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Світ виходить з карантину. В Австрії 29 трав-
ня відновили роботу готелі, театри й концертні зали. 
На виставах поки що зможуть бути присутні не біль-
ше 100 глядачів, із дотриманням безпечної дистанції. 
Якщо після цього ситуація не погіршиться, дозволену 
кількість глядачів поступово збільшуватимуть.

У Туреччині з 1 червня державні службовці повер-
нулися до своєї звичайної трудової діяльності, людям 
дозволено відвідувати концерти просто неба. Знову 
відкрилися ресторани, кафе, пляжі, парки, сади, курси 
водіння, музеї, спортивні споруди і дитячі садки. Від-
новлено залізничне сполучення між містами. 

На Донбасі щодня стріляють. 29 травня сепа-
ратисти і збройні формування Росії 13 разів поруши-
ли режим припинення вогню та обстріляли українські 
позиції з заборонених Мінськими домовленостями 
мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Внаслідок воро-
жих обстрілів один військовослужбовець українських 
Об'єднаних сил отримав поранення.

У Броварах під Києвом – масова стрілянина. 
Вранці 29 травня тут сталася стрілянина за участю 
близько сотні осіб. Троє чоловіків отримали поранен-
ня з травматичної зброї. Як повідомила поліція, пере-
стрілка сталася між угрупуваннями, які «фришують» 
перевезення маршрутними таксі, через непрозорий 
розподіл маршрутів між підприємцями з боку чинов-
ників. За фактом хуліганства поліція відкрила кримі-
нальне провадження. Ряд учасників конфлікту затри-
мано поліцією.
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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 друзям, знайо-

мим, колегам, запропонуйте також передплатити. 

Не забудьте
продовжити передплату 

на нашу газету на ІІ півріччя
Оскільки більшість читачів газет традиційно оформ-

ляють передплату на півроку, радимо нашим читачам 
перевірити, на який термін у них оформлена передпла-
та на «Світ-інфо». Якщо не повністю на рік, а на перше 
півріччя, то вже зараз можна її продовжити на наступні 
місяці другого півріччя.

Можна по-різному ста-
витися до Юрія Луценка, 
його бурхливої політичної, 
державної, громадської ді-
яльності. Соціаліст, не один 
рік і далеко не рядовий, по-
тім голова парламентської 
фракції Ющенка «Наша Укра-
їна – Народна Самооборо-
на», потім, у попередньому 
парламенті, – голова фрак-
ції «Блок Петра Порошенка». 
Один з чотирьох польових 
командирів першого Майда-
ну. Міністр внутрішніх справ 
(двічі). Генеральний проку-
рор України. Політв̀ язень, 
ув̀ язнений Менської коло-
нії. Одне безперечно: він – 
ерудована, розумна людина.

Чим же цікавий ось цей 
його коментар на найбільш 
болючу тему України остан-
ніх років – війна на нашій 
землі і втрата територій? 
Суть його – жорсткі умови 
повернення поки що непід-
контрольної частини Донба-
су до складу держави.

Але тут йдуться не про 
метод повернення цих тери-
торій. Чи це буде під тиском 
міжнародної спільноти. Чи з 
«доброї волі» Росії, що рап-
том у неї з̀ явиться: як ото 
каже приказка – «Бажан-
ня інколи з̀ являються не за 
власним бажанням». Навряд 
чи автор пропонує силовий 
варіант – відвоювання тери-
торій. Хоч і таких пропозицій 
вистачає. Особливо від ди-
ванних вояків, котрим наба-
гато легше клацати по клаві-
атурі комп’ютера, ніж самим 
піти на фронт.

Врешті, буває все, мож-
ливі різні варіанти чи їх ком-
бінації. От тільки щодо сило-
вого – нам зв̀ язують руки 
Мінські угоди, які виключа-
ють силовий варіант. Угоди, 
підписані за президентства 

Порошенка. Він всі 5 років 
президентства говорив про 
потребу виконання Мінських 
угод, звісно, розуміючи їх га-
небність. А ганебними вони 
вимушено стали для нас, 

бо були підписані у вересні 
2014-го воюючими сторо-
нами після тяжких поразок 
української армії на початку 
війни. А в лютому 2015-го ці 
ж угоди були повторно схва-
лені главами 4-х найбільших 
держав Європи – президен-
тами України (Порошенком), 
Франції, Росії, канцлером Ні-
меччини.

