
ти. Правоохоронці встановили причетність 

учасників групи до вчинення 40 фактів пе-
реробки та збуту вогнепальної зброї та бо-
єприпасів.

Поліцейські скерували до суду обвину-
вальний акт стосовно організатора злочин-
ної групи та одного виконавця вчинення зло-
чинів. Їм інкримінується вчинення злочинів, 
передбачених ст. 28 (Вчинення злочину гру-
пою осіб, групою осіб за попередньою змо-
вою, організованою групою або злочинною 
організацією) та ст. 263-1 (Незаконне виго-
товлення, переробка чи ремонт вогнепальної 
зброї або фальсифікація, незаконне вида-
лення чи зміна її маркування, або незаконне 
виготовлення бойових припасів, вибухових 
речовин чи вибухових пристроїв) Криміналь-
ного кодексу України. Санкція статей перед-
бачає покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк до 12-ти років.

Засуджено 
за забиття до смерті 

Вироком Ріпкинського районного 
суду жителя Ріпкинського району визна-
но винним у скоєнні злочину передбаче-
ного ч. 2 ст. 121 Кримінального кодек-
су України (умисне тяжке тілесне ушко-
дження, що спричинило смерть потерпі-
лого).

У грудні 2019 року обвинуваче-
ний, перебуваючи у стані алкогольного 
сп’яніння та знаходячись у житловому бу-
динку у с. Олешня Ріпкинського району, з 
мотивів неприязних стосунків наніс кіль-
ка ударів у голову та тіло потерпілого, від 
яких той помер на місці події.

Враховуючи, що обвинувачений вже 
притягувався до кримінальної відпові-
дальності та вчинив злочин під час іс-
питового строку, судом йому визначено 
покарання 7 років 4 місяці позбавлен-
ня волі. 

Пограбували 
пенсіонерку 

на Борзнянщині
За процесуального керівництва 

Борзнянського відділу Бахмацької місце-
вої прокуратури повідомлено про підозру 
у вчиненні розбійного нападу трьом «га-
стролерам» із Конотопського району (за 
ч. 3 ст. 187 КК України).

17 березня 2020 року троє чоловіків 
проникли до господарства літньої жінки, 
де, погрожуючи фізичною розправою з 
демонстрацією ножа, заволоділи її гро-
шовими коштами та мобільним телефо-
ном.

Досудове розслідування за вказаним 
фактом триває.

Під суд – збувачів зброї
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Одна із фундаментальних за-
сад демократії - принцип обмеже-
ної влади. Полягає він в тому, що 
органи та посадові особи, наді-
лені владними повноваженнями, 
зобов'язані діяти «лише на підста-
ві, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією 
та законами» конкретної держави. 
Що чорним по білому записано в 
частині другій статті 19 Конститу-
ції України, що я зацитував вище.

Здається, все гранично про-
сто та зрозуміло. Суб'єкти владних 
повноважень можуть робити ТІЛЬ-
КИ те, що їм дозволяють чи прямо 
приписують робити правові акти, а 
особи приватного права, не наді-
лені владними повноваженнями, - 
все, що прямо не заборонено за-
коном.

Конституція України, як право-
вий акт найвищої юридичної сили 
(т.зв. акт установчої влади), норми 
якого є нормами прямої дії (обидва 
приницпи закріплені в ст. 8 Осно-
вного Закону) містить невичерп-
ний перелік прав і свобод людини і 
громадянина. Цьому присвячений 
цілий другий розділ Конституції, 
який може бути змінений тільки на 
референдумі. Стаття 22 Конститу-
ції України урочисто проголошує: 
«Конституційні права і свободи га-
рантуються і не можуть бути ска-
совані», а ст. 64 уточнює: «Консти-
туційні права і свободи людини і 
громадянина не можуть бути об-
межені, крім випадків, передбаче-
них Конституцією України».

Конституція передбачає лише 
2 (два) випадки універсального 
(тобто не конкретної особи, а не-
обмеженого кола осіб) обмежен-
ня цих засадничих прав та свобод 
- запровадження надзвичайно-
го або воєнного стану (ст. 64 Кон-
ституції). Рівно два. Але навіть за 
воєнного чи надвичайного стану 
не можуть бути обмежені «права 
і свободи, передбачені статтями 
24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 
цієї Конституції».

Уряд своєю постановою від 
2 квітня 2020 р. № 255 «Про вне-
сення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 
2020 р. № 211» обмежив одразу 
низку фундаментальних прав, га-
рантованих Конституцією:

- право на свободу та особис-
ту недоторканність (ст. 29 Консти-
туції);

- право на свободу пересуван-
ня (ст. 33 Конституції);

- право на свободу віроспові-
дання (ст. 35 Конституції);

- право на мирні збори (ст. 39 
Конституції);

- право на підприємницьку ді-
яльність (ст. 42 Конституції);

- право на працю (ст. 43 Кон-
ституції);

- право на страйк (ст. 44 Кон-
ституції).

Зовсім невдовзі ми відчуємо (а 
деякі наші співгромадяни вже від-
чувають) обмеження та фактичне 
позбавлення права на медичну до-
помогу (ст. 49 Конституції), а меди-
ки - на безпечні та здорові умови 
праці (ст. 43 Конституції). Але об-
меження та позбавлення цих прав 
не оформлятимуть жодним право-
вим актом. Тому повернемось до 
шедевральної постанови Кабміну 
№ 211 (в редакції Постанови КМУ 
від 2 квітня 2020 р. № 255).

Отже, Уряд своїм актом об-
межив наші права і свободи, поря-
док і випадки обмеження яких чіт-
ко встановлені Конституцією. По-
вторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: 
надзвичайний та воєнний стан, 
який вводить своїм указом Прези-
дент і затверджує своїм рішенням 
Верховна Рада.

Отже, постанова Кабміну № 
211 (в редакції Постанови КМУ від 
2 квітня 2020 р. № 255) - це від-
верте перевищення повноважень. 
Бо Кабінет Міністрів, згідно з Кон-
ституцією України, зобов'язаний 

вживати «заходів щодо забезпе-
чення прав і свобод людини і гро-
мадянина» (пункт 2 статті 116 Кон-
ституції України), але аж ніяк не 
свавільно обмежувати їх.

З правової точки зору дії Каб-
міну (Денис Шмигаль) порушують 
щонайменше дві статті Основного 
Закону (6-ту та 19-ту), а також міс-
тять склад злочину, передбачений 
ст. 365 Кримінального Кодексу 
України «Перевищення влади або 
службових повноважень». Консти-
туційне право називає такий вихід 
державного органу за межі своїх 
повноважень узурпацією влади, і 
тому стаття 60 Основного закону 
звільняє від відповідальності тих, 
хто відмовляється підпорядкову-
ватись незаконним наказам узур-
патора: «Ніхто не зобов'язаний ви-
конувати явно злочинні розпоря-
дження чи накази.»

Посилання на статтю 29 Зако-
ну України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» в преам-
булі постанови КМУ від (в редакції 
Постанови КМУ від 2 квітня 2020 

р. № 255) є нікчемним, оскільки 
норми законів не можуть супер-
ечити прямим приписам Основно-
го Закону: «Закони та інші норма-
тивно-правові акти приймаються 
на основі Конституції України і по-
винні відповідати їй» (ст. 8 Консти-
туції).

Отже, 6 квітня в країні завер-
шиться заздалегідь оголошений 
державний перворот, коли неупо-
вноважений орган державної вла-
ди обмежить наші фундаментальні 
права та свободи у непередбаче-
ний Конституцією спосіб, а «право-
охоронні» органи почнуть застосо-
вувати штрафні санкції за невико-
нання незаконних приписів.

Внесу ясність. Я не проти ка-
рантинних заходів - я всіляко за. 
Однак, коли ці заходи запрова-
джуються у відверто антиконсти-
туційний спосіб, я категорчично 
проти. 

Геннадій ДРУЗЕНКО
«Хвиля», 05. 04. 2020.

Державний переворот, якого ми не помітили

Про автора. Геннадій Друзенко (нар. 28. 04. 1972, Київ) — україн-
ський правник, публіцист, перекладач. Активний учасник Революції гід-
ності. Запрошений дослідник у Центрі конституційної демократії Індіан-
ського університету

2000 року закінчив з відзнакою Київський національний Універси-
тет ім. Т. Шевченка, у 2008 — отримав диплом з європейського права 
в Університеті Абердину (Велика Британія), Фулбратівський науковець у 
Міжнародному Центрі Вудро Вільсона (Вашингтон) у 2009—2010 роках.

У 2004—2010 роках (з перервою на навчання) — віце-президент Ін-
ституту європейської інтеграції в м. Ряшів, Польща.

У 2010-2011 роках очолював секретаріат Комітету Верховної Ради 
України з питань євроінтеграції.

Співавтор Загальнодержавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС (2004 р.).

Від 18 червня 2014 р. до 16 липня 2015 р. працював на посаді Уря-
дового уповноваженого з питань етнонаціональної політики.

Експертна сфера — питання конституціоналізму, європейської інте-
грації та релігійної свободи.

Автор більше сотні загальних та академічних публікацій україн-
ською, англійською, російською й іспанською мовами.

У 2017 році нагороджений відзнакою Президента України «За гу-
манітарну участь в антитерористичній операції». Нагороджений відзна-
ками Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил, 
РНБОУ.

Українська влада не втомлюється 
щодня доводити свою некомпетент-
ність та приймає дедалі більш абсурд-
ні рішення. Навіть непогані, на перший 
погляд, ініціативи Кабміну в протисто-
янні пандемії коронавірусу щоразу ви-
являються або мильними бульбашка-
ми або взагалі – прямою шкодою та 
грубим порушенням прав українців.

Спроба українського уряду вико-
ристати сучасні технології для бороть-
би з поширенням COVID-19 перетво-
рилася на небезпечну й невдалу паро-
дію на досвід розвинених країн.

Міністерство цифрової інфор-
мації розробило мобільний дода-
ток «Дій вдома». Люди, які підлягають 
обов'язковій самоізоляції, за заду-
мом міністерства, повинні встановити 
собі цей додаток та у відповідь на пуш-
повідомлення надсилати селфі, які 
засвідчують, що людина сидить вдо-
ма. Ніби розумний підхід? Але є один 
нюанс. У Мінцифрі уточнили: за ігно-
рування такого режиму віртуального 
контролю Нацполіція може накласти 
штраф. Або навіть ув'язнити.

«Якщо буде порушено режим ка-
рантину, а невикористання додатку, по 
суті, й буде таким порушенням, вже іс-
нують певні врегульовані суми штра-
фів, які людині потрібно буде заплати-
ти», заявили у міністерстві (щоправда, 
пізніше цю інформацію було спросто-
вано).

Та наші діджиталізатори забули 
врахувати одну дуже важливу деталь. 
Країни, де нині використовують поді-
бні способи відстежування потенційно 
хворих громадян, виходять з того, що 
громадяни надають свою добровіль-
ну згоду на це. Жодного примусу.

У Південній Кореї та Сінгапурі нині 

успішно використовують моніторинго-
вий мобільний додаток для відстежен-
ня потенційних хворих. Цей додаток 
повідомляє користувачів про те, що 
поруч з ними може знаходитись носій 
вірусу. Це дозволяє досить оператив-
но ізолювати потенційно інфікованих 
людей та убезпечувати від заражен-
ня інших.

Додаток для дотримання ізоляції 
запровадили також у Польщі, готують-
ся до аналогічних заходів і у Німеччині. 
Та треба розуміти, що у європейських 
країнах однією з найвищих цінностей є 
повага до прав людини та захист осо-
бистих даних. Тож ключовими умова-
ми для використання моніторингових 
додатків у державах Європи є виключ-
но добровільна згода користувачів та 
тимчасове використання цього спо-
собу стеження – лише на час панде-
мії. А після закінчення карантину та 
зникнення загрози держава гарантує 
своїм громадянам, що знищить усі їхні 
особисті дані.

До того ж, використання цифро-
вих моніторингових додатків можливе 
у країнах, де навіть 90-річні громадя-
ни мають смартфони та легко з ними 
вправляються. Та це аж ніяк не про 
нашу країну, на жаль. Українці похило-
го віку, які сьогодні належать до групи 
ризику та найбільше потребують за-
хисту держави, не завжди мають гроші 
на належне харчування – не те що на 
мобільний телефон. Це уряд теж якось 
забув врахувати.

Ярослав ЮРЧИШИН, 
заступник голови 

Політичної партії «Голос»
«Українська правда», 09.04.2020

Позови до суду з вимогою 
скасувати карантинні заходи: 

11 позовів за 4 дні
Окружний адміністративний суд Києва протягом 4 днів,з 6 

по 9 квітня, отримав 11 позовів про оскарження постанови Ка-
бінету міністрів щодо запровадження обмежень під час каран-
тину. Про це повідомив суд.

Зокрема, позивачі просять суд визнати протиправними як 
окремі пункти зазначеної постанови стосовно заборони регу-
лярних перевезень, відвідування парків, скверів, роботи за-
кладів харчування тощо, так і цілком всю постанову.

Постановою Кабінету міністрів від 11 березня № 211 на те-
риторії України запроваджено карантин та обмежувальні про-
тиепідеміологічні заходи. Після того уряд вносив туди зміни і ро-
бив карантинні заходи жорсткішими.

Зокрема з 6 квітня запроваджено, що в самоізоляції ма-
ють перебувати всі особи, старші 60 років. Заборонено гуляти 
в парках, інших зонах відпочинку, займатися на спортмайдан-
чиках, пересуватися більш ніж по двоє. На вулиці громадяни ма-
ють ходити в масках і носити свої документи.

Комендантська година можлива 
лише за умови надзвичайного стану 

Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересуван-
ня громадян носять рекомендаційний характер, комендантська 
година можлива лише за умови введення надзвичайного ста-
ну. Про це повідомила 11 квітня Національна поліція. У повідо-
млення зазначено, що поліція та Нацгвардія насамперед про-
водить широку роз‘яснювальну та профілактичну роботу серед 
громадян щодо необхідності дотримання карантину.

Водночас у кількох регіонах місцева влада ухвалила рішен-
ня про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї 
години 11 квітня до 06-ї години ранку 13 квітня.Але ці рішення 
носять виключно рекомендаційний характер, адже комендант-
ська година можлива лише за умови введення правового режи-
му надзвичайного стану– зазначила Нацполіція.

Що передувало? На Волині, Закарпатті та у Чернівецькій 
області влада ввела режим максимального обмеження пересу-
вання на вихідних – не виходити з дому з 13:00 суботи 11 квітня 
до 6:00 понеділка 13 квітня.

Операція «Тоталітаризація». Як влада 
намагається стежити за українцями

І виняток щодо 60-літ-
ніх і старше. Якщо в домі 

лише літні люди, яким нема кому 
купити й принести навіть харчі, то 
людині дозволено вийти один раз 
на день у магазин, але не далі, як за 
2 кілометри від дому.

Цікаво, точніше, сумно, що оби-
дві заборони вводять ще й дискри-
мінацію селян. Що зайве свідчить, 
що у нашій країні, при всіх вла-
дах, десятиліттями селяни були і є 
людьми другого сорту.

Поясню. В місті продуктові ма-
газини, звісно, є в радіусі 2-х кіло-
метрів від дому. А от у моєму селі 
мої свати, якими обом за 60, жи-
вуть на околиці, за 3 кілометри від 
центру села, де знаходиться мага-
зин. Піти туди – це вже порушення 
урядової постанови.

Другий момент. Карантин при-
пав на весну. Почалися польові (го-
родні, дачні) роботи. Сільська Укра-
їна великою мірою живе з городів, 
тобто присадибного господарства. 
У моєму селі, як і в багатьох інших, 
біля будинків селян один порівня-
но невеликий город. А другий го-
род люди мають за межами села. 
Але це вже «вихід на природу», на 
відкритий простір.

Ці два моменти зайве свідчать, 
що наша влада з Печерських па-
горбів столиці впритул не бачить 
села і селян.

Юристи радять спокійно стави-
тися до протоколів про порушен-
ня карантину, які складає поліція, 
при тому, що тут фігурують штрафи 
у 17000 чи й 34000 гривень, спів-
мірні з санкціями чи й вищі, ніж у 
європейських країнах з більшою 
в кілька разів зарплатою і пенсі-
ями людей. Суди мають скасува-
ти ці подання поліції і не штрафу-
вати людей. І вже десятки й десят-
ки таких подань поліції відкинуті 
судами. Правда, поки що не чути, 
щоб на підставі антиконституцій-
ності тих заборон уряду. Поки що 
– через неправильне оформлен-
ня протоколів поліцією. Причому, 
огріхів тут стільки, що або поліція у 
нас безграмотна, або це якась гра. 
Уряд робить вигляд, що вводить 
заборони, які завідомо і масово не 
виконуватимуться, поліція робить 
вигляд, що реагує і виявляє поруш-
ників карантину. Але для чого такі 
ігри? 

Може, все це теж в руслі лу-
кавства, словоблуддя,яке поло-
нило суспільство не гірше епідемії 
вірусу? 

Для економії місця, зосталося 
коротко сказати про словоблуд-
дя політиків, паразитування їх на 
біді епідемії, про численних месій 
і гуру, котрі засмічують медіа-про-
стір і голови людей своїми версія-
ми і порадами. Гра в словоблуддя 
триває, коронавірус цього не зу-
пинить. Поки не схаменуться самі 
люди.

Петро АНТОНЕНКО

В полоні 
словоблуддя

Чи завжди «мета 
виправдовує засоби»?
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Коронавірус планети
Діаспора збирає допомогу 

українським медикам
Активісти української діаспори почали збір допомо-

ги для українських медиків. Як повідомили в організа-
ції Ukrainians Without Borders — Українці без кордонів, 
гроші будуть направлені на закупівлю необхідних меди-
каментів та засобів гігієни.

Представники діаспори почали співпрацювати з 
фондом Пацієнти України. «У міру надходження грошей 
(плануємо 1 раз в тиждень) будемо отримувати від них 
актуальні списки потреб по лікарнях, шукати поста-
чальників, здійснювати закупівлі, завозити / відправ-
ляти безпосередньо в лікарні», уточнили організатори 
акції. Збір коштів почали 1 квітня, про суми будуть зві-
тувати в Facebook.

За словами лідера варшавського Євромайдану 
Наталії Панченко, за перші два дні акцію підтримали 
близько 100 осіб з 17 країн світу. Була зібрана сума в 
еквіваленті понад 2000 євро.

Польща: антикризова програма, 
в тому числі – 

допомога українським 
трудовим мігрантам

До 19 квітня у Польщі триватимуть обмеження щодо 
церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закла-
дів обслуговування. До 26 квітня продовжується за-
криття шкіл, призупинення міжнародного повітряного 
та залізничного руху. 

Закриття кордонів, санітарний прикордонний 
контроль та обов'язковий карантин для приїжджих збе-
рігається до 3 травня.

Крім того, з 9 квітня носіння масок у громадських 
місцях стало обов’язковим. На цей момент Польща за-
реєструвала 5 411 хворих з коронавірусом і 164 випад-
ки смерті.

Сейм Польщі схвалив антикризову програму дій для 
підтримки економіки країни на суму 212 млрд злотих 
(45 млрд євро). Зокрема, уряд Польщі виділить додат-
кові 100 млрд. злотих на підтримку бізнесу, потерпілого 
через пандемію. 

Трудові мігранти з інших країн можуть розрахову-
вати на автоматичне продовження робочих віз і карт 
перебування в Польщі на період епідемії і, щонаймен-
ше, 30 днів після її завершення. Міністерство охорони 
здоров'я Польщі заявило, що всі українці, які перебува-
ють тут, можуть розраховувати на безкоштовні тести на 
COVID-19 і лікування.

За даними консульського відділу посольства Укра-
їни в Польщі, кількість українських трудових мігрантів у 
Польщі з 2014 року зросла у п'ять разів – і з 300 тисяч 
до 1,5 мільйона. 

За даними НБУ, за 2019 рік приплив грошових пе-
реказів в Україну склав близько $12 млрд. Найбіль-
ше їх надійшло від трудових мігрантів із Польщі – $3,8 
млрд.

І повії просять компенсацію 
через епідемію 

Секс-працівники Франції просять Макрона про фі-
нансову допомогу через кризу. Від початку карантин-
них обмежень у зв’язку з коронавірусом працівники 
сексуального бізнесу опинилися у скрутному фінан-
совому становищі, сказано в їхньому листі. «Необхід-
но створити надзвичайний фонд, який дозволить за-
містити дохід на період дії заходів», йдеться у листі Фе-
дерації червоних парасольок (Fеdеration Parapluie 
Rouge), яка об’єднує асоціації, що опікуються охороною 
здоров’я секс-працівників у Франції. Саме на турботу 
про здоров̀ я повій і їх клієнтів акцентують у звернен-
ні до президента.

Незначна частина секс-працівників у Франції ма-
ють статус самозайнятих. Більшість не можуть претен-
дувати на допомогу для самозайнятих у розмірі 1500 
євро, яку надає держава.

А в Німеччині після закриття борделів і кордонів у 
зв’язку зі спалахом коронавірусу тисячі іноземних по-
вій опинились на вулиці.  

Проституція - легальний бізнес у Німеччині вже 
майже два десятиліття. Щоб уповільнити поширення ві-
русу, влада країни минулого місяця закрила борделі ра-
зом з іншими не критично важливими підприємствами, 
такими як ресторани та нічні клуби.

Понад 80% повій зі 100-200 тисяч, що працюють у 
Німеччині, походять з інших країн. Більшість прибули з 
Болгарії, Румунії, Польщі та України. Більшості вдалося 
повернутися додому. Але інші стали безпритульними. 

Деякі повії продовжують працювати нелегально на 
вулиці. Попит на платний секс зберігається, попри ри-
зик заразитися вірусом.

Секс-працівники в Німеччині класифікуються як са-
мозайняті, сплачують податки і теоретично мають пра-
во на фінансову допомогу з урядового фонду, створено-
го для допомоги в подоланні пандемії.

Нарешті очищають 
наш «партійний 

цирк»
Окружний адміністративний суд 

Києва рішенням від 30 березня по-
вністю задовольнив позов міністер-
ства юстиції і анулював реєстраційне 
свідоцтво політичної партії «Універ-
сальна партія України» від 23 січня 
2015 року. 

У позові міністерства сказано, що 
причиною ліквідації партії має стати 
те, що порушено вимоги статті 11 За-
кону України «Про політичні партії в 
Україні», якою передбачено обов̀ язок 
нових партій щодо утворення та реє-
страції протягом шести місяців облас-
них організацій у більшості областей 
України, містах Києві, Севастополі та 
в Автономній Республіці Крим. Таких 
структур партія не має. 