Між іншим, Мінські уго-
ди передбачають справу за-
вершення війни, врегулю-
вання ситуації на Донбасі 
УЗГОЖДУВАТИ з представ-
никами окупованих терито-
рій, отих самих ДНР і ЛНР, 
тобто із заколотниками-се-
паратистами. Навіть узго-
дження, хоч яке збурення 
викликала серед ура-патрі-
отів можливість хоча б пе-
ремовин із заколотниками. 
Але яке ж узгодження без 
перемовин. 

Але ближче до суті ко-
ментаря Луценка. Він кате-
горично проти подальших 
принизливих компромісів 
при поверненні країні Дон-

басу. Ілюструє цю тезу при-
кладами Фінляндії і повоєн-
ної Німеччини.

Однак, питання компро-
місів дуже неоднозначне. 
Нинішня влада демонструє 

наміри нарешті завершити 
війну, відновити цілісність 
України, не поступаючись її 
інтересами. І влада починає 
процес інтеграції окупова-
них територій з країною, те-
риторій і , звісно ж, населен-
ня.

Ідея має у нас багато 
прихильників. Як і абсолют-
но протилежна – «махнути 
рукою» на окуповані терито-
рії, бо їх інтегрувати, приєд-
нати нормально – неможли-
во, це «ракова пухлина», як 
образно пише Луценко. 

Де тут розумний варі-
ант? З одного боку чуємо 
твердження. що це наші дав-
ні українські землі. Що саме 
з Донбасу – Василь Стус, 
Микола Руденко, Володимир 
Сосюра і ще безліч видатних 
українців. Хоч на все перелі-
чене є відповідь: мовляв, від 
цього для реалій сьогодення 
– «ні холодно,ні жарко», від 
цих історичних екскурсів.

Луценко пропонує жор-
сткі умови повернення Дон-
басу – лише після його вій-

ськового, політичного, со-
ціального «зачищення» 
– давайте без лукавства 
вживемо цей термін. І у та-
кої ідеї теж знайдеться бага-
то прихильників. Бо відкинь-
мо сентименти. Донбас – це: 
а) русифікований, проросій-
ський; б) прорадянський; в) 
криміналізований – регіон. 
Всі ці явища є і загалом в 
Україні, але не в такому об-
сязі, як на Донбасі. Саме він 
після другого Майдану став 
місцем сепаратистського 
заколоту. Саме він прийняв 
і сприйняв агресію Росії. 
Саме тут (поки що не торка-
ємося болючої теми Криму) 
було проведено референду-
ми чи псевдо референдуми 
за відокремлення від Укра-
їни і створення псевдо-рес-
публік ДНР і ЛНР.

Можна і треба аналізу-
вати, чому так сталося. Але 
ситуація ось така. Коментар 
Луценка продовжується ко-
ментарем Анатолія Грицен-
ка, багато в чому схожим. 
Там ідеться і про те, що біль-
шість мешканців окуповано-
го Донбасу і сьогодні – проти 
України і за Росію. 

То що далі? Інтегра-
ція? Чи роки й десятиліт-
тя не включених до Росії, 
але й ніким не визнаних 
псевдо держав, на кшталт 
Придністров̀ я, Південної 
Осетії, Абхазії? 

Одне беззаперечне: на 
Донбасі повинні негайно при-
пинитися бої, обстріли. Вре-
шті, цього вимагає вже 1-й 
пункт тих таки Мінських угод. 
В історії – це головний пункт 
при будь-яких перемир’ях. На 
жаль, цей пункт не був вико-
наний жодного дня за вже 
майже 6 років…

Петро АНТОНЕНКО

Донбас – на карантин

Нам належить створювати свою націю 
не вогнем, не мечем, а книгами, 

зокрема і «Спогадами Маннергейма»
«Карл Густав Маннергейм. Спогади». 