На початку лютого міністерство 
юстиції заявило, що проаналізувало 
відповідність вимогам Закону України 
«Про політичні партії в Україні» всіх за-
реєстрованих партій і підготувало па-
кет із 48 позовних заяв до Окружного 
адміністративного суду Києва про ану-
лювання реєстраційного свідоцтва тих 
партій, які порушують цей Закон. Од-
ним з порушень закону є також те, що 
багато партії понад 10 років не вису-
вають кандидатів на президентських і 
парламентських виборах. 

Загалом в Україні зареєстровано 
349 політичних партій. 

9 квітня ми відзначили 
5 років з того моменту, коли 
Парламент України проголосу-
вав за «декомунізаційний па-
кет» законів, який поклав по-
чаток системній державній ре-
формі політики пам’яті в Укра-
їні. 

До декомунізаційного па-
кету, прийнятого 9 квітня 2015 
року, увійшли 4 закони:

1) про доступ до архівів 
КҐБ; 

2) про засудження кому-
ністичного та націонал-соціа-
лістичного тоталітарних режи-
мів та заборону пропаганди їх 
символіки; 

3) про увічнення перемоги 
над нацизмом у Другій світовій 
війні 1939—1945 рр.; 

4) про борців за незалеж-
ність України у ХХ столітті. 

Ці закони дали можли-
вість:

усім охочим — як україн-
цям, так й іноземцям — від-
крити для себе документи ра-
дянських спецслужб та знайти 
інформацію про минуле своє і 
країни;

деідеологізувати публіч-
ний простір, позбавивши його 
маркерів тоталітарного режи-
му, і спровокувати широку пу-
блічну дискусію про те, як нам 
пам'ятати про масові пору-

шення прав людини у минуло-
му;

розповідати собі і світу 
про внесок і жертви українців 
у боротьбі з нацизмом 1939—
1945 рр. і відмовитись від ра-
дянського ідеологічного кон-
структу про Велику Вітчизняну 
війну;

реабілітувати правовий 
статус тих, хто боровся за 
українську державу у ХХ сто-
літті і через це вважався зло-
чинцем у радянській державі.

Команда Центру з 2008 
року працювала над розроб-
кою відповідного законодав-
ства, політик та планів заходів. 
Зокрема у 2008—2010 роках 
нам вдалося розсекретити ма-
сив архівів КҐБ у Службі без-
пеки України. З 2010 року ми 
не лише почали створювати 
Електронний архів Українсько-
го визвольного руху, але й ви-
вчали досвід країн Централь-
ної та Східної Європи, прово-
дили круглі столи, міжнародні 
конференції. 

Революція та наша участь 
у ній змінили ситуацію. Люди 
з нашої команди очолили від-
повідні державні інституції: 
зокрема Український інститут 
національної пам'яті (Володи-
мир В'ятрович, Аліна Шпак, 
Сергій Рябенко) та Архів СБУ 

(Ігор Кулик, Андрій Когут, Воло-
димир Бірчак). Фахівці нашо-
го Центру продовжували пра-
цю із стратегічних комунікацій 
реформи, розробки політик та 
створення майданчиків для 
обговорення (Анна Олійник, 
Ярина Ясиневич, директор На-
ціонального музею «Тюрма на 
Лонцького» Руслан Забілий, 
професор Іван Патриляк, Оль-
га Сало, PhD Олеся Ісаюк, Оле-
на Шарговська, Лідія Тополев-
ська та ін.). 

У підсумку наші законодав-
чі розробки попередніх п'яти 
років лягли в основу прийня-
тих декомунізаційних законів 
9 квітня, та наступних норма-
тивних актів: оновлення за-
конодавства про реабілітацію 
жертв політичних репресій та 
статусу ветеранів воєн. 

Ми раді, що 5 років тому ми 
стали причетними до незво-
ротних змін. За цей час було 
перейменовано понад 52 ти-
сячі об’єктів топоніміки, май-
же 1000 міст та сіл та 25 ра-
йонів; зараз триває перейме-
нування Дніпропетровської та 
Кіровоградської областей. Ор-
гани місцевого самоврядуван-
ня демонтували близько 2.5 
тисяч пам’ятників та пам’ятних 
знаків, які містили пропаган-
ду тоталітарного режиму. Ло-

кальні спільноти почали біль-
ше цікавитись своєю історією 
та дізнаватися, на честь кого 
названі та чи інша вулиця, міс-
то чи село. Важливе місце у 
перейменуваннях зайняло уві-
ковічнення пам’яті про україн-
ських героїв, що полягли у су-
часній російсько-українській 
війні, що триває на сході Укра-
їни. 

Кількість звернень до ар-
хіву СБУ з моменту відкрит-
тя архівів КҐБ з кожним ро-
ком зростає: 2014 рік — 1329 
звернень; 2015 — 2160; 2016 
— 3161; 2017 — 3530; 2018 
— 3147; 2019 — 3347.

Політика пам’яті й далі за-
лишиться одним з напрямів 
роботи Центру. Ми готуємо 
аналітику, проводимо міжна-
родні конференції, наукові до-
слідження історії ОУН та УПА, 
дисидентського руху, видаємо 
книги, готуємо музейні експо-
зиції та виставки. Популяризує-
мо роботу з відкритими архіва-
ми КҐБ; пояснюємо, як грома-
дянам знайти інформацію про 
своїх родичів; робимо освітні 
архівні програми для медіа. 

Анна ОЛІЙНИК,
директорка Центру 

досліджень визвольного 
руху, магістр політології 

5 років декомунізації 

Forbes назвав 
найбагатшою 

людиною України 
Ріната Ахметова
Правда, його статок за рік скоро-

тився більш ніж удвічі. У щорічному 
рейтингу, опублікованому 7 квітня, Ах-
метов зі статком у $2,4 млрд посідає 
845-ту сходинку у зведеному рейтингу 
найбагатших людей світу. У порівнян-
ні з минулим роком його статок скоро-
тився з цифри у $6 млрд. За Ахмето-
вим у рейтингу серед українських біз-
несменів – Віктор Пінчук — $1,3 млрд 
(1613-те місце), Геннадій Боголюбов 
— $1,2 млрд (1730-те місце), Юрій Ко-
сюк — $1,1 млрд (1851-те місце) та Ігор 
Коломойський зі статком у $1 млрд 
(1990-те місце).

Рейтинг найбагатших людей світу 
очолює засновник Amazon Джеф Без-
ос. Його статок оцінюють у $113 млрд. 
Далі йдуть засновник Microsoft Білл 
Гейтс – $98 млрд, а також власник 
концерну LVMH Бернар Арно, який має 
$76 млрд.

Вбивцю словацького 
журналіста-

розслідувача 
посадили на 23 роки

Слуханнях пройшли в місті Пезінок 
на північ від Братислави. Після засу-
дження Марчека як виконавця убив-
ства, шанси бізнесмена Маріана Коч-
нера у справі погіршуються. Слідства 
вважає, що саме Кочнер віддав наказ 
убити Куцяка за його журналістську ді-
яльність.

Журналіста Яна Куцяка та його на-
речену Мартіну Кушнірову було уби-
то 21 лютого 2018 року. Резонансне 
вбивство викликало великі протес-
ти в Словаччині, після чого прем'єр-
міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх 
справ Роберт Каліняк і глава поліції Ті-
бор Гаспар були змушені подати у від-
ставку. 

Причиною вбивства, стверджують 
прокурори, стала журналістська діяль-
ність Куцяка. 

Постійне представництво президента 
України в АРК підкреслило, що відновлення 
водопостачання в анексовані Росією Крим 
і Севастополь Північно-Кримським каналом 
можливе тільки після деокупації півострова.

Після огляду гідротехнічної споруди у Ка-
ланчацькому районі, яка на період тимчасо-
вої окупації перекриває Північно-Кримський 
канал, представництво підкреслило, що ка-
нал почав наповнюватися дніпровською во-
дою з 11 березня і «станом на 3 квітня русло 
ПКК на території Херсонської області запо-
внено до робочих рівнів, забезпечено напо-
внення Олександрівського і Перекопського 
каналів, а також міжгосподарських мереж».

Після цього Представництво Президен-
та в АР Крим спільно з іншими державни-
ми органами висловило позицію, яку ви-
словлювали і раніше – відновлення водо-
постачання до тимчасово окупованої Ро-
сійською Федерацією території АР Крим та 
м.Севастополя можливе тільки після деоку-
пації.

Вони нагадали, що припинення поста-
чання води в Крим відбулося після окупації 
півострова Росією. Тож, відповідно до норм 
міжнародного права відповідальність за 
забезпечення життя населення на окупо-
ваній території покладається на державу-
окупанта.

Що буде із закритим 
Будинком учителя

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко 
під час засідання Київради. «Ми були вимуше-
ні закрити Будинок вчителя. Йому більше 100 
років, жодного разу реконструкції не було, там 
дерев'яне перекриття. Будинок знаходиться в 
аварійному стані. Обов'язково там має бути 
реконструкція. Зараз розробляється проєкт. 
Як тільки буде проєкт, ми зможемо сказати ко-
шторис. Це буде непроста реконструкція і рес-
таврація будинку», зазначив Кличко.

За його словами, орієнтовна вартість – 
близько мільярда гривень, однак точні цифри 
можна буде назвати, коли буде готовий проєкт 
реконструкції.

Споруда Київського міського будинку вчи-
теля є пам'яткою архітектури, історії, культури, 
історичного середовища національного зна-
чення, яку було побудовано 1910-1911 роках. 
Саме тут розміщувалася утворена в 1917 році 
Центральна Рада, перший парламент Україн-
ської Народної Республіки. 

Воду в Крим – лише після його звільнення 
від російської окупації
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І тоді, і тепер Росія нав’язує сві-
ту свій фейковий образ «рятівника» 
і «визволителя». І тоді, і тепер Мо-
сква однаково намагається зняти 
із себе відповідальність за вчинені 
злочини.

Цього року виповнюється 80 ро-
ків одному із жахливих воєнних зло-
чинів комуністичного режиму – ма-
сової страти військовополонених 
офіцерів польської армії, що відомий 
нам як Катинський злочин.

День пам'яті жертв розстрілів, 
вчинених підрозділами НКВД, вша-
новуємо 13 квітня.

У цей день ми солідарно з поль-
ським народом пригадуємо і моли-
мося за загиблих, висловлюємо гли-
бокі співчуття і слова підтримки їхнім 
нащадкам, а також роздумуємо над 
причинами і наслідками цього одного 
з багатьох проявів тоталітарної ста-
лінської системи. 

Впродовж квітня-травня 1940 
року за наказом Сталіна у безжаліс-
ний спосіб розстріляли 21 тисячу 857 
польських офіцерів і службовців – 
представників польської еліти.

Минуло 50 років, аж поки у 1990 
році радянська влада вперше визна-
ла причетність СРСР до Катинського 
злочину, пізніше це неодноразово 
підтверджувало керівництво Росій-
ської Федерації.

16 квітня 2012 року Європей-
ський суд з прав людини у Страсбурзі 

визнав Катинь військовим злочином, 
вчиненим Радянським Союзом. Не-
зважаючи на те, що Катинський зло-
чин радянської системи достеменно 
доведено і вивчено, досі у Кремлі на-
магаються відбілити злочинний ха-
рактер тоталітарної сталінської сис-
теми, цинічно шукати виправдання 
цим вбивствам.

Російські пропагандисти намага-
ються блюзнірські «прикрасити» роль 
СРСР у нападі на Польщу та участь у 

початку Другої світової 
війни.

Без Пакту Молото-
ва-Рібентроппа могло б 
не бути Катині, масових 
депортацій українців і 
поляків, переповнених 
трупами катівень НКВД 
на Західній Україні, міль-
йонів жертв Голокосту та 
інших трагедій, які при-
несла змова злочинних 

режимів СРСР та нацистської Німеч-
чини і подальша війна між ними.

Історикам ще належить вивчити, 
чи пов'язаний Катинський злочин із 
тогочасною співпрацею НКВС і Гес-
тапо. Проте й наявні факти дають чіт-
ку картину схожості дій сталінського і 
гітлерівського репресивних апаратів 
проти жителів і, особливо, еліт окупо-
ваних народів.

У цій людиноненависницькій по-
дібності лежить і спільна відповідаль-
ність Сталіна і Гітлера!

Ми робимо все, щоб захистити 
їх від повторень жахіть тоталітарної 

системи і ненависницьких ідеологій, 
збудованих на повній зневазі до люд-
ського життя.

Українці і поляки зазнали вели-
чезного горя і болю мільйонів втрат 
від комуністичного тоталітарного ре-
жиму.

Радянська система вбивала нас 
двічі: спершу шляхом фізичної роз-
прави – розстрілами, Голодоморами, 
репресіями, а вдруге – шляхом при-
мусового забуття і спробами викорі-
нити з нашої національної свідомос-
ті пам'ять про комуністичні злочини 
проти людяності та їх мученицькі не-
винні жертви.

Але ми нічого не забули. Ми від-
родили свою правдиву національну 
пам'ять. Ми знаємо своїх героїв і сво-
їх катів. Ми виробили в собі імунітет 
від вірусу неоімперської російської 
пропаганди. 

Сучасні апологети Сталіна в 
Кремлі намагаються копіювати сво-
го ідола у брутальності, цинізмі та 
традиційній для російських можно-
владців брехні.

Свідченням цьому є підступна 
окупація українського Криму, росій-
ська військова агресія на Дон-
басі, що супроводжується чи-
сельними вбивствами мирних 
жителів, тортурами і вбивства-
ми військовополонених і полі-
тичних в'язнів, брудною дезін-
формаційною кампанією.

Як і тоді, так і тепер Росія 
нав'язує світу свій фейковий об-
раз «рятівника» і «визволителя».

Як колись сусіди СРСР – Поль-
ща, Фінляндія, держави Балтії, так і 
сьогоднішні сусіди Росії – Україна та 
Грузія – стали об'єктами агресії Мо-
скви.

Російський режим, як і тоді, на-
магається підірвати міжнародну ста-
більність і безпеку, щоб у хаосі отри-
мати геополітичні дивіденди.

Вчинені Кремлем злочини проти 
людяності не мають терміну давнос-
ті. Справедливість вимагає покаран-
ня – через санкції, міжнародні суди, 
політичну ізоляцію і міжнародне за-
судження.

Катинь – досі незагоєна рана. 
Вбивці так і не були покарані. Навіть 
більше, їхні сучасні правонаступники 
далі чинять злочини і залишаються 
безкарними.

Цей сумний висновок хай буде 
пересторогою для всіх, хто має ілю-
зії стосовно «business as usual» з Пу-
тіним!

Цей сумний висновок хай буде 
і заохоченням для демократичного 
світу не послаблювати санкцій про-
ти Кремля!

Доки не запанує справедливість. 
Доки не припиниться агресія. Доки 
не припиниться окупація Криму і Дон-
басу. Доки не відновиться у повному 
обсязі повага до основоположних за-
сад міжнародного права.

Наостанок не можу не згада-
ти про ще одні сумні роковини, які 
пов'язані з вшануванням жертв Ка-
тинського злочину.

10-та річниця загибелі Прези-
дента Леха Качинського, його дружи-
ни пані Марії Качинської та десятків 
представників влади, війська, гро-
мадськості і духовенства Польщі під 
час катастрофи президентського лі-
така під Смоленськом 10 квітня 2010 
року.

У той час я працював диплома-

том нашого посольства у Варшаві 
і цю трагедію пережив особисто зі 
своєю родиною, колегами і багатьма 
польськими друзями. Я запам'ятаю 
це на все життя. 

Серед загиблих були декілька ко-
лег, з якими до катастрофи мені до-
водилося тісно співпрацювати, а по-
тім, на жаль, бути присутнім на їх по-
хоронах.

Загинула в цій авіакатастрофі під 
Смоленськом одна із засновників і 
активних діячів польської «Солідар-
ності», українка за походженням пані 
Анна Валентинович.

Усе своє життя вона боролася 
проти комуністичної системи, стала 
символом цієї боротьби для поль-
ського і також українського народу. 
І загинула, прямуючи до Смоленська, 
щоб віддати шану жертвам комуніс-
тичного злочину.

Як не прикро, але й ця трагедія 
десятилітньої давності досі містить 
нерозкриті сторінки.

Уламки польського президент-
ського літака, які належать Поль-
ській державі, досі знаходяться в Ро-
сії, винуватці досі не притягнуті до 

відповідальності.
Не здивуюся, якщо навіть ці 

уламки літака і пам'ять про жертви 
Смоленської катастрофи Кремль 
цинічно використовуватиме у сво-
їх політичних цілях… І знову постає 
запитання: а якою є для них вар-
тість людських життів – своїх чи 
чужих?

Схиляю голову перед пам'яттю 
загиблих.

Правда переможе!

Василь БОНДАР, 
український дипломат, заступник 

міністра закордонних справ України

«Українська правда – 
Історична правда»,10.04.2020.

Російський режим продовжує 
політику вбивць Катині

10 квітня, у 10-ті роковини Смолен-
ської катастрофи, президент Польщі Ан-
джей Дуда поклав біло-червоний вінок до 
могили президента Польщі Лєха Качин-
ського і його дружини Марії у Вавелі, Коро-
лівському замку Кракова, міста, що кілька 
століть було столицею Польщі.

«Мені важко повірити, що минуло вже 
10 років від дня, коли я отримав жахли-
ву звістку про катастрофу на летовищі у 
Смоленську. Багато з 96 осіб, котрі тоді 
загинули, були близькими мені, зокре-
ма Президент Республіки Польща профе-
сор Лєх Качинський та Його Дружина, Ма-
рія Качинська. Вони померли, виконуючи 
обов’язок поминання, бажаючи віддати 
данину польським офіцерам, жертвам Ка-
тинського злочину, вбитим у 1940 році», 
написав президент.

У крипті під вежею Срібних дзвонів 
вінки на могилу Качинських поклали пре-
зидент та інші представники влади краї-
ни – віце-спікер Сейму Ришард Терлець-
кий, віцепрем’єр і міністр розвитку Ядвіґа 
Емілєвич, міністр інфраструктури Анджей 
Адамчик, експрем’єрка Беата Шидло, мі-
ністр у Канцелярії президента Войцєх 
Колярсський, представники влади воє-

водств.
Перед могилою Качинських відбула-

ся коротка молитва. Згідно із обмеження-
ми, пов’язанами із епідемічною загрозою, 
у крипті одночасно перебували по п’ять 
осіб.

Урядові заходи до 10-х роковин Смо-
ленської катастрофи пройшли в цей день 
на площі Юзефа Пілсдуського у Варшаві. З 
причини епідемії коронавірусу меморіаль-
ні заходи мали камерний характер.

В авіакатастрофі літака Ту-154М по-
близу Смоленська, вранці 10 квітня 2010 
року загинули 96 представників вищої 
влади Польщі, у тому числі президент Лєх 
Качинський та його дружина Марія Качин-
ська, начальник генштабу Війська Поль-
ського Франтішек Гонгора, голова Бюро 
національної безпеки Олександр Щигло, 
голова президентської адміністрації Вла-
дислав Стасяк, заступник міністра закор-
донних справ Анджей Кремер, омбудсмен 
Януш Кохановський, президент Польсько-
го національного банку Славомир Скржи-
пек, оперативний командувач польських 
збройних сил Броніслав Квятковський, 
командувач сухопутними військами Таде-
уш Бук, командувач ВПС Анджей Бласік, 
командувач ВМФ Анджей Карвета, члени 
парламенту, включаючи двох віце-спіке-
рів сейму і віце-спікера сенату, відомі гро-
мадські та релігійні діячі.

Делегація летіла на меморіальні за-
ходи до 70 роковин Катинського злочину. 
Тоді, у квітні 1940 року, влада СРСР стра-
тила в урочищі Катинь неподалік Смолен-
ська, тисячі польських офіцерів, взятих 
у полон у вересні 1939 року, коли СРСР, 
спільно з нацистською Німеччиною, напав 
на Польщу, що стало початком Другої сві-
тової війни. 

Ці фото я зробив у Польщі. 
Перше — у серпні 2010 

року, через кілька місяців 
після Смоленської катастро-
фи. Краків, Королівський за-
мок Вавель. Кафедральний 
собор, головний храм Поль-
ського королівства. 

Підземелля Кафедраль-
ного собору, крипта – Панте-
он видатних поляків. Тут по-
ховані королі Польщі за кіль-
ка століть, їхні родини, а та-
кож Тадеуш Костюшко, Адам 
Міцкевич, Юзеф Пілсудський, 
Владислав Сікорський та інші 
видатні люди. Приготоване 
навіть місце для поховання 

Фредеріка Шо-
пена. Геніальний 
композитор до-
живав еміграції 
і похований у Па-
рижі, але, за його 
заповітом, серце 
його поховане в 
стіні Храму Хрис-
та Спасителя у 
Варшаві. Поляки 
сподіваються,що 
прах генія світо-
вої музики колись 
впокоїться на рід-
ній землі. 

На фото – по-
ховання Лєха 
і Марії Качин-
ських. Їм, як і ін-
шим видатним по-
лякам, йдуть по-

клонитися співвітчизни-
ки і гості країни.

* * *
На цьому фото – Пе-

ремишль. На терито-
рії університету, поруч 
з Палацом Любомир-
ських, де нині ректорат 
вузу,встановлено цей 
пам’ятний знак на честь 
Президента Качинсько-
го, а також професора 
університету Януша Кур-
тики, що теж загинув у тій 
катастрофі під Смолен-
ськом.

Петро АНТОНЕНКО

Польща вшанувала пам'ять жертв 
Смоленської катастрофи 

Лєх і Марія Качинські

В пам̀ яті поляків
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Бліц-інформ
У Варшаві відкрили 
три нові станції метро 
Скористатися новими станціями 

варшав’яни змогли з 6 квітня, найближ-
чого робочого дня.

Варшавське метро працює, проте 
через загальні обмеження мобільності 
користування впало до 15% від звичай-
ного пасажиропотоку. Відповідно, з 23 
березня у Варшаві скоротили кількість 
випусків та інтервали потягів.

Нові станції відкрили у районі Воля, 
розташованому на лівому березі Вісли. 

У Копенгагені 
відкрили нову лінію 
метро
У розпал пандемії коронавірусу в 

столиці Данії Копенгагені 28 березня 
відкрили нову лінію метрополітену. Від-
різок завдовжки 2,2 кілометра з двома 
новими станціями має поліпшити сполу-
чення з районом Нордхавн, який актив-
но розвивається. Очікують, що до 2050 
року в районі проживатимуть 40 тисяч 
людей, і ще стільки ж їздитимуть сюди 
на роботу.

Через карантин відкриття відбуло-
ся без урочистостей та й без пасажирів. 
Наразі метро в Копенгагені працює, 
але муніципалітет просить не здійсню-
вати поїздок без нагальної потреби. Че-
рез інші обмежувальні заходи значна 
кількість пасажирів сама припинила 
користуватися метро та іншим громад-
ським транспортом.