Моя роль у появі цієї книжки не така 
вже й визначна – я лише підтримав те, 
що ви вже запланували зробити. На 
книжці написано – видавництво «Наш 
формат» та Фундація князів Острозьких.

Чому я займаюся цією Фундацією? 
Мені здається, що Україна, на жаль, 
втратила своє середньовіччя. От у нас 
є Київська Русь, є козаччина, є царська 
доба, є боротьба за незалежність, а от 
14-15 століття в історії України немає. 
Я вважаю, що це потрібно надолужити, 
і князі Острозькі – це найпотужніші фі-

гури в українській історії, які могли би 
закрити цю прогалину.

З іншого боку, князі Острозькі для 
мене є символом – меч і книга. Десят-
ки переможних битв на всіх фронтах з 
ордою, з Москвою, у деяких західних 
битвах, і в той же час – книгобудуван-
ня. Для мене це код, який показує, як 
Україна має здобувати своє майбутнє 
– меч і книга, армія і культура.

Так вийшло, що «Спогади Маннер-
гейма» вийшли першими зі списку нон-
фікшн. Це певна символіка. Як завжди 
у нас в житті – випадкові речі найчасті-

ше стають важливими.
Маннергейм є людиною, яка сфор-

мувала не тільки Фінляндію, але й ці-
лий світогляд – як можна бути успіш-
ними країнам, які знаходяться поблизу 
московської орди.

Звернуся до цитати, яка найкраще 
пояснює, про що ця книжка: «Переко-
наний, що в цей буремний час годі ліку-
вати внутрішню загрозу компромісами 
і поступками, шукаючи точку, де може 
початися чесна співпраця з колиш-
нім супротивником (тут ідеться 
про Росію).
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Бліц-інформ

Про наших депутатів

Нові голови районних 
державних адміністрацій
Розпорядженням президента України Володи-

мира Зеленського наприкінці травня призначено 
ряд голів районних державних адміністрацій, у тому 
числі по Чернігівщині. Ось хто призначений по ра-
йонах:

Козелецький – Заславський Юрій Вікторович. 
Менський – Соловйов Євген Володимирович.
Ріпкинський – Позняк Людмила Володимирів-

на.
Городнянський – Камко Денис Миколайович.
Прилуцький – Кісленко Олеся Олександрівна.
Семенівський – Буданов Денис Сергійович.
Новгород-Сіверський – Молочко Тарас Вікторо-

вич.
Ніжинський – Ковтун Григорій Костянтинович.
Срібнянський – Коваленко Олександр Володи-

мирович.

Центр підвищення 
кваліфікації: 25-річчя
30 травня 1995 року відповідно до Указу Пре-

зидента України постала система професійного на-
вчання державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

25 років – яскравий та пам’ятний ювілей для 
всіх, хто працює в центрах підвищення кваліфікації 
або ж проходив навчання. Це кількасот тисяч грома-
дян України, десятки тисяч у кожній області – про-
фесійні управлінці різних територіальних ланок і га-
лузевих сфер.

А в найближчі тижні та місяці – інтенсивна ро-
бота, пов'язана із запровадженням нового адміні-
стративно-територіального устрою: як на базовому 
рівні, тобто територіальних громад, так і субрегіо-
нальному – нових районів.

Чернігівський регіональний центр 
підвищення кваліфікації

Випробовують 
потужну зброю
Поблизу селища Гончарівське випробували ра-

кетний комплекс українського виробництва, даль-
ність стрільби якого 2,5 км. Перед його потужністю 
не встоїть жодна броня.

Тестування провели спеціалісти Державного 
науково-дослідного інституту випробувань і серти-
фікації озброєння та військової техніки. Легкий пе-
реносний ракетний комплекс «Корсар» оснащено 
тепловізором та удосконаленим прицілом. «Корсар» 
призначено для ураження нерухомих та рухомих 
броньованих цілей з будь-якими видами і типами 
броні: танків, бронетранспортерів, швидкісних де-
сантних катерів, а також малорозмірних цілей - до-
тів, вертольотів, безпілотників.