Парламент Данії погодив будівни-
цтво лінії M4 у 2012. Нова секція ко-
штувала 310 мільйонів євро. До 20024 
року планують відкрити ще п’ять стан-
цій лінії.

І в пік епідемії метро працювало у 
столицях країн, навіть сильно вражених 
нею, – Франції, Іспанії, Британії: в Пари-
жі, Мадриді, Лондоні. Єдине – тут змен-
шили кількість випусків потягів після 
загального падіння пасажиропотоку. 

Де в Європі більше 
всього люди мають 
власне житло
Це Румунія (95,9 % жителів мають 

у власності житлову нерухомість), Сло-
ваччина (91,2 %) і Хорватія (90,2 %). 

Притому далеко не завжди люди тут 
живуть у просторих будинках. Та ж Руму-
нія посідає перше місце по «тісноті» – 47 
% місцевих жителів не вистачає належ-
ної житлоплощі. На другому місці Болга-
рія – 44 %. Далі в рейтингу йдуть Латвія 
(42 %) і Хорватія (41 %). Найрідше з да-
ною проблемою стикаються громадяни 
Ірландії і Кіпру.

Німеччина очолила список країн, де 
у найменшої кількості громадян є влас-
не житло, – таких 45 % населення (прав-
да, у віковій групі, що не досягла 54 ро-
ків). Далі йдуть Данія (57,6 %), Австрія 
(62,1 %) і Франція (63,8 %).

У зв’язку з ситуацією, влада Берлі-
на заморозили вартість оренди житла. 
Сім’ї середнього класу почали залиша-
ти центральні квартали через постійно 
зростаючих цін на наймання житлового 
приміщення. 

Зарплата механізаторів 
у Нідерландах – 
майже 5,5 тисячі євро
Конкретно – €5449 при прожитко-

вому мінімумі €1120. Станом на січень 
2020 р. друге місце посідає Швейцарія 
— €4619 при мінімумі €1344, третє – 
Швеція з зарплатою €1652 при мініму-
мі €663. 

Зарплата механізатора у популяр-
ній серед вітчизняних заробітчан Поль-
щі складає €685, прожитковий мінімум 
у країні – €275.

Аліса Франк 
народилася неза-
баром після за-
кінчення Першої 
світової в бавар-
ському Аугсбурзі, 
де її батько служив 
прокурором. Втім, 
про рідне місто у 
неї не залишилося 
спогадів, адже не-
забаром сім'я пе-
реїхала у Мюнхен, 
де батько отримав 
посаду судді Вер-
ховного суду.

Євреї Франки оселилися в центрі міста, на 
Prinzregentenplatz, 16 , (площі Принца-реген-
та), неподалік від Театру Принца-регента, де 
проходили оперні фестивалі. Жінка, яка від-
святкувала нещодавно 101-й день народжен-
ня, згадує про прекрасну квартирі в бельета-
жі, з п'ятьма спальнями, їдальнею і величез-
ним салоном, де стояли два роялі. 

В цьому ж будинку в 1929 році оселився 
Адольф Гітлер, який посів розкішні 9-кімнат-
ні апартаменти на другому поверсі з двома 
їдальнями та двома ванними. На той час він 
уже був визнаним лідером партії НСДАП, 12 
депутатів якої засідали в Рейхстазі, і автором 
Біблії нацизму - «Майн кампф».

Школярка Аліса кілька разів бачила, як 
Гітлер входив і виходив з дому, їдучи на авто-
мобілі в супроводі охорони СС. Місіс Франк-
Сток згадує, що ходили різні чутки про те, 
що в квартирі Гітлера була вбита його пле-
мінниця. Мова, ймовірно, йде про Гелі Рау-
баль, якій приписують романтичний зв'язок 
з дядьком. 20-річна Геля жила в квартирі на 
Prinzregentenplatz, 16 і застрелилася з піс-
толета Гітлера 18 вересня 1931 року. Ка-
жуть, це призвело вождя НСДАП в глибоку 
депресію, і саме після самогубства Гелі він 
став вегетаріанцем. В кімнату племінниці з 
тих пір ніхто не мав права увійти, крім фюре-
ра і економки Анни Вінтер.

Про все це сусідська дівчинка тоді, зрозу-
міло, знати не могла. Зате Аліса пам'ятає, як в 
Оперному театрі есесівці не пустили її на за-
конне місце в королівську ложу. Дівчинка зна-
йшла вільне крісло в партері і, кинувши звідти 
погляд на ложу, побачила свого сусіда.

Після приходу Гітлера до влади, батька 
Аліси звільнили, про вступ дівчини в місцевий 
університет можна було тільки мріяти, тому 
у віці 17 років батьки відправили її навчати-
ся до Швейцарії. У 1937-му Аліса переїхала в 
Лондон, де вступила до коледжу.

Що стосується Гітлера, то з призначенням 
на пост рейхсканцлера він продовжував зрід-
ка бувати в мюнхенській квартирі, хоча біль-
шу частину часу проводив у Берліні або в сво-
їй резиденції в Бергхофі. Іноді фюрер вико-
ристовував резиденцію на Prinzregentenplatz, 
16 для дипломатичних зустрічей на вищому 
рівні. Наприклад, 25 вересня 1937 року зу-
стрівся там з Муссоліні, а рік по тому розмов-
ляв з прем'єр-міністром Великобританії Чем-
берленом - відразу після підписання Мюнхен-
ських угод. В кінці 1938 року весь будинок 
став власністю Гітлера, фюрер був зареєстро-

ваний за цією адресою аж до самогубства в 
1945-му.

«Я влаштувалася на роботу в Лондо-
ні, а ситуація в Німеччині різко погіршилася, 
– розповідає Аліса Франк-Сток в інтерв'ю 
BristolLive. – На наступний день після Кришта-
левої ночі зателефонувала подруга батьків і 
повідомила, що її чоловіка забрали в концта-
бір».

Батька Аліси теж збиралися відправити в 
табір, але, з огляду на, що чоловікові було за 
60, а концентраційні табори були переповне-
ні, його відпустили.

Аліса з братом намагалися отримати для 
батьків дозвіл на в'їзд до Сполученого Коро-
лівства, але для цього потрібно мати при собі 
1000 фунтів, яких у сім'ї Франк не було. Зре-
штою, батько дівчини продав свою скрипку і 

в 1939-му батьки прибули в Лондон, що нази-
вається, одним з останніх ешелонів. Аліса досі 
пам'ятає почуття, яке охопило її, коли батьки 
виходили з поїзда.

Протягом багатьох років Аліса Франк пра-
цювала на Бі-бі-сі та в Організації економіч-
ного співробітництва і розвитку (ОЕСР). У Па-
рижі вона зустріла свого майбутнього чолові-
ка, британця Роя Макдональда Стока.

В даний час Аліса Франк-Сток живе в пан-
сіонаті для літніх людей у Брістолі на південно-
му заході Англії. На запитання кореспондента 
BristolLive: «Як прожити довге і щасливе жит-
тя?», жінка відповіла: «Більше ходити пішки й 
іноді випивати келих червоного вина!».

Будинок, в якому пройшло її дитинство, 
після поразки Німеччини був зайнятий спо-
чатку американськими солдатами, з 1949 
року тут розміщувалися різні департамен-
ти поліції, сьогодні ж в апартаментах Гітлера 
знаходиться штаб-квартира регіональної по-
ліції Мюнхена, що унеможливлює паломни-
цтво неонацистів.

Цікаво, що в 1990-х роках прямо навпро-
ти будинку на Prinzregentenplatz, 16 відкрився 
центр Хабаду, і в дні Хануки з вікон квартири, 
де жив фюрер, видно величезну ханукію.

Максим СУХАНОВ

Сайт Хадашот, 04. 04. 2020.

ДОВІДКОВО. «Кришталева ніч» (нім. 
Kristallnacht та нім. Reichskristallnacht — «ніч 
битого скла») — назва першої, цілеспрямо-
ваної та керованої нацистською державною 
владою Третього Рейху масової акції прямо-
го фізичного насильства та терору щодо євре-
їв на території Німеччини, що відбулася в ніч з 
9 на 10 листопада 1938 року. Акція торкнула-
ся також частини Австрії та Судетської облас-
ті Чехословаччини. Здійснювалася воєнізова-
ними нацистськими загонами СА і цивільними 
особами. 

В період з 7 по 13 листопада 1938 року 
було вбито або доведено до самогубства 
близько 400 людей. Було зруйновано по-
над 1400 синагог, молитовних кімнат, інших 
місць для відправлення служби, а також ти-
сячі крамниць, помешкань, єврейських кла-
довищ. Станом на 10 листопада близько 30 
тисяч євреїв були поміщені до концентрацій-
них таборів, з них сотні були вбиті або загину-
ли через нестерпні умови.

Погроми позначили перехід від дискри-
мінації німецьких євреїв, яка розпочалась в 
1933 році, до політики систематичного пере-
слідування, яка переросла у Голокост євро-
пейських євреїв на захоплених нацистами те-
риторіях.

Прокляття родини 
Кеннеді

Президент США Джон Кеннеді був уби-
тий внаслідок замаху на нього листопаді 
1963 року. Влітку 1968 року був застреле-
ний його молодший брат Роберт Кеннеді, мі-
ністр юстиції (генеральний прокурор). Зага-
лом перелік трагедій, що спіткали цей рід в 
останні десятиліття досить великий. Чима-
ло з родини Кеннеді загинули внаслідок не-
щасних випадків. І ось ще одна біда. 

Внучка Роберта Кеннеді, 40-річна Мейв 
Кеннеді Таунсенд Маккін, загинула разом зі 
своїм старшим сином, восьмирічним Гідеоном. 

Смертельний інцидент трапився під час 
сімейного відпочинку на березі Чесапікскої 
затоки. Діти сімейної пари грали на березі з 
м’ячем, але він полетів у воду. Мейв і Геде-
он стрибнули в каное, щоб дістати іграшку. 
Однак їх човен віднесло течією. До того ж, в 
день трагедії в затоці був шторм. Масштаб-
на дводенна операція з пошуку зниклих не 
увінчалася успіхом. Очевидно, човен пере-
кинувся, і Мейв з Гедеоном потонули.

У серпні минулого року померла ще 
одна внучка Роберта Кеннеді - 22-річна Сір-
ша Кеннеді-Хілл. Тіло 22-річної Сірши зна-
йшли в родинному маєтку Кейп-Код в штаті 
Массачусетс, де проживала вдова Роберта 
Етель Кеннеді. Дівчину оперативно госпіта-
лізували в одну з місцевих лікарень, проте 
допомогти їй лікарі не змогли. Причиною 
смерті стало передозування забороненими 
речовинами.

Єврейська сусідка Гітлера відсвяткувала 101-й день народження

Будинок на Prinzregentenplatz, 16

Руїни мюнхенської синагоги «Охель Яаков» 
після Кришталевої ночі

Лувр, як і раніше, зробив все, щоб за-
лишитися на першому місці.

Рейтинг складено на основі даних за 
2019 рік, коли про коронавірус знали тіль-
ки фахівці. Аналогічний рейтинг за 2020-й, з 
огляду на закриття музеїв світу на кілька мі-
сяців, покаже менш вражаючі результати. І, 
можливо, на місце музеїв у рейтингу-2020 
вплинуть фактори, що мають лише непряме 
відношення до мистецтва. Не факт, напри-
клад, що Національний музей Китаю в Пекі-
ні, що займає в останні роки друге місце по 
відвідуваності після паризького Лувру, його 
збереже.

А за результатами 2019 року на першому 
місці в рейтингу, який складає для художніх 
музеїв журнал The Art Newspaper, як і рані-
ше - паризький Лувр, який відвідали 9,6 млн. 
чоловік. Це на 600 тисяч відвідувачів менше, 
ніж було у Луврі в 2018-м, але все одно на 1,5 
млн. більше, ніж в 2017-му. Одному з найзна-
менитіших музеїв світу мільйони відвідува-
чів життєво необхідні. Адже державне фінан-
сування Лувру становить менше 50% його 
бюджету. А бюджет цей дорівнює більш, ніж 
$ 500 млн в рік.

І дирекція Лувру робить для збільшен-
ня числа відвідувачів все, що може. Вистав-
ку робіт Леонардо да Вінчі, яка проходила в 
музеї з 24-го жовтня минулого року по 24-е 
лютого нинішнього, відвідали 1071840 осіб. 
Для цього музей зібрав для виставки десять 
картин Леонардо, тобто половину з усіх, що 

приписуються художникові. Причому карти-
ни автора «Джоконди», окраси Лувру, експо-
нувалися разом з його численними малюн-
ками та рукописами.

Також дирекція Лувру організувала в 
зв'язку з виставкою 46 додаткових нічних му-
зейних змін, під час яких її відвідали 175 тис. 
осіб. У денний час квиток на виставку Лео-
нардо коштував € 17, і брати його треба було 
на додаток до квитка до Лувру теж за € 17.

На другому місці в рейтингу, як і два по-
передні роки, Національний музей Китаю в 
Пекіні – 8,6 мільйона відвідувачів. А з тре-
тім місцем відбулися зміни — його зайняв 
Музей Ватикану з 6,88 млн. відвідувачів. За-
вдяки прогресу в цифрах (в 2018-му їх було 
6,75 млн.) він піднявся з четвертого місця 
вище, витіснивши третього на четверте нью-
йоркський Метрополітен-музей, який, на-
впаки, знизив показники — 6,47 млн. (рік 
тому — 6,95 млн.)

Далі, як і за 2018 рік, місця з п'ятого по 
сьоме в займають музеї Лондона — Британ-
ський музей з 6,23 млн. відвідувачів (роком 
раніше було 5,82 млн.), Тейт Модерн — 6,09 
млн. (було 5,86 млн.) і Лондонська націо-
нальна галерея 6,01 млн. (було 5,75 млн). На 
восьмому місці в рейтингу Ермітаж Санкт-
Петербурга — 4,96 млн. відвідувачів, на 
дев'ятому з 4,42 млн. відвідувачів — Центр 
мистецтва королеви Софії в Мадриді, на де-
сятому — Національна художня галерея у Ва-
шингтоні з 4,07 млн.

Найбільш відвідувані музеї світу за 2019 рік
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Забуті перемоги
Підручник історії України 10-

го класу авторства В. Власова і С. 
Кульчицького, виданий у 2018 році. 
На сторінці 59 – гарна карта пер-
шої війни радянської Росії з УНР. 
Невеличкі чорні стрілочки вказу-
ють напрям просування більшо-
виків. І більш приємні для ока сірі 
могутні – навіть не стрілки, стріли-
ща! – легко й невимушено відкида-
ють червоних зайд туди, звідки при-
йшли. Хто ж це так надавав «непе-
реможній» і «незламній» Червоній 
армії? Легенда карти стверджує, 
що це «наступ німецьких та австро-
угорських військ». А пунктиром по-
значено «граничну межу просуван-
ня військ Центральних держав у 
травні 1918 р.». 

Чекайте, а як же Армія УНР? 
Та не бачать її автори підручни-
ка, йдуть по звичній схемі попере-
дників. Красномовний заголовок 
четвертого пункту 9-го параграфу: 
«Як відбувався вступ німецько-ав-
стрійських військ в Україну». І далі: 
«На київському напрямі наступ 
вели 23 німецькі дивізії, на одесь-
кому – 10 австро-угорських. Разом 
із німецькими військами рухалися 
нечисленні збройні сили Централь-
ної Ради». Нашим школярам втов-
кмачують в голови, що наступ вели 
лише війська Центральних держав, 
і десь там поблизу крутилися якісь 
«нечисленні» українські загони. 
Для «повного щастя» залишається 
назвати запрошених Центральною 
Радою союзників окупантами, а 
Леніна та його банди – захисника-
ми трудового люду. І в чому тоді ве-

лич успішного оборонного бою під 
Крутами чи інших подвигів україн-
ських воїнів?

Між тим весна 1918-го – пері-
од швидкого відродження і тріум-
фальних успіхів української армії. 
Бої під Бахмачем і Крутами зла-
мали хребет більшовицькому бліц-
кригу. Наступ на Київ загальмував-
ся, потужне повстання симпатиків і 
агентів більшовиків на заводі «Ар-
сенал» і по всьому Києву було при-
душене. Так, Київ довелося зали-
шити. Але ж таки встигли підписати 
угоду з державами Четверного со-
юзу. Відступивши від Києва, укра-
їнці не стали посипати голову по-
пелом. Всього за один день карди-
нально переформатували збройні 
сили, створивши відбірний Запо-
різький загін, стали просуватися 
вперед, незабаром здобули перші 
перемоги, першими увійшли в ви-
зволену столицю, а потім гнали во-
рога «в хвіст і гриву», здобуваючи 
одна за одною блискучі перемоги. 
Один лише Кримський похід Бол-
бочана чого вартий! Та хіба тільки 
він? 

Варто зазначити, що нови-
на про Берестейську мирну уго-
ду суттєво підняла дух українських 
військ. Більше того, вона вибива-
ла всі козирі з рук російської про-
паганди. Солдати старої армії піш-
ли за Леніним завдяки його обіцян-
кам про мир. Центральну Раду вони 

сприймали як перешкоду на шляху 
до мирного життя. І ось вони в Ки-
єві, Центральна Рада відступила, 
але підписала мирну угоду (а біль-
шовики тягнутимуть час ще майже 
місяць). Отже, тепер – демобіліза-
ція і додому, продовжувати війну 
ніхто не збирався. Збільшовичений 
2-й гвардійський корпус (10 тисяч 
бійців!) перебував у Фастові, міг 
легко зайняти Житомир і відріза-
ти українцям шлях до відступу. Але 
замість цього повернув на Київ, де 
зайнявся грабунками.

Історик Ярослав Тинченко 
слушно зауважує: «Цей корпус 
ось вже два місяці боровся з Цен-
тральною Радою як начебто з воро-
гом миру. Українські війська були 
супротивником корпусу лише тому, 
що не пропускали озброєних гвар-
дійців додому, перед тим вимага-
ючи від них роззброїтись. Похід на 
Київ був здійснений 2-м Гвардій-
ським корпусом лише тому, що міс-
то лежало на шляху до своїх росій-
ських осель, де гвардійців чекав 
мир. Саме тому гвардійці погоджу-
валися боротися лише з тими, хто 
заважав їм повернутися додому… 
Якщо б гвардійці дійсно боролися з 
українськими військами, вони б на-
здогнали їх на шляху до Житомира 
та розгромили».

Отже, жертви під Бахмачем і 
Крутами були не даремні. Червоні 
загальмували, Україна встигла під-
писати мирну угоду. І вже одне це, 
попри відступ з Києва, кардиналь-
но змінило ситуацію – симпатії сол-
датських мас відтепер були на боці 
української влади, більшовицька 

пропаганди втратила свій магіч-
ний вплив. А ще на ворога справив 
враження потужній опір україн-
ської армії в боях за Київ і понесені 
втрати. Так, київська червона гвар-
дія під час вуличних боїв була прак-
тично знищена: з 1500 бійців було 
вбито та поранено близько тисячі, 
а решта залишились без керівни-
цтва, розкиданими по місту, втом-
лені, дезорієнтовані та пригнічені 
втратами.

Це радянська пропаганда всі 
успіхи перекладала на союзників, 
на їх 450-тисячну «окупаційну» ар-
мію. Сучасні ж дослідники часто за-
даються питанням: наскільки не-
обхідною в тим умовах була саме 
військова підтримка німецької та 
австро-угорської армій? Ще раз 
процитуємо Ярослава Тинченка: 
«…з військової точки зору з наяв-
ними військами можна було само-
стійно спочатку повернути Право-
бережну Україну, потім, коли оста-
точно самоліквідуються «армії» М. 
Муравйова, Київ, а далі Лівобе-
режжя та Причорномор’я. Тим біль-
ше, цілком реально можна було за-
безпечити успіх операції роззбро-
єння військ старої російської армії 
та залученням до боротьби з біль-
шовиками українізованих частин. У 
цьому разі, маючи авторитет серед 
солдатської маси завдяки укладе-
ному Берестейському миру, Пер-
ша українсько-більшовицька війна 

могла перерости у Визвольну війну. 
Цього не сталося, більше того, Цен-
тральна Рада притягнула на Украї-
ну німецькі війська, чим відштов-
хнула від себе значні кола насе-
лення. А була реальна можливість 
вирішити раз та назавжди справу 
незалежності України власними 
силами».

Головне, що «власні сили» були. 
І це аж ніяк не жменька бійців при 
німецьких військах, як то випли-
ває з сучасного(?) шкільного під-
ручника.

Реорганізація армії
Після важких і напружених боїв 

за Київ, ввечері 8 лютого 1918-
го українські війська відступили в 
село Гнатівку (яку в літературі час-
то називають Ігнатівкою), непода-
лік від столиці. Окремі сутички три-
вали в Києві ще й наступного дня.

Керівництво червоних із за-
няттям Києва вважало, що з Цен-
тральною Радою і з українським 
військом справу покінчено. Тож 
ніхто відступаючих не пересліду-
вав. Муравйов доповідав Леніну, 
що «залишки Ради пробираються в 
Австрію», а «Петлюра й Порш вербу-
ють із гімназистів дружину, але ми, 
звичайно, не надаємо цьому зна-
чення».

Тим часом в Гнатівці зібрало-
ся до трьох тисяч втомлених і при-
гнічених поразками вояків. Як 
згадував Олександр Жуковський: 
«Щось творилось неможливе. По-
вне зневір’я в свої сили, сили сво-
їх товаришів. Стали цілими групами 
тікати в різні сторони. Організува-
лось ціле паломнічество в Галичину 
та до Берестя».

Усі охочі отримали можливість 
залишити службу. Однак не було 
часу посипати голову попелом та 
й припиняти боротьбу ніхто не зби-
рався. Із спогадів Всеволода Пе-
тріва: «Ігнатівка невеличке жидів-
ське містечко над річкою Ірпинем 
і в ньому ледви могло поміститись 
усе те, що приходило з Київа. Горді-
єнківці вже були тут і зайняли один 
з кутів села. Перше, що мене вра-
зило, це наші вартові в тих вули-
цях, які були заняті полком. Варто-
ві до розташування полку нікого не 
пропускали. Мій помішник доклав 
мені, що це він взявся того спосо-
бу, щоб зберегти полк і його май-
но від тієї дезорганізованої маси, 
яка була в Ігнатівці та в якій напев-
но було чимало ворожих провока-
торів».

І всього за одну ніч (з 9 на 10 
лютого) на загальній нараді ко-
мандирів відбулась реорганізація 
української армії. З числа добро-
вольців із залишків різних україн-
ських військових частин було сфор-
мовано Окремий Запорізький за-
гін чисельністю приблизно 1150 
вояків.

І вже на ранок 10 лютого в Гна-
тівці знов постали грізні військові 
частини, здатні продовжувати бо-
ротьбу.

Більшість відомих діячів – пол-
ковник Сальський, підполковник 
Капкан – залишились у Києві і про-
бралися до своїх вже згодом. Тож 
командиром загону призначили 
Костянтина Прісовського, який під 
час вуличних боїв у Києві коман-
дував невеличким (до 100 чоло-
вік), але дуже ефективним Офіцер-
ським загоном із офіцерів-росіян, 
що на той час перебували в Киє-
ві. Запорізький загін складався 
з трьох куренів, на чолі яких стоя-
ли сотник Олександр Загродський, 
підполковник Петро Болбочан і 
полковник Всеволод Петрів.

Також окремими військовими 
частинами залишалися Курінь сі-
чових стрільців Євгена Коноваль-
ця й Гайдамацький Кіш Слобідської 
України Симона Петлюри. Січови-
кам (понад 300 галичан), колиш-
нім воякам австро-угорської ар-
мії, не було куди демобілізуватись, 
тож частина залишалася надій-
ною. А Симон Петлюра, аби уник-
нути анархії й хаосу, розмістив гай-
дамаків (понад 100 чоловік) у селі 
Шпитьки. До Гайдамацького Кошу 
влили залишки вільних козаків М. 
Ковенка (до 150 чоловік), його за-
гальна чисельність становила по-
над 250 вояків. Після реорганіза-
ції, Гайдамацький Кіш С. Петлюри 
також увійшов до складу Запорізь-
кого загону.

«Крім того, ухвалено, що вій-
сько є аполітичне і всякі комітети 
й комісари, які дезорганізували і 
розвалювали до цього часу армію, 
не повинні мати в ньому місця. Дис-
циплінарна влада належить стар-
шинам. Цей момент можна вважа-
ти переломним в історії творення 
українського війська…», зауважує 
Борис Монкевич.

Вранці 10 лютого оновлена 
українська армія прискореним 
маршем вирушила на Житомир, 
де не було більшовицьких військ. 
Їх ніхто не переслідував, тож без 
жодних збройних сутичок ввече-
рі наступного дня увійшли в місто. 
На той час у Житомирі перебували 
кількатисячні чеські легіони, сфор-
мовані при російській армії. Для 
вияснення позиції чехів, до їх штабу 
направився начальник штабу Гай-
дамацького Кошу Олександр Удо-
виченко. «В самому місті та в його 
околицях знаходились величезні 
склади зброї, харчів і взагалі – вій-
ськового майна. Тому чеські легіо-
ни були добре одягнені й озброєні. 
Легіонери мали гарний зовнішній 
вигляд, були дисципліновані і зо-
всім не виглядали на бувших поло-
нених. До населення вони ставили-
ся коректно… Відповідь була ви-
разна, а саме: до Української Армії 
ставимося лояльно, але допомага-
ти їй не будемо». Відтак сторони до-
мовилися про нейтралітет.

12 лютого почало функціонува-
ти Військове міністерство. В умо-
вах відсутності призначеного Цен-
тральною Радою Миколи Порша, до 
виконання обов’язків військового 
міністра приступив його помічник 

підполковник Олександра Жуков-
ський. Генеральний штаб очолив 
генерал-майор Олександр Осець-
кий.

Наші частини легко відбива-
ли поодинокі відділи червоних, що 
намагалися просуватися по шосе з 
Києва на Житомир. Однак головну 
загрозу становили збільшовичені 
війська російської армії, які вели-
кими масами відступали з агонізу-
ючого Південно-Західного фронту. 
Без жодного зволікання, 13 лютого 
армія вирушила на Коростень, до 
вузлової залізничної станції.

У кількох успішних сутичках 
із фронтовиками (у Коростені, на 
станціях Сарни і Ушомир) україн-
ські війська роззброїли дезертирів 
і відновили боєздатність. І тепер 
вздовж залізничної лінії Сарни-Ко-
ротень-Київ готувалися до походу 
на столицю.

 Отже, українська армія після 
відступу з столиці, звільнившись 
від відірваних від життя політиків, 
практично за добу(!): 1) реоргані-
зувалася як суто військова сила 
на добровольчих засадах, 2) очис-
тилася від нестійких і зрадницьких 
елементів, 3) оновила командуван-
ня професіоналами-патріотами і 4) 
виявила готовність до наступаль-
них дій у надважких умовах. Це чи-
мось нагадує українське військо 
2014-2015 років…

Віддамо належне й політику Си-
мону Петлюрі, який сприяв цьому 
без гонору та думок про владу. Чу-
довий приклад для нащадків!

 

Визволення Києва
У російсько-українській війні 

1917-1918 років після підписання 
Брестського договору українська, 
німецька та австро-угорські ар-
мії стали союзниками в боротьбі з 
російським агресором. Якою була 
участь і внесок військ Української 
Народної Республіки у визволенні 
Києва: протиставимо факти міфам 
і фальсифікаціям.

Зв’язок із українською делега-
цією в Бресті був ненадійним, тож 
поява на українських землях ново-
явлених союзників іноді ставала 
повною несподіванкою. Олександр 
Удовиченко у споминах описує, як 
українське командування виріши-
ло зайнято місто Рівне, де були ве-
личезні склади військового май-
на. «З цією метою на Рівне виру-
шив відділ піхоти, але несподівано 
з Рівного було одержано донесен-
ня від коменданта, що в місто ввій-
шли німці – одна німецька дивізія. 
Над станцією Сарни літали німець-
кі літаки. Поява німецьких військ в 
Рівному була повною несподіван-
кою для українського командуван-
ня. Рух нашої піхоти на Рівне було 
спинено». Втім, обійшлося без кон-
фліктів. 21 лютого 1918 р. німець-
кі відділи почали наступ на більшо-
виків, однак і українська армія аж 
ніяк не збиралася відсиджуватися 
за спинами.

Непростими були бої за Берди-
чів, де скупчилися залишки 7-ої ро-
сійської армії, окремі загони чер-
воної гвардії й матроси з артилері-
єю та бронеавтомобілями. Під час 
наступальної операції другий ку-
рінь Запорізького загону потрапив 
під артилерійський обстріл і неза-
баром почав відступ, ледь стри-
муючи спроби флангових оточень. 
Прикриваючи відступ, відзначила-
ся батарея сотника Савицького. 
Вона до останнього вела вогонь по 
більшовиках і вся загинула, 
врятувавши курінь від по-
вного знищення. 

Тріумфальна весна 1918-го

У 2018 році у Гнатівці відзначили 100-річчя формування 
Окремого Запорізького загону

ла вогонь ппоо о о о о о о
гинула,, ,
по- 9
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8 Запорізький загін відступив до 
Житомира і не дав червоним з ходу 

оволодіти містом. Нещодавно призначе-
ний командиром другого куреня прапорщик 

Мацюк ганебно втік (полковник Петро Болбо-
чан обійняв посаду губернського комендан-
та Житомира), тож курінь знову очолив Бол-
бочан. Ворога відкинули від Житомира і зно-
ву почали просування в напрямку Бердиче-
ва. Весь день пройшов у важких боях, кіннота 
червоних раз по раз робила обхідні манев-
ри, одного разу навіть наблизилася до еше-
лонів, що перебували в тилу за 10 кілометрів 
від місця бою. Однак завдяки енергії Болбо-
чана, діям сотника Романа Шелеста й коман-
дира батареї Семена Лощенка ситуацію вда-
лося утримати. А в центрі українські війська 
перейшли в наступ вздовж залізниці, захопи-
ли один броньовик, інший червоні встигли пі-
дірвати.

З настанням темряви стрілянина стих-
ла. Та після опівночі більшовики перейшли в 
контрнаступ, але зазнали великих втрат і ще 
до ранку поспіхом залишили Бердичів. 

Петро Болбочан став готуватися до на-
ступу на Київ. А наступного вечора в Берди-
чев прибув німецький ешелон. «Дивно й чудно 
було для всіх бачити так близько тих, з якими 
кілька років билися, та ще й в ролі своїх спіль-
ників», передавав загальні враження Борис 
Монкевич.

Болбочан планував наступати через Ко-
зятин і Фастів, однак цей напрям віддали 
німцям, а запорожці мали просуватися че-
рез Житомир і Коростень. Ворог намагався 

затримати українське військо в районі Ірпе-
ня. На підступах до міста генерал К. Прісов-
ський розгорнув для наступу всі наявні сили 
і після нетривалого бою розбиті більшовики 
примушені були до відступу, хоча й встигли пі-
дірвати залізничний міст через річку.

В ніч на 1 березня був зайнятий Святошин. 
Командир третього куреню Всеволод Пе-

трів згадував, як дізнавшись, що Боярка ще 
зайнята росіянами («стоять на станції в еше-
лоні в потязі і мають стежі в містечку»), нама-
гався ярами зайти з тилу, однак ворог спан-
теличився і від’їхав до станції «Пост Волин-
ський».

Тим часом на станцію влетів бронепотяг, 
«яких ми звикли бачити чимало в ті часи, себ-
то відкрита платформа та вуглярка з кулеме-
тами». І далі: «Довідавшись, що українськими 
збройними силами намагаюся вскочити до 
Києва райніше німців, командир бронепотя-
гу сказав мені, що він виїде за Боярку та зіси-
мулює бій, щоби німці не дуже то поспішали та 
щоби наші, що йшли через станцію Ірпень на 
Святошин, мали ще час».

Втім, німці («потяг в 30 вагонів вщерть по-
вних вояків») досить швидко прибули в Боярку, 
однак їх командир волів не летіти стрімголов, 
а вияснити ситуацію, «бо те, що він досі бачить: 
«не війна, а якась їзда залізницею на виперед-
ки» та що цей «безглуздий бронепотяг здаєть-
ся хоче сам захопити Київ, де повно росіян та 
чехів». Відтак В. Петрів передав німцям охоро-
ну станції, а сам «пігнав якнайшвидче до Києва 
зі своїми Гайдамаками».

На постріли нашого бронепотяга відпові-

дали дві ворожі гармати з «Поста Волинсько-
го». Відділ вже в сумерках проскочив до «Ка-
детського корпусу» (район сучасного Мініс-
терства оборони на Повітрофлотському про-
спекті). На перетині проспекту й сучасного 
бульвару Тараса Шевченка вже стояла «густа 
лава Республіканців й Дорошенківців, які що-
йно підійшли до Києва».

Відділ В. Петріва просувався вперед біч-
ними вулицями, долаючи невеличкі осередки 
спротиву. Під ранок на броньовику із загоном 
розвідників у Київ увірвався П. Болбочан, а до 
міста вже підходили відділи Запорізького за-
гону.

Як згадував Б. Монкевич: «О 10 годині ран-
ку, з великим синьо-жовтим прапором, добре 
одягнуті, з палаючими очима, з високо підня-
тими головами, входили Запорожці струнки-
ми рядами в золотоверхий Київ… Тою самою 
дорогою, якою вони, пригноблені, розбиті й не 
організовані, місяць тому покидали свою сто-
лицю, тепер йшли повні віри і завзяття, з на-
дією на кращу будуччину. З величезним енту-
зіазмом стрічало їх населення Києва. Люди 
плакали, дивлячись на Запорожців, які йшли 
рівними колонами під командою досвідченої 
старшини».

Отже, вирішальну роль у визволенні Киє-
ва зіграла саме українська армія, 1 березня її 
війська першими з боями увійшли до столиці, 
а вже за ними 2 березня – німецькі частини. 

Сергій ГОРОБЕЦЬ, Сергій БУТКО
Український інститут національної пам’яті

Чернігів 

Дитина простягає іншій дитині 
квіточку — всі ці люди щойно при-
їхали до нацистського концтабору 

«Освенцім». Травень, 1944 рік. Через 
кілька годин ніхто зі світлини 

не залишився живим.

Фотоархів

1912 рік. Джон Джейкоб Астор IV у 
супроводі 19-річної дружини Мадлен 
і собачки Кітті прямують до пароплава 

«Титанік». Чоловік і пес загинули в 
катастрофі корабля, жінка вижила 
і невдовзі народила сина — Джона 

Джейкоба Астора V.

Китайський солдат-смертник одягає 
на себе саморобну куртку із ручних 

гранат. Він застосував їх в атаці 
проти японських танків в битві при 

Тайгержуані. 1938 рік.Тріумфальна весна 1918-го

Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах

2 березня 1876 року на Терно-
пільщині народився Мирон Корду-
ба, історик, бібліограф, археограф, 
публіцист, консул від Західноукра-
їнської Народної Республіки у Від-
ні. Він залишив понад 500 наукових 
праць.

Закінчив філологічний факуль-
тет Львівського університету. Тут 
познайомився із Михайлом Гру-
шевським, який став для Мирона 
Кордуби не лише наставником, а й 
другом.

Вивчав політичну історію у Відні 
й захистив там дисертацію. Увійшов 
до українського товариства «Січ», 
став його президентом.

Деякий час жив у Чернівцях. 
Заснував Українське історичне то-
вариство, став членом Наукового 
товариства імені Тараса Шевченка. 
1918-го увійшов до буковинсько-
го Крайового комітету Української 
національної ради Західно-Україн-
ської народної республіки. Згодом 
– радник посольства ЗУНР у Відні.

Після румунської окупації Буко-
вини влада почала депортувати га-
личан. Кордуба з родиною переїхав 

до Львова. Був співзасновником і 
деканом філософського факульте-
ту Українського таємного універси-
тету у Львові.

Із 1929 року викладає східно-
європейську історію у Варшавсько-
му університеті.

Завдяки спілкуванню з україн-
ською еміграцією та польськими ін-
телектуалами, а також зі слухачами 
свого семінару у Варшавському уні-
верситеті, серед яких був і речник 
українсько-польського порозумін-
ня Єжи Ґедройц, налагодив контак-
ти із тією частиною польського сус-
пільства, яка підтримувала налаго-
дження діалогу із українцями.

Після того як німецька окупа-
ційна влада закрила Варшавський 
університет, Кордуба з 1940-го 
року учителював в українській гім-
назії у Холмі. Наприкінці 1941-го 
року переїхав до Львова, працював 
у Бібліотеці НТШ, а з згодом викла-
дав у Львівському університеті.

«Дідо був суворий, маломов-
ний, хоча за обідом завжди опові-
дав якісь цікаві сучасні або історич-
ні події, – писав про Мирона Корду-
бу його онук Борис Білинський. – На 
дверях між однією з наших кімнат і 
коридором, які ми постійно забува-
ли зачиняти, він написав 16-ма мо-
вами: «Зачиняйте двері!». З людьми, 
яких він не поважав, бував досить 
жорстким. Вранці, випивши каву, 
він йшов пішки до Університету або 
до бібліотеки. Обмивався холодною 
водою, харчувався регулярно, був 
невибагливим щодо харчування. Ку-
рив, але не багато. Мав проблеми 
зі слухом, що також перешкоджало 
йому в професійній діяльності».

У післявоєнний період радян-
ська влада звинуватила Мирона 
Кордубу в тому, що він не хоче по-
рвати з націоналістичними концеп-
ціями і покаятися.

«Пам’ятаю, що в коридорі сто-
яли готові мішки з валянками і фу-

файками, а також необхідний ре-
зерв харчів, – писав у спогадах про 
діда Борис Білинський. – Все було 
готове до депортації. Непевність у 
майбутньому, цькування на робо-
ті, усвідомлення того, що таких від-
важних вчинків радянська влада не 
прощає – все це привело до логіч-
ного кінця. 30 квітня 1947 р. на ро-
бочому місці в бібліотеці ім. В. Сте-
фаника у нього стався інсульт.

2 травня 1947-го Мирон Кор-
дуба помер, похований на Личаків-
ському кладовищі Львова.

Український інститут 
національної пам'яті

16 березня 1882 року в Харко-
ві в родині купців Олексія і Христи-
ни Алчевських народилася донька 
Христина, майбутня письменниця, 
педагог, перекладачка, поетеса. 
Батьки намагалися дати своїм ді-
тям найкращу освіту, щоб забез-
печити їм гідне майбутнє. Христи-
на в 1902 році була відправлена 
після закінчення школи на вищі 
педагогічні курси до Парижу.

Повернувшись з навчання до 
рідного Харкова, вона влашто-
вується вчителем української та 
французької мов у місцеву школу.

Христина Олексіївна багато 
часу приділяла самоосвіті, вона 
багато читає, з раннього віку ро-
бить вельми успішні спроби пера. 
З початком нового століття в Єв-
ропу приходять революційні хви-
лювання, які спровоковані важ-
ким життям простого людства. 
Христина Олексіївна дуже харак-
терно помічає це в своїх віршах. 
Вона знайомиться з письмен-

ницькою елітою України.
Величезний вплив на світо-

гляд Христини Олексіївни зроби-
ли Борис Грінченко, Леся Україн-
ка, Ольга Кобилянська, Михайло 
Коцюбинський, Василь Стефаник, 
Микола Вороний.

Дивовижне знайомство і три-
вала дружба з французьким пись-
менником Анрі Барбюсом сприя-
ли творчому сплеску молодої по-
етеси. Плодом цієї дружби стає 
яскрава революційна поема «Луї-
за Мішель».

У ці часи у Христини народжу-
ються вірші «Сонце з-за хмар», 
«Пісня життя», «Вишневий цвіт», 
«Пісні серця і просторів», «Моєму 
краю», «Встань, Сонце!». Пережив-
ши революцію, родина Алчевських 
перебирається до Луганської об-
ласті. Христина залишається жити 
у Харкові, вона намагається всіля-
ко усвідомити зміни, що відбува-
ються в житті людей.

Нові політичні реалії вона ор-

ганічно передає в своїх нових тво-
рах: «На заході сонця», «В Аджа-
ристані», «Загибель юнака», «Ки-
лина». Христину Алчевську актив-
но друкують в газетах і журналах 
«Комунарка України», «Зоря», «Чер-
воний шлях».

Христина Алчевська - тала-
новита перекладачка. Вона була 
справжнім поліглотом. Вільно во-
лоділа кількома європейськими 
мовами. Робила художні пере-
клади з української на російську, 
польську, французьку, німецьку 
мови і навпаки. Алчевська актив-
но займається просвітницькою ді-
яльністю.

Христині Олексіївні було угото-
ване коротке життя. Вона помер-
ла в 1931 році у віці 49 років в рід-
ному Харкові.

Радянська влада не була ло-
яльною до вільнодумства поете-
си, що пізнала так рано «споку-
си» Європи. Її праці піддавалися 
жорсткої критиці. Все робилося 

для того, щоб про цей знатний рід 
мало хто міг згадати. Місто в Лу-
ганській області, підняте її бать-
ком, було радикально перейме-
новане у Ворошиловськ, а потім в 
Комунарськ.

І тільки декілька старожилів 
намагалися час від часу згадува-
ти, ким були для регіону Алчевські.

У 1982 році у зв̀ язку зі сто-
річчям від народження Христи-
ни Олексіївни Алчевської ЮНЕС-
КО вносить її ім`я в календар 
знаменних дат, щоб світова гро-
мадськість знала про таланти зна-
менитих українців, так бездушно 
переданих забуттю.

Христина Алчевська

Мирон Кордуба
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Дослідник Богдан Шумилович 
дійшов висновку, що львівська сту-
дія виробляла найбільше україно-
мовного продукту, перевершивши 
навіть Київ, а якщо щось йшло на 
Москву, його робили російською або 
титрували. У російськомовних містах 
інколи глядачі самі писали і просили, 
що не треба передач українською, 
до того ж їхня мова була з помилка-
ми, перекручуваннями й абсолютно 
нежива.

Центральне 
чи республіканське? 

Феномен Діда Панаса
Автор згаданого відкритого лис-

та формулював, окрім іншого, рито-
ричні питання: «Де українські худож-
ні телефільми і телеспектаклі, поді-
бні до тих, які мало не щодня передає 
Москва? Невже не можна організу-
вати республіканський телеклуб лю-
бителів природи, рідної старовини, 
наукової фантастики тощо? Де регу-
лярні українські молодіжні передачі? 
В жодному мультфільмі, які так лю-
блять малюки, звірята і герої казок 
не розмовляли по-українськи».

Дитяче мовлення становить осо-
бливий інтерес для дослідження з 
огляду на швидке засвоєння у цьому 
віці мовних компетентностей та дов-
готривалий вплив на формування 
ідентичності. Уособленням дитячих 
програм українського виробництва 
стала передача «На добраніч діти» з 
ведучим Дідом Панасом.

Дідом Панасом був актор Пе-
тро Юхимович Вескляров (при на-
родженні Пінхас Хаймович Вексляр), 
який протягом 1962–1987 рр. (за різ-
ними джерелами 1986, 1988 рр.) чи-
тав вечірні казки спочатку на укра-
їнському радіо, а згодом і на теле-
баченні. У 1970-ті роки було кілька 
спроб замінити автентичного веду-
чого, який своїм образом україно-
мовного діда у вишиванці не міг не 
викликати занепокоєння влади. Од-
нак шквал дзвінків і листів, які сипа-
лись на редакцію, змушував повер-
нути Діда Панаса в ефір. Органи ви-
явились безсилі в боротьбі проти сліз 
малюків, адже батьки (здебільшого 
російськомовні) вмовляли поверну-
ти Діда Панаса, пояснюючи, що дити-
на не може заснути без Діда Панаса.

Автор має власні дитячі спогади 
про нечувану «трагедію» 6-річної ди-
тини, коли з екрану зник Дід Панас. 
Альтернативи, запропоновані бать-
ками, на кшталт «Спокойной ночи, 
малыши», тривалий час не сприйма-
лись дитячою психікою. Примітним 
є усвідомлення нині, що україномов-
ний характер дитячих казок з Дідом 
Панасом не ставав тоді на перешко-
ді, незважаючи на зростання в ро-
сійськомовному середовищі і незна-
ння до 2 класу школи жодного україн-
ського слова.

У дитячій казці на УТ-1 народна 
артистка України Христина Стебель-
ська вбачає певний маркер розріз-
нення українського телебачення і за-

гальносоюзного: «Українську дитячу 
казку ми відрізняли від російської за 
мелодикою, українською народною 
піснею Ніни Матвієнко. Показували 
місяць, сходить сонечко, українська 
хата, українська дівчина, український 
тин, український ангел. Хто міг читати 
ці символи – той читав…».

Ветеран українського телебачен-
ня Іван Мащенко пропонує іншу ди-
ференціацію українського і союзного 
телебачення – з точки зору його кон-
тенту. За його словами, «українське 
телебачення про людей, а центральне 
– для людей». У це розуміння Іван Ма-
щенко закладає той факт, що україн-
ське мовлення було близьке до наро-
ду, більше йшлося про пересічних тру-
дівників, селян, робітників, трудове 
життя, їх побут, зрозуміліший людям, 
тоді як центральне ТБ він називає па-
радно-звітним. Однак і передачі цен-
трального телебачення викликали 
значний інтерес і цікавість, з огляду 
на творчий професіоналізм, технічне 
оснащення, вони були більш популяр-
ними, особливо інформаційні, пізна-
вальні, культурно-освітні, музичні.