Зараз спеціалісти опрацьовують отримані ре-
зультати випробувань.

Долучайтеся до Благодійного 
фонду «Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або кошта-

ми на підтримку діяльності Чернігівського благодій-
ного фонду «Захистимо Україну!», який, у свою чер-
гу, допомагає українській армії, родинам воїнів АТО.

Кошти можна перераховувати за такими рекві-
зитами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука 
Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

Молочна Чернігівщина: 
у трійці кращих в Україні
Наша область займає третє місце після Полтав-

ської та Черкаської за кількістю поголів’я великої 
рогатої худоби та обсягами виробництва молока. 
За 2019 рік господарства області виробили 245 ти-
сяч тонн молока. Найбільше – в Ічнянському та Бах-
мацькому районах, 35% обсягів виробництва в об-
ласті.

Частка молока, виробленого на сільгосппідпри-
ємствах, становить 48% від, а в державі цей показ-
ник складає лише 28%. Середній надій на корову за 
2019 рік становив 5838 кг. 

Продовжується переоснащення тваринницьких 
об’єктів, запровадження сучасних технологій утри-
мання, годівлі та доїння. Сьогодні на Чернігівщині 
працює 43 доїльні зали та ряд сучасних молокоза-
водів, де виробляється 51% молока екстра ґатунку, 
яке відповідає якості Європейського Союзу.

За січень-березень 2020 року агро формуван-
нями області вироблено 60,7 тисячі тонн молока, 
поголів’я худоби нараховує 98,6 тисячі, у тому числі 
корів - 41,2 тисячі.

Пішли приміські поїзди
Чи не найбільш очікувана новина по виходу 

з карантину: Укрзалізниця відновила з 1 черв-
ня рух не лише кількох десятків дальніх поїздів, 
а й електричок, цього найбільш масового тран-
спорту. Не у всіх областях, а там, де ситуація з 
епідемією це дозволяє. А наша Чернігівська об-
ласть від самого початку епідемії має найниж-
чий рівень захворювань в Україні.

Електрички пішли за тими ж 
маршрутами і за тим же розкладом. 

Для пасажирів обов̀ язкові маски і 
рукавички.

Відновлено автобусне сполучення по 
області, а також рух громадського тран-
спорту в містах, загалом райцентрах.

Художній музей 
відкрив двері

Після послаблення карантину 25 травня 
обласний художній музей імені Галагана від-
чинив свої двері. 

Говорить Юрій Ткач, директор музею: «Ми 
встановили захисник екран на касі. Додатко-
во закупили засоби захисту для очей, маски, 
дезінфектори, дезінфікуючі засоби для про-
тирання контактних поверхонь. У відвідувачів 
повинна бути обов’язково маска і ми впуска-

ємо невеликими групами – до 5 осіб на один 
зал. Але готові приймати невеликі екскурсійні 
групи до 10 осіб. Чекаємо відвідувачів з онов-
леною експозицією української хати. Добави-
ли творів декоративно-ужиткового мистецтва. 
Є в нас скриньки, в яких красуні зберігали свої 
намиста, прикраси. Також невеликий куточок 
сільського гончара і його гончарні вироби».

До вересня діятиме виставка «Небесне 
воїнство». На сьогодні відвідувачам пропону-
ють для огляду 6 великих експозицій.

Відкривається пляж на 
Десні в Чернігові

Офіційне відкриття – 6 червня. Дно Дес-
ни на «Золотому березі» на 300 метрів у до-
вжину і 15 у ширину уже обстежили водола-
зи. Такі ж роботи будуть проведені і на інших 
популярних у мешканців міста водоймах.

Менський зоопарк приймає 
відвідувачів

Почали з 26 травня. Щоб увійти на тери-
торію, відвідувачам потрібно вдягти захисну 
маску й одноразові рукавички. Також – збері-
гати дистанцію в два метри. 

Бібліотеки відкрито 
для читачів

Тимчасовий розклад роботи Чернігів-
ської міської Центральної бібліотечної 
системи у період адаптивного карантину. 