На тематичному обмеженні пе-
редач УТ-1 порівняно з репертуаром 
центрального телебачення акцентує 
Станіслав Цалик. Ключові переда-
чі обох українських каналів – «Сіль-
ський час», «Село і люди», «Соняч-
ні кларнети» – були призначені для 
сільської місцевості, там вони й мали 
попит. Кияни, як зауважує С. Цалик, 
іронічно називали УТ-1 «колгоспни-
ком». Більший інтерес глядачів ви-
кликали передачі московського ка-

налу – «Клуб кинопутешествий», «В 
мире животных», «Очевидное – не-
вероятное», «Утренняя почта», «Во-
круг смеха», «Кинопанорама», «Каба-
чок 13 стульев». Крім того, централь-
ний канал мав перевагу у трансляції 
на годину-півтори довше, аніж «УТ-1».

Московське «Время» 
і український колорит

На всіх каналах СРСР, у тому чис-
лі на УТ-1, о 21.00 транслювалась 
московська інформаційна програ-
ма «Время». Головна пропагандист-
ська програма (вперше вийшла в 
ефір 1968 р.) збирала рекордну ау-
диторію – до 150 млн осіб щоденно – 
не стільки завдяки своїм цінностям, 
скільки програмуванню. Вона вихо-
дила в ефір о 21.00 і оскільки її були 

зобов’язані дублювати всі канали, то 
у глядачів просто не залишалось жод-
ного вибору. Програма «Время» мала 
власних кореспондентів у всіх союз-
них республіках і у великих регіонах, 
зокрема й на Донбасі.

Офіційна стилістика передачі ви-
магала присутності в ній дикторів, які 
почергово зачитували текст з арку-
ша, безпристрасно озвучуючи агіта-
ційно-пропагандистські матеріали. 
Суттєву частину «Времени» займа-
ла офіційна некоментована хроніка: 
приїзди і від’їзди керівників партії і 
уряду, зустрічі на вищому рівні, чис-
ленні засідання. Іноді слово надава-
лось передовикам виробництва, ві-
домим діячам науки і культури – в 
основному для того, щоб вони могли 
подякувати з екрану партії і уряду 
за «батьківське піклування» про них. 
Значна частина програми присвячу-
валась розповіді про успіхи соціаліс-
тичної співдружності і тяжке станови-
ще трудящих у світі капіталу. Залеж-
но від пропагандистської кампанії 
акценти могли змінюватися, але всі 
матеріали мали тенденційне забарв-
лення – «у них і у нас» і подавались су-
хою, казенною мовою.

Українське телебачення вико-
ристовувало в ефірі чимало мате-
ріалів народного і хорового мисте-
цтва, народної музики, української 
естради, фестивально-телевізійних 
передач. Цей дискурс, вважаємо, 
склався як компроміс між неможли-
вістю показувати події в Україні без 
прив’язки до СРСР і прагненням збе-
регти автентичне українське облич-
чя, не дозволивши розчинити його в 
загальнорадянському інформаційно-
му просторі. Відповіддю стало вико-
ристання дозволених меж етногра-
фічних особливостей, крізь які патрі-
отично налаштовані глядачі читали 
«коди» національної ідентичності.

Вихід за межі етнографічних осо-
бливостей починався там, де йшлося 
про історичні епізоди, що могли про-
буджувати національну свідомість. 
Згадує Христина Стебельська: «Коли 
я робила четверту чи п’яту програ-
му «Сонячні кларнети» в Івано-Фран-
ківській області для УТ-1, наважилась 
і ввела пісню Січових стрільців, у ка-
дрі з’явились хлопці в костюмі Cічових 
стрільців, співають автентичні пісні. 
Журі в Києві було в шоці, залякане, за-
летіла завредактор народної творчості, 
яка отримала команду зупинити ефір».

Голос народу: 
листи телеглядачів
Центральною стратегією радян-

ського телебачення було спілкуван-
ня з аудиторією через листи. Глядаць-
ка пошта трактувалась як «голос тру-
дящих» і «сигнал знизу» та імітувала 
безпосереднє зближення народу з 
партією і урядом. Не дивно, що біль-
шість листів містили позитивні оцінки 
соціалістичних цінностей, курсу ко-
муністичної партії. Типові назви таких 
програм: «Наша почта», «По вашим 
письмам», «На вопросы отвечает ми-
нистр», «Письма о письмах» та ін. Тра-

диційною формою завершення ба-
гатьох передач було таке звернення 
дикторів: «Пишіть нам, товариші, че-
каємо ваших нових листів».

Протягом 1960-х рр., у міру зрос-
тання глядацької аудиторії телеба-
чення, обсяг листів, адресованих со-
юзному телебаченню, збільшився в 
десять разів, до 400 тис. в 1970 р. 
Для порівняння, у 60-ті роки «Прав-
да», «Комсомольская правда», «Труд» 
отримували від 300 тис. до 700 тис. 
листів на рік, Центральне радіо в 
1963 р. отримало 675 тис. листів. У 
1970 р. на Центральному телебачен-
ні було зареєстровано майже стільки 
ж листів, як і на Центральному радіо: 
405,9 тис. проти 421 тис. Максималь-
них показників – на рівні від 1,3 до 
1,8 мільйона листів – пошта радян-
ського телебачення досягла на по-
чатку 1980-х рр., коли телевізійні 
приймачі стали обов’язковим атри-
бутом кожної оселі.

Особливо в 1960-ті роки глядачі 
скаржилися на технічні недоліки, слаб-
кі потужності передавального сигна-
лу, неточну інформацію газет про що-
денну телевізійну програму, недоліки 
дикторів або просто нудні програми. 
Певний резонанс Київської студії те-
лебачення викликав лист групи гляда-
чів з Коломни (Московської обл.) від 
серпня 1960 р. такого змісту: «Почему 
мы так редко видим передачи из Кие-
ва? Поскольку для нас, телезрителей, 
передачи являются повседневным до-
машним театром, и это вошло глубоко 
в систему нашого быта, хочется смо-
треть что-то особое, хорошее. Этим хо-
рошим и являются передачи из Кие-
ва». Автори цього листа просили біль-
ше передавати українські народні піс-
ні, твори українських композиторів, 
виступи бандуристів і, між іншим, під-
креслюють: «и все это хочется слушать 
на украинском языке».

Загалом, листи не повинні сприй-
матися як віддзеркалення думок всі-
єї глядацької аудиторії і не є репре-
зентативним матеріалом, який би да-
вав точне уявлення про настрої за-
галу. Насправді, як зазначає Кірстен 
Бьонкер, лише незначна частина гро-
мадян зверталась до партії чи ЗМІ за 
допомогою листів. Однак вони є пев-
ними маркерами цінностей і образу 
життя радянського населення. Листи, 
надіслані радянському телебаченню, 
створювали враження захищеного 
простору комунікації між суспільною 
і приватною сферами.

Через листи дехто підтверджу-
вав, що він є «гарним радянським 
громадянином» на кшталт участі у па-
радах, на комсомольських зборах чи 
голосуванні за резолюції. Натомість 
люди, які дотримувались поміркова-
них точок зору, не відчували необхід-
ності висловлювати свою думку. Біль-
шість листів охоплювали «неполітич-
ні теми», пов’язані з аналізом пере-
дач, естетикою, зовнішністю і стилем 
дикторів, їх мовленням. Окрім іншого, 
листи були ідеальним способом запо-
бігти обговоренню проблем один з 
одним, і у цьому відношенні сприяли 
стабілізації політичного режиму.

Сірість і спроби 
її позбутися

Незважаючи на свої політичні та 
естетичні амбіції, суспільно-політичні 
передачі, новини Центрального теле-
бачення часто були нудними, статич-
ними і шаблонними.

У грудні 1960 р., аналізуючи ви-
конання рішення ЦК КПРС «Про даль-
ший розвиток радянського телеба-
чення», Київській студії телебачення 
дорікали, що передачі на суспільно-
політичну тематику за своїм змістом 
і формою багато в чому продовжу-
ють залишатися нецікавими і непе-
реконливими, у них мало уваги приді-

ляється показу радянської людини – 
будівничого комунізму. У передачах 
майже не знаходять віддзеркалення 
питання моралі, культури людей, до-
тримання норм соціалістичного гур-
тожитку. Звідси – неминучий штамп, 
сірість».

Жорстка заідеологізованість 
стосувалась, у тому числі, форми по-
дачі матеріалу. Однак давати при-
клад канонічного погляду на «пра-
вильну» радянську людину телеба-
ченню вдавалось не завжди.

Директивні вказівки Держком-
телерадіо, надіслані 1974 р. головам 
усіх обласних комітетів з телебачен-
ня і радіомовлення, містили перелік 
«істотних недоліків у роботі, які під-
даються гострій критиці з боку теле-
глядачів, партійних і радянських орга-
нів». Йшлося про формальне, а інколи 
безвідповідальне ставлення до підго-
товки і видачі репортажів, проведен-
ня трансляцій, мітингів, зборів трудя-
щих. Приводом став репортаж про мі-
тинг на заводі «Азовсталь», з цеху ста-
ну «3600» 4 січня 1974 р., коли:

а) в час виконання Гімну і читан-
ня листа показувався безперервний 
рух людей;

б) під час виступів показували 
присутніх, які зайняті розмовами і 
абсолютно байдужі до події;

в) у президії показували товари-
шів, які розмовляли між собою, по-
правляли одяг, витирали обличчя, не-
уважно слухали промовця.

Звертають на себе увагу вказів-
ки режисерам і операторам, аби уни-
кати подібних ексцесів:

а) незалежно від посади виступа-
ючого з ним треба проводити старан-
ні репетиції;

б) виступаючий повинен говори-
ти тією мовою, якою досконало воло-
діє. Не допускайте виступів «суржи-
ком», змішаною мовою[40];

в) коли передовикові виробни-
цтва важко говорити про свою робо-
ту, то краще розкажіть про нього, а 
людину не компрометуйте;

г) коли людина непомірно товста, 
важко дихає, до виступу краще не за-
лучайте;

д) при виступах секретарів обко-
мів, голів облвиконкомів практикуй-
те написання або друкування окре-
мих абзаців їх текстів, цифри з тексту 
виписуйте на окремих планшетах, що 
полегшить виступ;

ж) одеське телебачення знову 8 
січня ц.р. показувало довговолосих 
чоловіків, незважаючи на неоднора-
зові попередження.

Респонденти підтверджують в 
інтерв’ю, що заборони стосовно вус, 
бороди або довгого волосся в чоло-
віків діяли суворо. Колишній звуко-
режисер Запорізької студії телеба-
чення Ірина Кутузова згадувала, що 
напроти телецентру була перукарня, 
де перед ефіром приводили чолові-
ків до канонічного зовнішнього ви-
гляду. «Довге волосся могло ще зако-
люватися. Всі мали бути як істукани, 
все мало бути прилизано».  Тамара 
Стратієнко розповідала, що коридо-
рами українського телебачення гу-
ляв жарт: «Якби на УТ з’явився б Карл 
Маркс, то і йому б довелось зверну-
тись до цирульника».
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17 квітня 
1873 — помер Семен Гулак-Артемовський, композитор, спі-

вак, артист. Автор першої української опери «Запорожець за Ду-
наєм». 

1894 — народився Микита Хрущов, радянський партійний і 
державний діяч. 

18 квітня 
1846 — американець Роял Хаус запатентував телеграфний 

аппарат. 
Народилися: 1882 – В'ячеслав Липинський, філософ, істо-

рик, політичний діяч; 1897 — Мар’ян Крушельницький, актор те-
атру й кіно, режисер.

19 квітня 
1775 — перші бої між британськими військами й американ-

ськими колоністами біля Лексингтона й Конкорда. Початок війни 
за незалежність Америки. 

1885 — у Петербурзі помер Микола Костомаров, видатний 
український історик, етнограф і письменник. 

21 квітня 
1926 — народилася Єлизавета II, королева Великої Брита-

нії (від 1952 р.).
22 квітня 
1838 — уперше пароплав перетнув Атлантичний океан. У га-

вань Нью-Йорка прибув англійський корабель «Сиріус». Він плив 
18 днів і 10 годин.

23 квітня 
1932 — відповідно до рішення ЦК ВКП(б) розпустили всі 

письменницькі організації, натомість створили єдину Спілку ра-
дянських письменників.

24 квітня 
1490 — народився Франциск Скорина, білоруський першо-

друкар, просвітитель.
1833 — у США запатентована газована вода.
25 квітня 
1913 — в Чернігові помер письменник Михайло Коцюбин-

ський.
1954 — американська компанія «Белл телефон» оголосила 

про створення сонячних батарей. 
26 квітня 
1890 — народився Микола Зеров, визначний поет-неокла-

сик, літературознавець, критик і перекладач, професор Київ-
ського університету. Репресований і розстріляний на Соловках.

1945 — у Мюнхені помер Павло Скоропадський, український 
громадський, військовий і державний діяч, гетьман Української 
держави у 1918 р. Від кінця 1918 р. — на еміграції у Швейцарії 
та Німеччині, де й надалі очолював гетьманський рух. 16 квітня 
1945 р. був смертельно поранений під час бомбардування біля 
Мюнхена. Похований в Оберсдорфі.

1986 — аварія на Чорнобильській АЕС — найбільша техно-
генна катастрофа в історії людства. 

27 квітня 
1904 — помер Михайло Старицький, письменник, театраль-

ний і культурний діяч.
28 квітня 
1868 — народився Георгій Вороний, український і росій-

ський математик (нар. у с. Журавка нині Варвинського району).
1914 — у США запатентовано повітряний кондиціонер.
29 квітня 
1882 — у Берліні введено в дію першу у світі експеримен-

тальну тролейбусну лінію.
1931 — у СРСР проведена перша дослідна телепередача.
30 квітня 
1975 — взяття комуністичними північно-в’єтнамськими вій-

ськами міста Сайгон. Завершення війни у В’єтнамі.
1 травня 
1921 — відкрито першу в Україні й Росії поштово-пасажир-

ську авіалінію «Москва – Орел – Харків» на літаку «Ілля Муро-
мець».

2004 — найбільше розширення в історії ЄС: членами Єв-
ропейського Союзу стали Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, 
Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія.

2 травня 
1519 — у Франції помер Леонардо да Вінчі, великий італій-

ський художник, скульптор, архітектор, учений, інженер.
3 травня 
1783 — російська імператриця Катерина ІІ своїм указом за-

боронила селянам Лівобережної України та Слобожанщини пе-
реселятися з місць останньої ревізії, тобто відбулося закріпачен-
ня селян.

1900 — у Прилуках народився Микола Яковченко, україн-
ський актор театру й кіно.

4 травня 
1881 — народився Олександр Керенський, російський полі-

тичний і громадський діяч, есер, голова Тимчасового уряду 1917 р.
5 травня 
Народилися: 1828 — Ганна Барвінок (Олександра Білозер-

ська-Куліш), українська письменниця, дружина Пантелеймона 
Куліша; 1900 — Юрій Липа, письменник, поет, публіцист, один з 
ідеологів українського націоналізму.

6 травня 
1889 — у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.
7 травня 
Народилися: 1840 — Марко Кропивницький, письменник, 

драматург, актор; 1840 — Петро Чайковський, видатний росій-
ський композитор українського походження.

Пандемія-1918: Пандемія-1918: 
карантин, щеплення та закриті кордони

Епідемічна ситуація влітку 1918 року 
була надзвичайно складною. Вже вісім-
надцятий рік тривала шоста пандемія хо-
лери. Почалась пандемія «іспанки», її на-
звали «чума в мініатюрі». В кінці Першої 
світової війни поширилась епідемія ві-
спи. Українська влада запровадила ка-
рантин, відкривала нові лікарні, органі-
зувала масове щеплення

Щеплення проводили земські лікарі, 
але їх кількість була явно недостатньою у 
порівнянні з темпами поширення холери. 
Тому уже з другої половини липня санітар-
ний департамент «закликав на тимчасовий 
строк для протихолерних щеплень сестер 
милосердя, фельдшерів, бактеріологів та 
епідеміологів».

З другої половини жовтня 1918 року 
санітарно-епідемічна рада Сумського по-
віту Харківської губернії, у зв'язку з поя-
вою холери у повіті, організувала власний 
загін для проведення по селах протихолер-
них щеплень.

На подоланні холери діяли уже добре 
відомі у боротьбі з тифом «летючі загони». 
Серед губерній, де була найкраще органі-
зована їх діяльність, слід назвати Київську.

На її території працювали 30 таких за-
гонів, по 3 у кожному повіті. У Харківській 
губернії на кошти з Державної скарбниці 
функціонувало 10 загонів. Окремі повіто-
ві управи, і серед них Лубенська Полтав-
ської губернії, завчасно підготували свої 
епідемічні загони, обладнавши їх усім не-
обхідним.

Ще однією умовою подолання холери 
було влаштування, так званих, «холерних» 
чи «епідемічних» бараків, які компенсува-
ли відсутність необхідної кількості місць в 
інфекційних лікарнях та відділеннях зем-
ських медичних закладів.

В одному бараці працював лікар, 2 
фельдшери, 2 сестри милосердя, 5 сані-
тарів, здебільшого, колишніх ротних фель-
дшерів. Організацією ремонту дезинфіку-
ючих камер інфекційних бараків займали-
ся санітарні бюро.

Харківська губернська земська упра-
ва відкрила у прикордонних місцевостях 3 
лікарсько-спостережливі пункти та пункти 
харчування для хворих на холеру – в Гости-
щеві, Білгороді та Валуйках.

Загалом, на середину жовтня 1918 
року завдяки злагодженим діям усіх залу-
чених в губернії до подолання холери ін-
ституцій вдалося домогтися спаду епідемії.

У містах було запроваджено контроль 
за якістю води, проводився нагляд за регу-
лярним вивозом сміття та нечистот з гро-
мадських місць, поливання базарних май-
данів та вулиць, було влаштовано додатко-
ві інфекційні бараки, залучені медичні пра-
цівники.

Проте ліквідація холери, у порівнянні з 
епідеміями тифу і віспи ускладнювалася. Із 
середини літа 1918 року розпочався про-
цес евакуації українських військовополо-
нених та реевакуація біженців. Тому заліз-
ниці, порти, шосейні дороги, де скупчува-
лися численні групи цих людей, стали од-
ним з джерел розповсюдження холери та 
інших інфекційних хвороб.

Уряд визнав у другій половині серпня 
епідемічну ситуацію на українських заліз-
ницях як небезпечну. На Катеринослав-
ській залізниці закрито рух. Під загрозою 
припинення перевезень перебувала Сло-
бідська дорога, якою на захід переправ-
лялася значна кількість біженців з Харків-
ської губернії та Росії.

Управління Слобідської залізниці скли-
кало спеціальну нараду з питань боротьби 
з холерою. У результаті обговорення до-
повіді представника лікарсько-санітарно-
го управління дороги була прийнята ухва-
ла про відкриття на кордоні з Росією шести 
обсерваційних пунктів, на яких проходили 
б огляд та лікування хворі на холеру.

На проведення протихолерних заходів 
на транспортних артеріях України з Дер-
жавної скарбниці було виділено близько 2 
млн. крб., які отримали управління Лівобе-
режної, Подільської, Правобережної, За-
порізької залізниць, Санітарна управа Мі-
ністерства шляхів, Київська Округа шосей-
них доріг.

Справою попередження подальшого 
розповсюдження епідемій займалася Го-
ловна Військово-Санітарна Управа Вій-
ськового міністерства, яка планувала вла-
штувати на залізничних станціях 27 проти-
холерних пунктів.

Ці заклади – невеликі інфекційні лі-
карні, де хворі в дорозі люди отримували 
медичну допомогу. Вони були відкриті на 
станціях Проскурів, Жмеринка, Катери-
нослав та інших головним чином, у півден-
но-східному та західному регіонах України, 
де була скупчена значна кількість біженців 
та полонених.

П е р е в е з е н н я 
колишніх полонених 
з Болгарії і Туреччи-
ни водним шляхом 
вимагало проведен-
ня відповідних ка-
рантинних заходів 
у портах. У півден-
них регіонах країни, 
включаючи порти 
Одеси, запровадже-
но карантин.

Для підтрим-
ки чистоти в Одесі 
міська управа орга-
нізувала прибиран-

ня міста. Проведенням протихолерних за-
ходів на півдні України займалася Округа 
водних шляхів Міністерства шляхів.

По річках курсувало п'ять катерів, які 
виявляли хворих на холеру, направляючи їх 
до прибережних протиепідемічних пунктів.

Іспанка
Іспанка – це різновид вірусу грипу 

N1H1. Першою державою, що заявила 
про спалах хвороби, була Іспанія. Звідси 
і пішла назва. Хворіли переважно моло-
ді люди. Хвороба протікала надзвичайно 
швидко – хворі помирали буквально за лі-
чені дні. Основні прояви – посиніння тіла, 
кашель з кров'ю.

Другою, за часом появи в Україні смер-
тельно небезпечною хворобою стала епі-
демія «іспанки». Перші випадки хвороби 
були зафіксовані в окремих повітах Хер-
сонської губернії вже в середині липня 
1918 року. З другої половини серпня хво-
роба охопила Катеринославську, Полтав-
ську, а трохи згодом, Київську, Харківську, 
Чернігівську та Волинську губернії, вже 
протягом вересня – початку жовтня вона 
досягла розмірів епідемії.

Санітарні лікарні Полтавщини, пода-
ючи до губернської земської управи дані 
про кількість випадків хвороби станом на 
1 жовтня констатували той факт, що у час-
тині повітів на «іспанку» було уражено до 
50 % населення.

З моменту появи епідемії і до початку 
жовтня у Полтавській губернії від неї по-
мерли – 25150 чоловік.

Такий відсоток ураження населення 
було зафіксовано і на Київщині. На Воли-
ні щодня вмирала значна кількість людей. 
На початку листопада 1918 року «іспанка» 
охопила населення Холмщини та у частині 
Подільської губернії.

У зв'язку з появою нової епідемії, 25 
вересня 1918 року під головуванням Все-
волода Любинського відбулася спеціальна 
міністерська нарада, на яку були запроше-
ні професори та доктори медицини.

Учасники наради, враховуючи, що «не 
лише в місті Києві, а й в селах 50 % насе-
лення хворе», ухвалили: утворити урядову 
комісію, яка б провела наукове досліджен-
ня «нової пошесті, викликаної життєвими 
обставинами у зв'язку з війною»; визна-
ли за необхідне популяризувати відомості 
по «іспанку» через пресу і спеціальну літе-
ратуру; організувати розширення мережі 
стаціонарного лікування.

На нараді теж був схвалений кошторис 
фінансування заходів по боротьбі з цієї 
епідемією, який згодом був переданий на 
розгляд до Ради Міністрів.

Проте спеціальних асигнувань на бо-
ротьбу з «іспанкою» не було виділено. Всі 
видатки на ліквідацію епідемії взяли на 
себе місцеві самоврядування.

У першу чергу, місцеві самоврядуван-
ня оголосили про тимчасове припинення 
навчального процесу в школах, гімназі-
ях, реальних училищах та інших закладах 
освіти. Карантин пояснювався тим, що 
слабкий дитячий організм значно скорі-
ше, у порівнянні з дорослими, вражався 
«іспанкою», а тому значне скупчення дітей 
являло собою надзвичайно небезпечні 
вогнища поширення епідемії.

Міські голови ряду міст та містечок 
України наклали заборону на проведен-
ня будь-яких масових заходів.

Миттєве поширення «іспанки» ви-
магало такої ж дії з боку медичного пер-
соналу. З цією метою в різних губерні-
ях України були організовані цілодобові 
чергування лікарів.

Одним з перших таку форму допомоги 
хворим організувало міське товариство 
лікарів Херсона. З кінця вересня згідно 
з розпорядженням голови Волинського 
губернського товариства лікарів «нічні та 
денні чергування лікарів» були введені в 
містах та містечках краю. У Катериносла-
ві управа Єврейської міської общини, па-
ралельно з чергуванням лікарів, започат-
кованим міською управою, налагодила 
лікування найбіднішого населення.

Губернські та повітові земські упра-
ви направляли у найбільш уражені райони 
«летючі загони». Такий спосіб подолання 
«іспанки» використовували на Волині, Ка-
теринославщині, Харківщині. Санітарний 
відділ губернської земської управи Кате-
ринославщини у жовтні 1918 року, «відря-
див у село Покровське Катеринославсько-
го повіту двох фельдшерів для боротьби з 
«іспанкою», а на Херсонщині губернське 
земство організувало 6 загонів.

Надання допомоги хворим на «іспан-
ку» проводилося в спеціальних медичних 
закладах, відділеннях земських та місь-
ких лікарень, тимчасово пристосованих 
епідемічних бараках.

В окремих випадках місцеві самовря-
дування, відшукуючи на це різні кошти, 
змогли відкрити нові заклади. Херсон-
ська губернська земська управа за пер-
шу половину серпня 1918 року у п'яти по-
вітах відкрила 57 епідемічних лікарень на 
648 ліжок (для хворих «іспанкою»).

У Полтаві міська управа відкрила з 
початку жовтня 1918 року спеціалізо-
вану лікарню на 50 ліжок. Не дивлячись 
на те, що медичний персонал працював 
і вдень, і вночі, подолати пандемію до 
зими 1918 року не вдалося.

***
У 1918 році територія України опи-

нилась в епіцентрі переплетіння епіде-
мій холери, віспи, «іспанки», які охопили 
не лише Україну, а й інші держави Євро-
пи та Азії.

Скоординувати зусилля усього світу 
у боротьбі з пандеміями було неможли-
во, адже тривала світова війна. Світ був 
поділений і пересварений.

Тодішній український уряд робив на-
лежні заходи. Гроші виділили, нові лі-
карні відкрили, медиків мобілізували. 
Але подолати пошесті, попри усі зусилля 
не змогли.

Любов ЖВАНКО, 
професорка, докторка історичних наук

Проєкт «Історичної правди» 
«Українська революція 1917–1921».

 «Українська правда» – 
«Історична правда», 23. 03. 2020.
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Головний санітарний 
лікар залізниць 

Української Держави 
та автор популярних 
брошур про віспу та 

холеру Модест 
Левицький

Лазарет Червоного хреста 
в українському Бєлгороді 

(тепер — у складі РФ), 1918 рік
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«Сіверянський літопис» 
Вийшов друком перший цьогорічний номер 
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Ось зміст цього номера по рубриках. 
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Україні: колективна пам’ять. Упорядник В. І. Ма-
рочко; За матеріалами О. М. Веселової, В. Я. Ве-
селова. Київ: видавець Мельник М. Ю., 2019. 
1176 с. 

Демченко Т. Рецензія: Список репресованої 
літератури:

Заборонені видання 1920–30-х років. Упо-
ряд. С. І. Білокінь.

Київ: Українські пропілеї, 2018. 520 с.

1 березня 1918-го став знаковим днем 
для України – того дня більшовики змушені 
були полишити не лише Київ, але й Чернігів.

Рівно за місяць до того, 1 лютого, Чер-
нігів захопив Замоскворіцький червоно-
гвардійський загін Михайла Порадіна (вхо-
див до складу армії Р. Берзіна, що наступа-
ла на Ніжин і Бровари). 

Більшовики запам’яталися пияцтвом 
та грабунками (згодом місцева газета пи-
сала, що в ці дні Чернігів являв собою су-
цільний п’яний табір), а від кривавого теро-
ру їх як могли стримували місцеві послідов-
ники ідей Леніна на чолі з Софією Соколо-
вською. Коли ж стало відомо, що німецькі 
батальйони вже в Гомелі й поповзли чут-
ки про їх можливий (ще раз: МОЖЛИВИЙ!) 
наступ на Чернігів, то «героїчні» червоно-
гвардійці (ви ж не забули, з якою помпою 
в СРСР і сучасній Росії святкували й святку-
ють 23 лютого?) в ніч на 1 березня з вели-
ким обозом награбованого виїхали з Чер-
нігова. 

Газета «Чернігівський край» повідо-
мляла, що перед відступом більшовиків 
«окремі організації забрали затвори гар-
мат», вивівши з ладу більшовицьку арти-
лерію. Відступали червоні безладно, час-
тину їх по дорозі роззброїли, відбили дещо 
з обозу. В Седневі вони залишили свої ав-
томобілі.

Як згадував Микола Янов: «Одного ран-
ку центр міста був запружений селянськи-
ми санками, яких московські війська зі-
гнали, щоб рушити геть з Чернігова в на-
прямку села Бобровиця – Сєднів. Зараз 
же з'явилися вільні козаки, звільнили за-
арештованих українських старшин і на не-
осідланих конях кинулись підганяти моска-
лів. Не дали їм затриматись в м. Сєдньові 
і переслідували їх аж до м. Березного. Тут 
завязалась коротка перестрілка, маси мо-
сквинів-салдатів Кавказького корпусу по-
далися далі». 

Вочевидь, саме ці події мав на увазі й 
Іван Ремболович, що на той час очолював 
сотню Вільного Козацтва в Городні й пере-
бував у підпіллі. Більшовицькі загони рап-
том покинули місто: «За які три-чотири го-
дини по відході москалів ми сформували 
невеличкий загін і він в моїй команді ви-
рушив услід за москалями і цілий час їх об-
стрілював. Під містечком Седневом ми по-
чули бій по його другому боці (з боку Чер-
нигова). Пізніше ми довідалися, що то був 
відділ поручника Миколи Янова […], який 
напав на москалів. Бригада Порягіна взя-

ла напрямок на Березне, але й там знай-
шов її відділ Янова. Я ж зі своїм загоном 
після бою під Седневом вернувся до Горо-
дні».

Тим часом у Чернігові «підполковник 
Потап Бондаренко, кол. старшина Пере-
волоченського полку, не знати на чиє за-
рядження, проголосив себе за Губерніаль-
ного Коменданта Чернігівщини» (М. Янов). 
Вірогідно, на основі цього факту в деяких 
джерелах гуляють твердження, що 2 бе-
резня Чернігів вже контролював «україн-
ський Переволоченський полк» або «в міс-
то прибули українські частини». Насправді 
ж 176-й піхотний Переволочненський полк 
перебував у Чернігові до початку Першої 
світової війни, після чого відбув на фронт 
(хоча в місті могли лишатися якісь окремі 
підрозділи полку). 

Темна історія і з «коменданством» Бон-
даренка. Відомо, що Потап Карпович обі-
йматиме посаду губернського комендан-
та Чернігівщини в грудні 1918 – січні 1919 
років. Що ж до весни 1918-го, то склада-
ється враження нібито насправді це була 
якась бутафорська посада, без реаль-
ного впливу на події. «Він мав свій штаб, 
що складався з ад`ютанта хор. Кристалів-
ського та його сестри Зіни, та розмістився 
в єпархіальному будинку при вул. Шевчен-
ка, – пише М. Янов. – Він запросив мене 
і пропонував приняти обов'язки началь-
ника штабу губерніальної комендатури та 
підпорядкувати йому Кіш У[країнського] 
В[ільного] К[озацтва]. Я відмовився і на 
тому закінчилася вся справа». За деякими 
джерелами, на приватній нараді думські 
гласні погодилися з призначенням П. Бон-
даренка начальником чернігівського вій-
ськового гарнізону. Але той же Янов опо-
відає, як дізнався, що в умовах безвлад-
дя стали піднімати голову колишні офіце-
ри старої армії. Аби їх випередити, свідомі 
українці зібралися на нараду. «Нараду ми 
відбували у ген. Забєлло. Губерніального 
коменданта на сходини не було запроше-
но, бо про його призначення ніхто не знав. 
Ген. Забєлло говорив по телефону з го-
ловою міської управи д-ром Соколовим». 
Управа не погоджувалася на подальше іс-
нування коша «Вільного Козацтва», тож ді-
йшли згоди щодо створення загону самоо-
борони із 120-150 чоловік, виключно чер-
нігівців.

М. Янов свідчить, що основу «Само-
оборони» становили представники «Віль-
ного козацтва» Чернігова, які на час біль-

шовицької окупації приховали зброю та 
перебували в підпіллі: «Для докладного 
обговорення справи організації Самообо-
рони, було вислано з нашого боку до місь-
кої управи делегацію в складі: Повітового 
Військового Начальника, Сотенного Г. Ко-
рейші і моєї особи, що був пацієнтом д-ра 
Соколова. Зустріч з головою міської упра-
ви відбулася на другий день. «Самооборо-
на» мала бути чинною тільки для охорони 
міста, а в ніякому разі поза ним. Керівни-
ком «Самооборони» призначено ротмістра 
Адасовського, а на його заступника капі-
тана Алексієва (обох москвинів). Мені за-
пропоновано обов'язки начальника штабу, 
а відділовими (сотенними) призначено Зін-
ченка, Занського, Головченка і Пашинків-
ського. На другий день «Самооборона» вже 
мала в своєму розпорядженню приміщен-
ня Єпархіальної школи. Зараз же розпоча-
лась реєстрація охочих вступити на службу 
до «Самооборони» м. Чернігова. Зголоси-
лось 110 осіб з Коша УВКозацтва і 6 сту-
дентів. Так наш Кіш УВК не випустив зі сво-
їх рук оборони Чернігова. Ця новостворена 
організація «Самооборона» – Кіш Вільного 
Козацтва проіснувала до половини квітня, 
коли до міста вступив 3-ій Єгерський полк 
німецької армії». 

Отже, очищення Чернігова від окупан-
тів відбулося мирним шляхом завдяки па-
нічному переляку більшовиків, які, зачув-
ши про німецькі загони, вмить забули про 
полум’яні обіцянки захищати трудовий люд 
(але при цьому не забули загарбати все, що 
можна вивезти), та завдяки миттєвій само-
організації представників української са-
мооборони. 

Зрозуміло, потім у радянській літерату-
рі на всі лади переспівувалася історія про 
те, як Центральна Рада «продала» Украї-
ну Німеччині, а «героїчна й непереможна» 
Червона армія змушена була відступити 
лише і тільки під натиском півмільйонно-
го німецького війська. Однак зайд підга-
няли багнетами українські загони Янова 
та Ремболовича, яких навряд чи можна 
сприйняти за німців навіть у густому хміль-
ному чаду. Лише за кілька днів у Чернігів 
із Києва приїхав німецький патруль – офі-
цер у супроводі п’ятьох солдат…

Сергій ГОРОБЕЦЬ, 
Сергій БУТКО

Український інститут національної 
пам’яті 

Чернігів

Перед нинішнім Вознесенських хра-
мом с. Роїща Чернігівського району, що 
був освячений 1901 р., в селі існував Ми-
хайлівський храм. Він простояв більше 
150 років, а то й більше 200. В кінці ХІХ 
ст., з невідомих причин, в селі було побу-
довано нову церкву. Стару козацьку, стіни 
якої ще пам'ятали часи української церк-
ви і чули українську службу, розібрали. З 
неї зробили хату для священика на Попо-
вій горі, яку в 1970-х роках продали кол-
госпнику. І з неї зробили хату на Слободі. 

Вона стоїть і досі. Тож Михайлівський храм 
не зник повністю. Але як він виглядав, не-
відомо.

На жаль, не збереглася інформації 
про його зовнішній вигляд (принаймні, 
досі ще не вдалося її віднайти). Хоча пере-
конаний, що відомий художник І. Г. Рашев-
ський, який походив від Роїського сотника 
І. Рашевського, мав би намалювати церк-
ву села, з яким пов'язаний його рід. Десь 
цей малюнок є і чекає, щоб його знайшли. 
Тож наразі ми можемо лише припустити, 

якою вона була. 
Зведена ще задовго до московської 

заборони будувати храми в стилі так зва-
ного «козацького бароко», вона без сум-
ніву мала схожі риси з дерев’яними церк-
вами Чернігівщини XVIII ст., які дійшли до 
нас. Тож дивлячись на них, ми можемо 
хоча б приблизно уявити і зовнішній ви-
гляд Михайлівського храму Роїща.

Олександр ЛЯШЕВ

Звільнення Чернігова

Як виглядав Михайлівський храм Роїща?

Миколаївська церква, с. Городище Покровська церква, с. Синявка
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Батурин — гетьманська столиця

«Договори і постанови 
прав і свобод військових між 
ясновельможним його миліс-
тю паном Пилипом Орликом, 
новообраним Війська Запо-
розького гетьманом і між Ге-
неральними Особами, Пол-
ковниками і тим же Військом 
Запорозьким, з повною зго-
дою з обох сторін затвердже-
ні при вільному обранні фор-
мальною присягою від того ж 
Ясновельможного Гетьмана» 
– така історична назва угоди, 
укладеної між новообраним 
гетьманом Війська Запороз-
ького Пилипом Орликом і ге-
неральною старшиною, яка ви-
ступала від імені українсько-
го народу, на елекційній раді 
у Бендерах 5 (16) квітня 1710 
р. В історичних працях відо-
ма під назвою «Пакти і Консти-
туції відносно прав і вольно-
стей Війська Запорозького» та 
«Конституція Пилипа Орлика». 
Документ складається з пре-
амбули і 16 статей, а його текст 
був складений латинською і 
староукраїнською мовами.

Видатний український дер-
жавний діяч Пилип Орлик наро-
дився в 1672 р. в шляхетській 
чесько-білорусько-литовській 
родині на території Вільнюсь-
кого воєводства Великого кня-
зівства Литовського.

З 1698 р. його доля 
пов’язана з Чернігівщиною. 
Орлик переїздить з родиною 
до гетьманського Батурина 
в 1698 р., де обіймає поса-
ду канцеляриста, з 1700 р. – 
старшого канцеляриста Гене-

ральної військової канцелярії, 
а в 1707 р. призначений на ви-
соку посаду Генерального пи-
саря (канцлера) уряду гетьма-
на Івана Мазепи. 

Освічений, талановитий та 
відданий Орлик сформувався 
як видатний державний діяч 
України саме в Батурині, по-
ряд з гетьманом Мазепою, ціл-
ком поділяючи його погляди на 
сьогодення й на майбутнє Ко-
зацької нації. Впродовж деся-
тиліття П. Орлик був найближ-
чим помічником та радником 
Мазепи. 

Він, які і вся генеральна 
старшина, підтримав рішення 
гетьмана Мазепи про альянс 
зі шведським королем Кар-
лом ХІІ. Пилип Орлик був серед 
тих, хто після Полтавської бит-
ви емігрував з гетьманом на 
територію Османської імперії і 
був разом з Мазепою до остан-
нього подиху життя Гетьмана.

І саме Пилип Орлик, як лю-
дина, яка була найкраще зна-
йома з думками і намірами 

гетьмана Мазепи, був обраний 
по смерті Гетьмана його на-
ступником. Українська справа 
була змістом життя П. Орлика, 
а звання гетьмана він відчував 
як особистий відповідальний 
обов’язок.

В день виборів, 16 квітня 
1710 р., П. Орлик підписав з 
козацьким народом угоду «До-
говори і постанови прав і сво-
бод…», що стала важливою ві-
хою української політико-філо-
софської і правової думки, по-
кажчиком державотворчого 
мислення гетьмана Івана Ма-
зепи й усього освіченого сус-
пільного загалу Гетьманщини. 
Цей документ, широко відомий 
як «Конституція Орлика», су-
часні історики й правники на-
зивають дуже прогресивним, 
особливо враховуючи умови, 
в яких він народжувався і був 
прийнятий. «Конституція Орли-
ка» за демократичними прин-
ципами значно випередила 

свій час і показала перший 
приклад моделі парламент-
ської держави. Вона стверджу-
вала ідеї громадянського де-
мократичного суспільства, пе-
редбачала вільну і незалежну 
державу, засновану на праві 
народу на самовизначення. В 
Європі ці ідеї тільки-но поча-
ли розроблятися, а в «Пактах і 
Конституціях Орлика» викрис-
талізовані ліберально-демо-
кратичні традиції, за якими за-
раз живе увесь світ. Шлях від 
звичаєвого права запорожців 
до козацької «Конституції Пи-
липа Орлика» і Конституції не-
залежної України переконли-
во доводить, що козацький дух 
пронизує національну правни-
чу думку і реальне суспільно-
політичне життя.

Історичні обставини скла-
лися так, що П. Орлик як Геть-
ман не міг зреалізувати та вті-
лити у життя норми, викладені 
у цьому документі. Хоча упро-
довж чотирьох років – у 1710-
1714 роках – ця «Конституція» 
була правовим документом, 
котрий визначав принципи 
державного життя у Правобе-
режній Україні.

Світогляд гетьмана Іва-
на Мазепи, Пилипа Орлика та 
кращих представників козаць-
кої старшини, згуртованих на 
його теренах, ліг в основу цьо-
го документа. Тому саме Ба-
турин є одним із тих місць, які 
безпосередньо пов’язані зі 
змістом «Договорів і постанов 
прав і свобод Війська Запо-
розького».

Нормою світського жит-
тя Гетьманщини у ХVІІІ ст. були 
гетьманські прийоми, які де-
монстрували гастрономічні 
смаки Кирила Розумовського 
та його найближчого оточення. 

Українська еліта ХVІІІ ст. 
мала вишуканий смак щодо їжі. 
У популярному часопису «Киев-
ская старина» у 1883 р. був опу-
блікований трактат «Різновиди 
марципанів та ганусової горіл-
ки», який вміщував 143 рецеп-
ти та рекомендації з приготу-
вання вишуканих делікатесів. 
Найвірогідніше, цей кулінар-
ний трактат належав стародуб-
ському полковнику Івану Куляб-
ці. Знаходження такої літера-
тури у представника козацької 
старшини часів Кирила Розу-
мовського засвідчує зацікав-
леність кулінарним мистецтвом 
козацької верхівки другої по-
ловини ХVІІІ ст. Якими були га-
строномічні смаки гетьмана та 
його старшинського оточення, 
ми можемо дізнатися дослідив-
ши різноманітні святкування у 
гетьманській резиденції. 

На службі у Кирила Розу-
мовського були спеціально на-
вчені бобровники, стрільці та 
пташники, в обов'язки яких 
входило постачання дичини до 
гетьманського столу. Представ-
ники генеральної старшини не-
одноразово присилали Кирилу 
Розумовському яблука та груші, 
в’ялену рибу. Збережено безліч 

листів та документів старши-
ни про постачання різноманіт-
них продуктів до гетьмансько-
го столу. Відомо, що в 1759 р. 
Григорій Теплов піклувався про 
доставку з Царгорода «стридій» 
(устриць) до столу гетьмана. Та 
попри це, гетьман Кирило Розу-
мовський любив і прості укра-
їнські страви. Як зазначає іс-
торик К. Валишевський, смаку-
вали гетьману борщ та гречана 
каша. Особливі сентименти Ки-
рило Григорович мав до бату-
ринських раків, якими, до речі, 
Батурин славиться донині. У 
часи Розумовського батурин-
ські раки вже вважалися делі-
катесом, і поставляли їх далеко 
за межі нашого міста. 

Пишні гетьманські трапе-
зи відбувалися з нагоди най-
різноманітніших свят. У першу 
чергу, це були великі церков-
ні свята – Великдень, Різдво, 
Водохреща, на які до гетьман-
ської столиці з’їжджались вищі 
представники духовенства, ге-
неральної старшини. Приво-
дом для святкової трапези за 
гетьманським столом було і від-
значення сімейних свят. У що-
деннику М. Ханенка, що є ґрун-
товним джерелом інформа-
ції про життя гетьмана та його 
найближчого оточення, нео-
дноразово зустрічаються згад-
ки про гетьманські застілля: 
«литургии с гетманом слуша-
ли в церкви св. Анастасии, по-

том обедали у гетмана, по обе-
де музика играла». «Сын гетма-
на родился Андрей во 2-м часу 
по полдни. Я был после полу-
дня у архимандрита Карновича, 
а ночью с Скоропадским у гет-
мана с поздравлением о рож-
денном сыне и там вечеряли». 
Знавець світського життяХVІІІ–
ХІХст. М. Пиляєв у своїй книзі 
«Старый Петербург» писав: «Ки-
рил Разумовский был самый 
утонченный гастроном своего 
времени, он выписывал пова-
ров прямо из Парижа». 

Такий розмах життя геть-
манського двору звичайно по-
требував значного штату ку-
харів та їх помічників. В опи-
сі придворного штату геть-
мана зазначені посади осіб, 
які безпосередньо керува-
ли справами, що стосувались 
гетьманського столу: «кух-
мистер (головний повар), 2 
кондитера, кофишенк (відпо-
відальний за приготування 
чаю, кави, шоколаду), мунд-
шенк (відповідальний за на-
пої), 11 кухонных учеников, 3 
женщины для чистки серебра, 
тафельдекарь (відповідаль-
ний за сервірування столу, та 
столові прибори)». 

Під час гетьманських при-
йомів на- лежна увага приділя-
лась сервіруванню столу та по-
суду, який на ньому знаходив-
ся. Про вишуканість організації 
гетьманських бенкетів можна 

судити з опису рухомого май-
на дружини гетьмана, Катери-
ни Наришкіної. Серед придано-
го значну кількість займає сріб-
ний та фарфоровий посуд. 

Гарним тоном серед пред-
ставників еліти Гетьманщини у 
ХVІІІ ст. були подарунки в якос-
ті різних делікатесів. Відомо, 
що в 1754 р. Новгородський ар-
хімандрит Іоасаф відправляв до 
столу гетьмана «новгородской 
особливой рыбки, подборных 
сто сиржей». У свою чергу і геть-
ман відправляв своїм знайо-
мим різні смаколики. У листі Ки-
рила Розумовського до Михай-
ла Воронцова знаходимо таку 
інформацію: «провизия моя 
венгерских вин из Токая при-
шла благополучно, имею честь 
послать вашому сіятельству де-
сять анталов из всякого сорта 
по одному. Ваше сиятельство 
усмотрите, что нынешнего года 
венгерские вина очень хороши, 
прошу онде во здравие употре-
блять». 

Історія повсякденності все 
більше привертає увагу дослід-
ників козацької доби. Особливе 
місце займає вивчення проявів 
приватного життя еліти Геть-
манщини .

Юлія ФУРСОВА

Національний історико-
культурний заповідник 
«Гетьманська столиця»
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Благо держави – найвищий закон
310-та річниця Конституції Пилипа Орлика

Пилип Орлик

Кахля з будинку Пилипа 
Орлика в Батурині, XVIII ст.

Гастрономічні смаки гетьманського 
двору Розумовського
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Родина Корнієнків з Авдіївки — 
відображена історія України

Завершуємо публікацію 
свідчень Дмитро Гаврилович 
Корнієнка (05. 11. 1918, с. Ав-
діївка, Сосницький район – 22. 
08. 1995, м. Сомерсет, Нью-
Джерсі, США) комісії Конгресу 
США з вивчення голоду в Укра-
їні. Надав їх його онук Олег Кор-
нієнко, що мешкає у м. Суми, 
учасник російсько-української 
війни.

— А ще, вертаючись до Ва-
шого села, що Ви можете розка-
зати про розкуркулення? Як це в 
Вас виглядало, як відбувалося?

— В першу чергу накладали-
ся неймовірні податки. Неймо-
вірні. Попросту, ж я вам сьогод-
ні принесу – дайте 100.000 до-
лярів, яких, я дуже добре знаю, 
ви не маєте, а ні, то завтра піде-
те в в’язницю. Ось таке було. Ось 
так виглядали ті податки. Ось так 
виглядало те розкуркулення. Бо, 
значить, радянській владі, на мій 
досвід, ходило про те, щоб убра-
ти провідну верству населення. 
Тільки. Не що інше. Бо в них ін-
шої мети не було. Напрошувало-
ся питання, як убрати ту провід-
ну верству, за якою слідував на-
род села, як ми знаємо з прак-
тики: чи той думає сіяти гречку? 
Бо він знає. Отже, була провід-
на верства села. Хто ця провід-
на верства села була? Звичайно 
– трошки багатші люди. Я думаю, 
моя особиста думка, радянській 
владі нічого не осталося зроби-
ти в першу чергу, тільки злікві-
дувати цю верству. Зліквідувати 
духовенство, зліквідувати будь-
яку аристократію, яка там була. Її 
майже не було там. Хто був там? 
Може, якийсь доктор був. Чи й 
був. Поштар, ну, дяк – і тільки. 
Отже, їх треба убрати. Вони це 
зробили. Як вони зробили? На-
клали податок, який, вони добре 
знали, що ти не виконаєш. За не-
виконання здачі судили і відсила-
ли в Сибір. У нас був дяк і в нього 
було 14-ро дітей. Він був бідний 
як церковна миша. І тільки жив 
із тих подачок, що там у церкві 
десь назбирав. Не мав ні зем-
лі, нічого. Воно може б було й до-
бре, якби його серед лютої зими, 
хворого, на ліжку не винесли на 
сніг, бо одному сільському вель-
можі хотілося зайняти його хату. 
Чотирнадцятеро дітей за ним! Він 
помер там на снігу. Мав хворобу 
якусь, удобавок морозу видушив 
його. Чотирнадцять сирот оста-
лося, десь від 16 років і до низу. 
Це була гуманітарність влади. До 
кого? До пролетаріяту, то ще шу-
кати іншого пролетаріяту, як той, 
з тою кучою дітей? Він був пала-
марем, бачите. Треба знищити. 
Отже, то було все цілком і нор-
мально приготовлено знищити 
провідну верству, в першу чергу 
села, перед тим, як повести атаку 
на решту. Провідників вже нема. 
Їх знищили, за ким би народ міг 
піти й творити повстання і т.д. То 
в першу чергу вони цих знищили. 
Це видумка. Бо коли того бідного 
паламаря викинули на сніг із ліж-
ком, за що? Він був бідний, у ньо-
го землі нічого не було, крім 14-
ро дітей. Для того чого було ви-

кидати? Але хтось над тим поду-
мав. Отже, в цьому відношенні я 
не маю найменшого сумніву, аб-
солютно, що це все було заздале-
гідь продумано. І воно робилося, 
як американці кажуть, step-by-
step, ішло.

— Як це було з Вашим дядь-
ком, що розкуркулювали?

— О, він загинув у Сибірі. Вся 
родина загинула, за винятком ди-
тини, яка мала десь, може, шість 
місяців і її вихватили. Хтось ви-
хватив із рук, як вже вивозили. 
То та осталася жива – Настя, а то 
все пропало. Всі загинули, й сліду 
не лишилося.

— А як у Вас виглядала вже 
колективізація, як відбувалася?

— Та нас вже, можна сказати, 

не було там. Але – як? Спротив 
був. Спротив робили. Певна річ, 
не хотіли віддавати добра нажи-
того. Але з того нічого не вийшло. 
Нічого не вийшло. Хто не хотів, 
того забрали. Тепер, люди вже 
були досить стероризовані й ба-
чили наслідки тих, яких вантажи-
ли й вивозили серед лютої зими 
на Сибір і збирали, чи вони хоті-
ли, чи не хотіли. То решта, що мо-
гла сказати: «Так, маєш. Щоб при-
наймні ще ночувати вдома». Бо в 
цьому відношенні, щодо колекти-
візації, то я б сказав, що колек-
тивізації ніхто не підтримував. 
Ні бідні, ні багаті. Ніхто. В повно-
му смислі слова – ніхто. Це було 
накинене зверху. Воно не подо-
балося нікому – ні бідним, ні ба-
гатим. Бо найбідніший він мав 
якусь там коняку, якийсь хлівець 
там, і т.д. І то було його власне, і 
він тим жив. Він то шанував і то 
від нього відбирали. Як сьогод-
ні, практично, відбирати від соба-
ки кістку, й то лається. Отже сама 
природа тягне: як може то бути – 
забрали в мене? Та ж то моє, яке 
воно не є. Той мав велике, я маю 
мале, але то моє. Природа не по-
зволяє то. Шпаки деруться за ку-
сок хліба. Той зловив, а той відні-
має, а той не дає. Отже, чи бідні 
підтримували колективізацію? 
Ні. І ті не підтримували. Але роби-
лося насилля, насильно владою.

— До Вас приїздили всякі 
агітатори?

— О-о, то була гвардія – не 
журися! Там були, яких хочеш. І то 
майже кожний день гнали. Я тоді 
був ще малий, а батька вже не 
було. Гнали десь до сільради, або 
до того клубу на мітінги, орали. 

Мусив слухати. Чи любив то? Ні, 
Слухав. На завтра – погром. Сьо-
годні – орав, орав – а завтра по-
гром. Давай грабити! Грабили ба-
гатших, тоді давай грабити бідних.

— Що там агітатори говорили?
— Ну, та що вони можуть го-

ворити? Радянська влада то ви-
магає, хто буде проти, той буде 
проти влади. Будуть судити й так 
далі й т.д. То все. Що Вам, зре-
штою, про те можу сказати? Вся 
та епоха була створена владою, 
фінансована владою, підтриму-
вана владою, не рахуючись з 
жодним терором. То все. 

— Ці агітатори, чи в Вас були 
так звані 25000-ники?

— А-а, слухайте, я не знаю, 
хто вони були. Знаю, що вони 

були чужинці. Одні говорили на-
шою мовою, власним нашим ді-
ялектом, вдобавок ми на Черні-
гівщині мали свій монополізм на 
мову, на діялект на А, уже за Дес-
ну виїхав, уже його нема. То каза-
ли: «О, цей десь наш». А на друго-
го казали: «Ну, то кацап». Кацапа-
ми в нас називали росіян. То ка-
цап, ну, то не наш. Отже. І були ті 
й ті. Але в всякому разі, що вони 
були кимсь акуратно перемішані. 
Наших там могла бути менша по-
ловина, а решта тієї чужої шуш-
валі. Звідки вона прийшла, але 
вона була чужа. І наказ, ясно, був 
від чужих. Не від своїх. Оце, що 
я знаю. Я не знаю, чи вони були 
25000-ники, чи хто вони, але в 
всякому разі вони були чужі. Бо 
тоді не вкладалося в мій розум, 
хто вони. Як зайшла до вас у хату 
куча, ну, то: «О, тих двох я знаю, а 
решта чужі».

— А як звучить Ваш діялект? 
Що в ньому особливого такого? 
Вимова?

— О, діялект. Я, навіть, якщо 
Ви мені скажете зараз, то, навіть, 
тяжко щось придумати. У мене 
був тут земляк, я його поховав у 
квітні місяці. Наприклад, скаже-
мо такі слова як: кали, хвароба, 
пшано – на «а». У нас казали «хва-
роба», більше навіть на ей, на «А». 
У нас казали за Десною, у нас на-
зивали литвинами. То литвин із-
за Десни. Акцент жахливий. Якби 
мені хтось зараз сказав тим ак-
центом, я не можу, не можу, бо 
я виріс деінде. Але властиво, що 
там патріотизм національний хо-
вався багато краще, ніж десь 
вглибині України, на Полтавщи-

ні чи деінде, бо вони знали, хто є 
хто. Ото є білорус, а то є росіянин. 
Бо то на кордоні. Ми є що іншого 
як ті.

— То ж з Ваших сторін До-
вженко – режисер і письмен-
ник.

— О, то ж земляк! Олексан-
дер! Ота «Зачарована Десна», я 
її маю. Я, як читав, то я плакав. 
Там природа, то цей мій покій-
ник, він помер, об’їхав цілий світ, 
то він каже: «Увесь світ проїхав, 
але щось подібного не бачив». 
За природу, то правда. Ото про-
читайте оту «Зачаровану Десну» 
і там найдете. Там краса приро-
ди і багатство природи. Я прига-
дую, ми мали 25 десятин, тобто 
50 акрів, такий луг над Десною, 
там сіно росло от-таке о заввиш-
ки. То там з Десни завше, як роз-
лив, бо Десна на весні розлива-
лася на сім кілометрів ширини, 
то вона затоплювала таке ма-
леньке озерце на тій property, то 
як приходили сіно косити, то ко-
сарі на обід мали такий волочок, 
може десь два метри завбільшки, 
і затягли там відро риби. Відро на 
раз. Вибрали, яка ліпша на обід, 
а решту в воду. А вода була така 
чиста, що там брали й суп вари-
ли. Чиста вода була. Така при-
рода була. То там були отакі – 
шість фунтів в плечах, мій покій-
ний тато був десь отако вищий від 
мене. І так ширший. Здоровий, як 
лев. Бо то природа була.

— Ви вже виїхали звідтам в 
30-их роках?

— Я виїхав звідтіля, з моєї 
батьківщини, з мого рідного 
села; я, фактично, виїхав у 1934-
му році. Або на початку 34-го виї-
хав відтіля. Ввесь час я проживав 
коло Києва, де я вчився. І я закін-
чив мою школу, мою науку в 40-
му році. І був покликаний відразу 
до війська в 40-му, й в 41-му мене 
застала війна в ранзі лейтенанта 
танкових частин. Пізніше я попав 
в полон, спокутував там, а пізні-
ше вже на еміграції. Ось така моя 
історія. Так що я при совєтах не 
працював майже ні одного дня. 
Я вчивсь і щойно закінчив школу 
– дали мені два тижня і забрали 
до війська. Бо мій рік призову був 
38-й, тобто коли мені було 20 ро-
ків, але мене відкликали з огляду 
на те, що я був у школі й вчився, 
то мене не зайняли. Коли я закін-
чив школу – забрали.

— Ви не мали клопотів через 
соціальне походження?

— О-о, тих клопотів я мав не 
кошолку – а мішок. На кожно-
му кроці. Рятувало єдине від тих 
клопотів, і то не скрізь, я був дуже 
здібний в школі, але однаково з 
авіашколи мене викинули через 
моє походження. До речі, моє 
походження було дуже затерте. 
Коли я поступав у школу, то моє 
походження було, як принята ди-
тина з вулиці. Знаєте? Але вони, 
сукини сини, найшли. Я ввесь час 
жив як якийсь, розумієте, вики-
нений на смітник. Але вони на-
йшли. Найшли, хто я є. Мене ди-
ректор покликав у кабінет і каже: 
«Ви є дуже здібна молода люди-
на, що я маю робити з цим? Нате, 
читайте», дав мені. Я прочитав, і 

мене вигнали звідтіля. Я пішов 
у другу, де мене прийняли, без-
перечно, так, з поцілунком. Да-
вай. І там мене тероризували. Аж 
до 37-го року мене тероризува-
ли, не давали мені як слід учити-
ся. Аж у 37-му році лишили в по-
кою. О, там нема, що ти за бать-
ка не відповідаєш. То не в них. Я 
їм доводив – що я до того маю? 
Я не міг доказати їм, що батько 
невинен в убивстві тих комуніс-
тів, бо то шкода, хто я є. Або – чи 
він мені повірить? Цікаво! Я тіль-
ки доказував – що я маю спіль-
ного з ним?! Карайте його за те. 
Я ж молодий чоловік, я активний 
молодий, що ви хочете від мене? 
Але й це не рятувало. А я був зді-
бний і то мене до певної міри… 
Він каже: «Це є напів військова 
школа, і те, і те. Я тебе розумію, 
але нема ради. Маєш лишити».

— Маєте ще щось додати до 
цього?

— Що я можу або бажаю Вам 
сказати. Я хотів би якнайкраще 
всю цю справу вкласти й видру-
кувати, в добавок дуже обережно 
й окуратно зберегти кілька при-
мірників для наступного поколін-
ня. Бо комуністи повикрадають. 
Пам’ятайте – повикрадають і по-
палять. Публічні бібліотеки в Аме-
риці так побудовані, що можна ви-
красти там, що Ви хочете. І замі-
нити найдешевшою макулатурою, 
купивши на flea market за 10 цен-
тів. Покласти на місце якої доро-
гоцінної публікації. Оце, що аме-
риканська бібліотека є для того. 
А комуністів тут – хоч одбавляй. І 
я прошу, і я пожертвую відповід-
ну суму на цю річ. Але зберегти, 
щоб принаймні якийсь наклад для 
майбутнього нашого покоління, 
щоб ми могли його пізніше пере-
дати нашому поколінню правди-
ву історію захланної Москви, ото-
го зловіщого терору безвинних ді-
тей, матерів і старих, які Богу духа 
винні за щось. Оце я просив би.

— Це, безумовно, буде так, 
як Ви просите.

— Це моє прохання, бо так 
як із нашою ДОБРУС видав «Білу 
книгу про чорні діла» нема. Уже 
випалили. Навіть спогади Хру-
щова, я маю перший том, другого 
не можу дістати. Попалили. Ніде, 
у бібліотеці нема, в книгарнях 
нема. Ніде нема. Знаю, що його 
викупили і спалили комуністи.

— Ми це будем берегти.
— Оце моє зауваження. І то 

берегти в safe-ах декілька при-
мірників, я звичайно, з свого боку 
не остаюся в довгах, як я попере-
дньо казав, я зложуся 1.000 доля-
рів на цю ціль видавництво отри-
має в один день від мене. На мою 
думку, це найважливіша річ в на-
шому житті, в нашому суспільстві, 
яку ми маємо висвітлити перед 
Заходом. Дякую, дуже дякую.

— Дякуємо Вам.

З книги: Олексій Мороз, 
«Авдіївка та її околиці: історичні 

нариси», Мена, 2019 р.
Фото: приватний архів

 Олександра Корнієнка
Портал «Північний Вектор», 

02.01.2020 
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Винесені в заголовок слова 
автор почув від того, кому при-
свячені ці нотатки. А сталося це, 
коли вслух подивувався не зо-
всім зрозумілим для непрофе-
сіонала чаклуванням художни-
ка над якимось начерком. Че-
рез кілька десятиліть повторно 
і публічно хочу висловити пова-
гу до сказаного Миколою Неби-
лицею, котрого мені випало зна-
ти «34 роки без одного місяця. 
Від грудня 1966 до листопада 
2000» (цитую зі своєї публіка-
ції «Вичавлюймо із себе раба» 
в газеті «Біла хата» від 15 квітня 
2010 року). Так художник визна-
чив своє ставлення до роботи, 
яку виконував, до професії, яку 
обрав.

Давня істина: «Газета живе 
один день». Виходить, численні 
міні-карикатури, заставки, ілю-
страції до репортажів, корес-
понденцій, плакатна графіка, 
що оздоблювала перші сторінки 
періодики радянських часів, – 
все це залишилося в минулому. 
Страшно навіть додати до остан-
нього слова-означення належ-
ний іменник, адже йдеться не 
лише про минуле століття, а на-
віть про тисячоліття.

А ми ж у тому минулому 
жили. Щоправда, не всі пересту-
пили межу між двотисячним і дві 
тисячі першим роками. Мико-
ла Небилиця не переступив. 25 
листопада 2000-го цей, на мою 
думку, найколоритніший черні-
гівський художник із тих, кого 
мені випало побачити на своєму 
віку, відійшов у вічність.

Відразу ж хочу підсолоди-
ти пілюлю на ймення забуття. 
На 4-17 сторінках каталогу ви-
ставки «Розумна істота» худож-
ника Миколи 
Небилиці (до 
речі, примір-
ник того ка-
талогу маю із 
автографом 
автора) ре-
продуковано 
планшети з 
його карика-
турами. Вони 
д р у к у в а л и -
ся на сторін-
ках чернігів-
ської облас-
ної газети 
«Деснянська 
правда», на 
посаді завід-
увача відді-
лу ілюстрацій якої Микола за-
кінчив свій життєвий шлях. А до 
того ж іще було кілька літ робо-
ти художником у молодіжній га-
зеті «Комсомольський гарт», де 
також друкувалися аналогічні 
роботи. 

Виставка «Розумна істота» 
(не треба плутати з одноймен-
ною картиною Небилиці) від-
булася в обласному художньо-
му музеї 1994 року і стала його 
першою персональною. 1997 
року під девізом «Друге дихан-
ня» персональну виставку М. 
Небилиці організувала мистець-
ка галерея «Пласт-арт». Вистав-
ки в Чернігові 2001 та 2009 ро-
ків, на жаль, уже були посмерт-
ними. Так само, як і альбом його 
робіт, виданий у Чернігові також 
у 2000-их.

Про Миколу Небилицю мож-
на багато розповідати, адже 
його твори експонувалися у 
США (він був стипендіатом Нью-
Орлеанської художньої галереї), 
вони прикрашають приватні ко-
лекції у Вірменії, Ізраїлі, Індоне-
зії, Німеччині, Польщі, Франції та 
інших країнах. Про це йдеться у 

згаданому альбомі, публікаціях 
місцевих газет, спогадах тих, хто 
знав художника особисто, пра-
цював з ним. На жаль, таких лю-
дей лишається все менше...

Авторові цих рядків хотіло-
ся сказати про художника на-
самперед те, що не тільки неві-
доме широкому загалу, але й не 
зафіксоване досі ніким. У роки 
нашої спільної журналістської 
юності в колективі обласної мо-
лодіжної газети були популярни-
ми дружні розіграші, товариське 
шкилювання одного над одним. 
Як словесно, так і з допомогою 
фото- чи відеожартів. Останнє, 
певна річ, найбільше практику-
вав Микола Небилиця. Хоча не 
тільки...

Протягом 1970-го працю-
вав у редакції Микола Ночов-
ний, який згодом став відомим 
поетом і прозаїком, певний час 
очолював Луганську обласну 
організацію Спілки письменни-
ків України. Він непогано малю-
вав, тож якось виконав дружній 
шарж на Небилицю. Останній 
відповів своєму тезкові цілою 
серією під назвою «Страшний 
чоловік». Так нібито мав назива-
тися «кольоровий широкоекран-
ний надхудожній секс-фільм», 
кадри якого в основному вико-
нані способом аплікацій більш 
як на трьох десятках стандарт-
них аркушів формату А-4.  Жар-
тувати над колегами, не омина-
ючи і себе самого, М. Небилиця 
вмів. Перекажу хоча б вступний 
кадр «фільму». На ньому вказа-
но, що автор сценарію і дирек-
тор фільму Небилиця. Він же – «і 
режисер-постановник, і опера-
тор, і костюмер, і гример, і автор 
комбінованих зйомок». Він же... 

з о б р а ж е -
ний в лежа-
чому стано-
вищі після 
«пострілів» 
із двох рук, 
виконаних 
ображеним 
« г е р о є м » , 
себто Мико-
лою Ночов-
ним. Поруч 
із останнім 
стоїть «кі-
нокритик», 
роль якого 
була авто-
ром відве-
дена іншому 
п р а ц і в н и -

кові молодіжної газети Віталію 
Леусу. А тепер спробуйте дати 
відповідь на питання: чи захо-
тів би хто-небудь у наш практич-
ний час витрачати не один день 
творчої праці, не очікуючи жод-
ної винагороди, якщо не рахува-
ти схвального сміху колег під час 
чергового корпоративу? Ні, без 
любові до свого покликання, до 
«задоволення від процесу» ма-
лювання в жодному разі.

Не знаю, чи не може вида-
тися комусь із близьких до зга-
даних персонажів образливим 
якийсь «кадр» із так і не екрані-
зованого «фільму», тому пропо-
ную подивитися інший дружній 
шарж М. Небилиці, присвячений 
авторові цих рядків, який сво-
го часу захоплювався зимовим 
купанням у Десні, нібито рятую-
чись таким чином (теж за визна-
ченням М. Небилиці) від інфарк-
ту. За стрибком в ополонку спо-
стерігають дуже схожі на себе 
в натурі фотокореспондент мо-
лодіжної газети Володимир Му-
равейников (стоїть) і сам автор 
шаржу Микола Небилиця.

Олександр ОЛІЙНИК

Наша газета всі понад 8 років існування веде літера-
турну тематику. За цей час вміщено публікації про десят-
ки письменників Чернігівщини, України, зарубіжжя – роз-
повіді про авторів, їхні твори, якщо зарубіжні – в гарних 
українських перекладах (білоруську прозу і поезію ми дру-
кували в оригіналі). Всі ці публікації ви знайдете на сайті 
нашої газети в Інтернеті. 

А зараз газета починає новий цікавий просвітниць-
кий літературний проект «Письменники і Чернігівщи-
на». Це розповіді про авторів, які народилися чи жили 

на нашій Сіверській землі, чия творчість була пов’язана 
з нею. 

Веде розділ, тобто представляє письменників, доби-
рає до друку їхні твори Олександр Олійник. Відомий чер-
нігівський поет і журналіст – постійний автор нашої газе-
ти. На обласному радіо він майже 40 років (!) вів літера-
турний радіожурнал «Сонячні кларнети», досягнення, гідне 
Книги рекордів Гіннесса, принаймні української такої кни-
ги. Природно, у Олександра Григоровича багатющий літе-
ратурний архів, у тому числі й фото. 

Письменники й Чернігівщина
Проект веде Олександр Олійник

Олександр 
ДЕКО

Олександр Аврамович 
Деко (23. 12. 1926, Черні-
гів — 03. 11. 2016, Ізраїль) 
— член Національної спіл-
ки письменників України. 
Прозаїк, перекладач, літе-
ратурознавець. Учасник 
Другої світової війни. Ви-
давець і головний редактор літературного журналу «Собор-
ність», який виходив в Україні, Німеччині та Ізраїлі. Ініціатор 
та упорядник перших календарів Чернігівщини (1997, 1998 
та 1999-2000 роки), що їх випускало Чернігівське земляцтво 
у Києві. Автор книжок прози «Журливий заспів», «Солов'ї спі-

вають на світанні», «Сніг на червоних маках», «Кедойшім. По-
вість-хроніка Шепетівського гетто», «Вибраного» у чотирьох 
томах та інших. Окремі його твори виходили, крім української, 
російською, словацькою мовами, на івриті, перекладав з бі-
лоруської та німецької мов.

Нагороджений орденом України «За заслуги» третьо-
го ступеня, почесною відзнакою НСПУ. Лауреат премій «Лі-
тература проти геноциду народів», імені М. Коцюбинського, 
«Сад божественних пісень» імені Г. Сковороди, «Тріумф», імені 
В.Булаєнка, імені М. Вовчка, імені В. Підмогильного, на честь 
60-річчя держави Ізраїль — за кращий літературний твір про-
ти нацизму. 

У пропонованому уривку з його повісті «Солов'ї співають 
на світанні» йдеться про приїзд головного героя — відомо-
го українського поета Віктора Забіли (1808 — 1869), автора 
текстів пісень «Гуде вітер вельми в полі», «Не щебечи, соло-
вейку» з військової служби додому, його зустріч з Любою Бі-
лозерською, яка змінила назавжди Вікторову долю.

* * *
Приїзд Віктора відсвяткували вдо-

ма. Тепер йому належить провідати ро-
дичів, сусідів із навколишніх сіл - зроби-
ти візити ввічливості. Так годиться. Та й 
самому хотілося побувати у тіток, дядь-
ків, знайомих, хоч, власне, усі знайом-
ства треба тільки налагоджувати. Бо 
було Віктору, як ішов служити, всього 
сімнадцять, а відтоді минуло вже пред-
овгих шість літ.

— Мамо, — звернувся до матері, — 
чи не зміняєте мені Буяна на молодшо-
го? Кінь мені служив вірно, був як рід-
ний. Я і сумував, і радів разом з ним. Та 
постарів уже, довгих переходів не ви-
тримує, копита збиваються.

—- Я й сама хотіла запропонува-
ти тобі Орлика, — відповіла мати. — 
Ти його, мабуть, пам'ятаєш. Було тоді 
жеребчику два роки, коли ти йшов на 
службу.

Віктор побіг на конюшню, подивив-
ся на Орлика. Наказав конюху сідлати, 
а матері сказав:

— Зараз випробую Орлика. Прові-
даю Білозерських: Миколу Даниловича 
на Миколаєвім хуторі та Михайла Васи-
льовича у Мотронівці...

Борзнянський повітовий суддя Ми-
кола Білозерський захоплювався укра-
їнською старовиною і літературою. Тож 
охоче показував Віктору свою бібліоте-
ку. Справами Віктора цікавився мало, 
ніби гість тільки й приїхав, щоб подиви-
тися його зібрання.

— Ти вже чув про альма-матер? — 
несподівано спитав Микола Данило-
вич.

Забіла стенув плечима:
— Нічого не чув. Та й де я міг чути, 

коли наш полк стоїть за тридев'ять зе-
мель від України?

— У вашій Ніжинській гімназії кня-
зя Безбородька прошуміли такі події, 
що й згадувати страшно, — мовив Біло-
зерський.

— Які ж саме? Поставили нову 
п'єсу, на яку з'їхалися гості з усієї окру-
ги? — запитав Віктор.

— Нема вже де ставити. Закрива-
ють гімназію. Завівся в ній дух вільно-
думства. Приїжджали із самого Петре-
бурга розслідувати тамтешні справи. 
Коли б ти навчався й далі, можливо, і 
тебе зачепило б, як декого. Професора 
юридичних наук Білоусова відправили 
до міста, в якому народився, — у Київ, 
під нагляд поліції.

— Білоусова не було, коли я вчився 
у Ніжині. А в чому виявилося вільнодум-
ство? — поцікавився Забіла.

— Ідеї його викладання збіглися з 
ідеями тих, хто виступив у грудні 1825-
го на Сенатській площі. А Ландражина 
пам'ятаєш?

— Аякже, професор французької 

мови й словесності, усі ми його люби-
ли, — відповів Забіла. — Він нам читав 
«Марсельєзу» в оригіналі.

— «Марсельєзу» заборонено в Ро-
сії, а Ландражина відправили етапом 
на заслання у Вологодську губернію.

— Суворо, дуже суворо обійшли-
ся, спохмурнівши, проказав Забіла. — 
Тому Ландражину було всього вісім-
надцять років, коли він потрапив з на-
полеонівською армією до Росії. Був по-
ранений, замерзав, залишився в нас, 
прийняв підданство і звався Іваном 
Яковичем, замість Жан-Жака. Полю-
бив наш край.

— Професора німецької мови і сло-
весності Зінгера вислали з Росії. Про-
фесора Шапалинського, директора гім-
назії, вислали у Вятку. Мабуть, ще дов-
го буде тягнутися ниточка і за деякими 
учнями. Тобі просто повезло, що подав-
ся до війська.

— Час покаже, 
кому повезло, — від-
повів Забіла. — І 
чому так ведеться? 
Адже в Ніжинській 
гімназії були й такі 
людці, котрі були 
байдужими до чу-
жого горя, дбали 
тільки про себе. 
То, бач, їх не за-
чепило. Шкода професорів.

Настрій гостя зіпсувався. Він уже 
не слухав розповіді господаря про його 
колекцію старовини, був байдужим до 
унікальних експонатів, одначе мусив 
підтримувати розмову, інакше в госпо-
даря складеться враження про нього, 
як про невиховану людину.

Тільки надвечір Віктор добувся до 
хутора Мотронівка. Прив'язав коня 
біля воріт. Тихо відчинив двері й пере-
ступив поріг.

Біля вікна сиділа дівчина з 
п'яльцями. Віктор привітався.

— Батьків удома немає, —  повідо-
мила вона. — А вам кого треба?

— Вас, чи то пак тебе.
— Мене? — дівчина зашарілася.
— Так. Адже ти — Люба?
— Люба. Звідки ви мене знаєте?
— Ти мене також знаєш. Я Віктор 

Забіла із Борзни. У відпустку приїхав.
— Ой лишенько, Віктор! Тільки те-

пер упізнала. Сідай, сідай, не стій біля 
порога.

— Ти теж змінилася. Зовсім дорос-
лою стала. Скільки це тобі літ, Любо?- 
запитав Віктор.

— Сімнадцять.
— Я в сімнадцять був уже в полку.
— А чого ти не в драгунській формі?
— Хочеш побачити?
— Хочу.
— Завтра приїду драгуном. На-

вмисне для тебе вберуся. Батьки до-
зволять тобі погуляти зі мною?

— Дозволять. Я й сама піду.
— Ось ми й домовилися.
Сиділи довго. Вже Люба й лампу за-

світила. Менші діти прийшли гратися 
до світла, а батьків усе не було. Додому 
їхати не хотілося. За розмовами непо-
мітно пролетів вечір.

Наступного дня Віктор приїхав зно-
ву. Гостеві були раді, бо не часто зимо-
вого дня у морози хтось вибирався до 
хутора.

Люба сиділа на тому ж місці, що й 
учора, тільки вбрана у нову вишивану 
блузку. З усього видно — сама вишива-
ла і пишалася своєю роботою.

Віктор привітався з батьками, для 
годиться поговорили. Попили узвару. 
Його цікавила Люба. Запала йому ді-
вчина в око. Поставив табуретку по-
руч, підсів. Мовчки дивився на руки та 
п'яльця. І помітив - пальці дрібно-дріб-
но дрижать: дівчина хвилювалася. Тоді 
випростався, подивився в очі, а там: 
немов іскри з сухих соснових дров. 
Збагнув: не тільки руки - вся дрижить 
від хвилювання.

Віктор почав їздити до Мотронівки 
часто. Сподобався Любиним батькам. 
Приймали його радо. З Любою ходи-
ли на прогулянки. Швидко минали дні. 
Їх усе менше залишалося з тих двадця-
ти восьми, відведених на відпустку. По-
вертатися на службу не хотілося. Віктор 
домовився з Любою, що вона чекати-
ме його, що він подасть рапорта на від-
ставку, приїде додому й вони одружать-
ся. Сказав про це і батькам.

І вже тоді, коли почав збиратися в 
дорогу, раптово занедужав. Лихомани-
ло, нестерпно боліла голова, тьмарило-
ся в очах. Через два дні все тіло покри-
лося плямистим висипом.

Баба-шептуха визнала: віспа. Бути 
Віктору рябим.

Пролежав місяць, а коли підвівся, 
ледь не впав. Віспа забрала сили. На 
обличчі залишила рубці.

До 3 березня 1832 року пробув удо-
ма. Попрощатися з Любою не поїхав. Не 
міг з'явитися дівчині на очі в такому ви-
гляді. Незважаючи на хворобу, поїхав до 
полку. З дому вибрався верхи на Орлику, 
потім прив'язував коня до карети. Через 
два тижні прибув до свого Київського 
драгунського, що тепер став гусарським, 
полку. Нова уніформа ще виразніше під-
креслювала його спотворене обличчя. 
Відразу ж, як і обіцяв Любі, написав ра-
порт про звільнення з армії за сімейни-
ми обставинами. І почав чекати. Дівчину 
він полюбив навічно. Коли б тільки Люба 
його ждала. Відомо ж бо: хто вірно 
любить, тому вистачить сили до-
чекатися.

Задоволення від процесу
14 квітня минуло 75 років від дня народження 
чернігівського художника Миколи Небилиці
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У світі цікавого

Не поспішайте вранці заправляти ліжко
У багатьох є вироблена роками начебто ж і гарна звичка 

відразу після пробудження заправляти ліжко. Однак це стає 
причиною розмноження небезпечних паразитів у ліжку.

Тому краще залишати ковдру відкинутою після сну, щоб 
дати ліжку просохнути. Відразу ж забезпечте доступ сонячно-
го світла до спального місця. Треба відкрити вікно і провітрю-
вати кімнату не менше 15-ти хвилин. І тільки після цього за-
стелити ліжко. Обов’язково потрібна регулярна заміна і пран-
ня постільної білизни, ковдри та подушок.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Розумний женеть-

ся не за тим, що приєм-
не, а за тим, що позбав-
ляє від неприємностей. 
(Аристотель).

 Падає той, хто бі-
жить, той, хто повзе, не 
падає. (Пліній Старший).

 Більшість людей 
щасливі настільки, на-
скільки вони вирішили 
бути щасливими. (Авра-
ам Лінкольн).

 Щоб дійти до мети, 
треба перш за все йти. 
(Оноре де Бальзак).

Було колись...
Одного разу цар Пто-

лемей запитав у видат-
ного математика древ-
ності Евкліда, чи немає 
в геометрії коротшого 
шляху для її вивчення, 
ніж той, що пропонує Ев-
клід. На що вчений від-
повів: «Для царів немає 
окремого шляху в гео-
метрії».

Англійська королева, 
прочитавши книгу Льюї-
са Керрола «Аліса в Краї-
ні див», так зацікавилась 
нею, що наказала прине-
сти їй всі книжки цього 
письменника. Але була 
розчарована, тому що в 
інших книгах були мате-
матичні формули.

Куточок 
гумору
Одеські жарти

— Ізя, так кажеш, що 
потрапив у тюрму за ха-
бар? А чому так швидко 
випустили?

— А як ви думаєте? 
☺ ☺ ☺

Як говорить тьо-
тя Циля з Приморсько-
го бульвару, «Не можна» 
буває лише для тих, хто 
просить». 

☺ ☺ ☺
— Святий отче, я со-

грішила: обдурила єврея.
— Це не гріх, це чудо.
☺ ☺ ☺

— Сьома, у тебе все 
одно рот роззявлений, 
то поклич Ізю з двору.

☺ ☺ ☺
— Яша, ви знає-

те, якої національності 
президент Америки До-
нальд Трамп?

— Не може бути?!
— Я вам говорю.
☺ ☺ ☺

— Призовник Раби-
нович, де б хотіли слу-
жити?

— В Генеральному 
штабі.

— Ви що – ідіот?
— А це обов’язкова 

умова?

Корисні порадиКорисні поради

 Найдовші коріння виявлені у дикого фікуса з Півден-
ної Африки, вони досягли 120 м. 

 Найменша квітка – ряска. 
 Найбільш поживний плід - авокадо. Він містить на 

фунт (400 грамів) їстівної маси 741 калорію. А найменш по-
живний овоч - огірок, містить на фунт всього 73 калорії. 

 Існує близько 70 видів грибів, які світяться. Світло де-
яких з них таке сильне, що при ньому можна читати.

 Листя гігантської водяної лілії, яка росте в Амазонці, 
дуже міцні. На них може спокійно сидіти маленька дитина. 

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/придбати букі-

ністичну літературу: книги з історії, філософії, класику зарубіж-
ну та українську (розстріляне відродження, діаспорних пись-
менників), сучасну українську літературу, фентезі, фантастику. 
Російську класику та соцреалізм не пропонувати. 

Тел. 063 236 18 03 (Олександр), pivnich.info@gmail.com

Кілька місяців не показувався на люди. А 
потім не витримав самотності і пішов 

до циганського табору, що довго стояв 
за околицею. Знав на ймення багатьох та-

борян, серед них старого верховоду-цигана з 
розумними очима і круглою сивою бородою. 
Коли він прийшов уперше до них, старий гля-
нув йому в очі й приязно всміхнувся. І всі зро-
зуміли, що офіцера прийнято за свою людину, 
з ним дозволено товаришувати.

А Віктор любив циганські танці. Вони поло-
нили його темпераментом, самовіддачею, гра-
ційністю рухів. А ще він любив дітей. Саме їх 
найчастіше наділяв добрим словом, лагідною 
усмішкою, цукеркою, подарунком. Придивляв-
ся до життя таборян. Молоді циганки вражали 
його своєю вродою.

Табір зник раптово, за одну ніч, і єдиним 
другом для вразливого офіцера став Орлик. 
Він щодня нагадував Україну, домівку. До коня 
говорив рідною мовою, ділився тугою за Лю-

бою. І так хотілося додому, хотілося постійно, 
нестримно!

— Чекаємо? — запитував у Орлика.- Тіль-
ки б швидше минав час!..

1833-й здався довжелезним, наче в ньо-
го вклалося три роки одразу. Аж у січні наступ-
ного прийшов наказ «височайшої його імпера-
торської величності» про звільнення Віктора, 
Миколаєвого сина, Забіли од військової служ-
би з 25 січня 1834 року.

Негайно вирушив додому, на Україну. Діс-
тався до Києва. 

Після різдвяних морозів небо вкрилося 
важкими хмарами, повалив сніг, білим пухким 
шаром укрив Дніпро. Заїжджати на Київську 
поштову станцію не захотів. Верхи хоч і холод-
но, зате надійно, до того ж це - додому. А там 
на нього чекає Люба. Попрощався з золотими 
банями соборів, що височіли на київських кру-
чах, вклонився столиці Давньої Русі і поспішив 
на Борзну...

А ви хоч трішки забобонні?
Розумні люди ставляться до забобонів іронічно. Хоч, 

зізнаймося, чимало людей таки трішки у них вірять: а 
раптом і справді тут щось є? Ось деякі з поширених за-
бобонів, «прикмет».

Падаючі зірки
Прикмета про загадування бажання на падаючу зірку відома 

всім. Древні греки вважали, що падаючі зірки - це душі людей, і 
вважалося великою удачею втигнути загадати їм бажання. Пізні-
ше європейці вважали, що боги іноді дивляться вниз, і коли вони 
для цього розсовують небеса, зірки починають падати. 

Стукати по дереву
Після обнадійливого твердження. Вважається, що таким чином 

ви заманювали долю, удачу. Кажуть, це прийшло до нас із давніх ча-
сів, коли люди думали, що в деревах живуть добрі духи. Постукавши 
по чому-небудь дерев'яному, людина кликала їх на допомогу.

Сверблять долоні
Деякі люди вірять, що якщо свербить права долоня, ви втра-

тите гроші, а що ліва – гроші вас знайдуть. А якщо сверблять 
обидві долоні? Краще сходіть до лікаря.

Неправильно Правильно
На рахунок звіту Щодо звіту

На розвилці доріг На роздоріжжі

Наряду з тим Поряд з тим

На свою біду Собі на лихо

На скільки є сил Доки вистачить сил

Настійливо працює Наполегливо працює

Ніжин сьогодні

«Солов'ї співають на світанні»
Олександр Деко: уривок з повісті

Вірші 
Віктора Забіли
Гуде вітер вельми в полі!
Гуде вітер вельми в полі!
Реве, ліс ламає;
Плаче козак молоденький,
Долю проклинає.

Гуде вітер вельми в полі!
Реве, ліс ламає;
Козак нудить, сердешний,
Що робить, не знає.
Гуде вітер вельми в полі!
Реве, ліс ламає;
Козак стогне, бідолаха,
Сам собі гадає:

«Ревеш, вітре, да не плачеш,
Бо тобі не тяжко;
Ти не знаєш в світі горя,
Дак тобі й не важко.

Тобі все одно, чи в полі,
Чи де ліс ламаєш,
Чи по морю хвилю гониш,
Чи криші здираєш:

Солом’яні і залізні, —
Яку не зустрінеш,

Снігом людей замітаєш,
В полі як застигнеш.

Одірви ж од серця тугу,
Рознеси по полю!..
Щоб не плакався я, бідний,
На нещасну долю.

А коли сього не зробиш,
Кинь мене у море!
Нехай зі мною потоне,
Нехай моє горе»

Соловей
Не щебечи, соловейку,
Під вікном близенько;
Не щебечи, малюсенький,
На зорі раненько.
Як затьохкаєш, як свиснеш,
Неначе заграєш;
Так і б’ється в грудях серце,
Душу роздираєш.
Як засвищеш голосніше,
А далі тихенько —
Аж у душі похолоне,
Аж замре серденько.
Зовсім, трошки перестанеш,
Лунь усюди піде;
Ти в темну ніч веселися,
І як сонце зійде.
Твоя пісня дуже гарна,

Ти гарно й співаєш,
Ти щастливий, спарувався
І гніздечко маєш!
А я бідний, безталанний,
Без пари, без хати:
Не досталось мені в світі
Весело співати.
Сонце зійде — я нуджуся,
І заходить — плачу:
Котру люблю дівчиноньку,
Тієї не бачу.
Довго й чутки вже не маю
Про милу дівчину;
Цілий вік свій усе плачусь
На лиху годину.
Не щебечи, соловейку,
Як сонце пригріє!
Не щебечи, малюсенький,
І як вечоріє!
Ти лети, співай тим людям,
Котрі веселяться;
Вони піснею твоєю
Будуть забавляться.
А мені такая пісня
Душу роздирає!—
Гірше б’ється моє серце,
Аж дух завмирає.
Пугач мені так годиться:
Стогне, не співає;
Нехай стогне коло мене,
Да смерть возвіщає.

1835 — 1836

Письменники й Чернігівщина

Розмарин росте на мор-
ському березі, в бризках піни, 
тому стародавні греки вважа-
ли його рослиною богині ко-
хання Афродіти і вірили, що 
він приносить щастя. Запах у 
нього насичений з легким від-
тінком хвої та лимону.

Відмінно поєднується з 
будь-яким м'ясом — птицею, 
свининою, бараниною, ялови-
чиною, дичиною. Його можна 
додавати до страв з макаро-
нів, картоплі, піци, соусів, су-
пів і несолодкої випічки. Зо-
всім не підходить до риби, а 
також ні в якому разі не мож-
на використовувати його ра-
зом з лавровим листом.

Шафран – з числа  найдо-
рожчих прянощів у світі: ціна 

може досягати 2 тисяч дола-
рів за кілограм. Має сильний 
аромат, надає стравам гірку-
ватого пряного присмаку та 
красивого жовтого кольору. 
Не рекомендується змішува-
ти його з іншими спеціями, 
адже багатий та насичений 
смак шафрану самодостатній 
і перебиває інші аромати.

Застосування: плов та 
інші страви з рису, вироби з 
тіста, напої.

Дещо про спеції

«Інтермеццо» пропонує цікаві 
книги з доставкою додому
Чернігівський культурно-мистецький центр «Інтермеццо», 

як і інші подібні заклади, зачинений на час карантину. Але про-
понує на продаж книги з доставкою їх покупцям міста додому.

Зокрема, книги цікавої та пізнавальної серії дитячих вім-
мельбухів-енциклопедій під назвою «Шукай і знайди», які в 
ігровій формі допоможуть вашій дитині весело та з користю 
провести час, розвивати увагу, уяву, пам'ять, спостережли-
вість. Всі томики, які входять у цю серію присвячені певним те-
мам, тому дітки мають можливість краще пізнати світ.

Назви серій: «Шукай і знаходь. Тварини», «Шукай і зна-
ходь. У місті», «Шукай і знаходь. На 5-ти континентах», «Шукай і 
знаходь.У часи динозаврів». Вартість: 278 грн.

«Мій перший Віммельбух. Тварини у місті», 59 грн.
«Мій перший Віммельбух. Чарівні принцеси», 59 грн.
«Мій перший Віммельбух. Чарівні тварини», 59 грн.
У наявності й інші сучасна українська література для дітей 

та дорослих.
У межах Чернігова можлива доставка книжок покупцям. 
Замовляйте книги за телефоном: 063-236-18-03