Обслуговування читачів.
Центральна бібліотека ім. М. Коцюбин-

ського (вул. Кирпоноса, 22): 10.00 – 19.00 
(понеділок – п’ятниця),субота – 10.00 – 
18.00. Вихідний – неділя.

Центральна бібліотека для дітей ім. О. 
Довженка (та ж адреса): 10.00 – 18.00 (поне-
ділок – субота). Вихідний – неділя.

Всі бібліотеки-філії працюють з 10.00 
по 18.00: 

Бібліотека-філія №1 для молоді: вихід-
ний – середа.

Бібліотека-філія №3: вихідні – вівторок, 
середа.

Бібліотека-філія №4: вихідний – неділя.
Бібліотека-філія № 5: вихідні – середа, 

субота.
Бібліотека-філія № 6: вихідні – середа, 

неділя.
Бібліотека-філія № 8: вихідні – субота, 

неділя.
Бібліотека-філія № 1 для дітей: вихідні – 

субота, неділя.
Бібліотека-філія № 2 для дітей: вихідні – 

середа, неділя.
Бібліотека-філія № 3 для дітей: вихідний 

– неділя.
Бібліотечний пункт: 10.00 – 18.00, ви-

хідні – середа, неділя.
Бібліотеки-філії № 2 і № 7 – не працю-

ють.
Відвідування бібліотек дозволяється 

лише за наявності у читача захисної маски 
та рукавичок.

Область виходить з карантину

Максим Микитась 
– під арештом
Апеляційна палата Вищого 

антикорупційного суду 28 трав-
ня замінила запобіжний захід 
колишньому народному депу-
тату Максиму Микитасю. За рі-
шенням судді до екснардепа за-
стосовано, замість домашнього 
арешту, тримання під вартою з 
альтернативою внесення за-
стави у 100 мільйонів гривень.

Микитасю інкримінують ма-
хінації із житлом Національ-
ної гвардії на понад 81 міль-
йон гривень. Його підозрюють 
у привласненні, розтраті май-
на або заволодінні ним шляхом 
зловживання службовим ста-
новищем. 

Максим Микитась – столич-
ний забудовник. Він є екскерів-
ником державної корпорації 
«Укрбуд». 

Микитась був депутатом 
Верховної Ради попередньо-
го скликання по мажоритарно-
му округу №206, який включає 
частину Чернігова, а також Чер-
нігівський і Ріпкинський райо-
ни. На торішніх виборах Мики-
тась балотувався по цьому ж 
округу, але переобраний не був.

23 травня депутат пар-
ламенту від округу Черні-
гівщини Валерій Давиден-
ко був знайдений мертвим 
з вогнепальним поранен-
ням в голову у його офісі 
в будинку в центрі Києва. 
Тіло виявила прибираль-
ниця близько пів на сьо-
му вечора. Поруч із тілом 
знайшли пістолет марки 

Glock, який є нагородним, власністю депутата. 
Правоохоронні органи на початку розслі-

дування розглядали версію про самогубство, 
вбивство або інсценування самогубства. Зго-
дом справу було перекваліфіковано як умисне 
вбивство.

Валерій Миколайович Давиденко мав 47 ро-
ків, народився у місті Носівка. Його батько працю-
вав водієм, а мати була бухгалтеркою. Середню 
освіту здобув у Носівській середній школі № 1. У 
1989 – 1990 рр. працював різноробочим на фермі 
у сільгосппідприємстві у Носівці.

В 1995 отримав диплом про вищу освіту в 
Українському університеті харчових технологій. У 
1996–1998 рр. – директор ЗАТ «Агропрофіт».

В 1998 переїхав у Київ і по 2013 рік працю-
вав у різних виробничих структурах. В 2007 разом 
із партнерами Юрієм Колобовим та Борисом При-
ходьком стає власником «Терра Банку».

20 травня 2013 — указом президента Украї-
ни Януковича призначений заступником Міністра 
аграрної політики та продовольства. Звільнений 

12 березня 2014 року розпорядженням прем'єр-
міністра Яценюка.

Після обрання народним депутатом переписав 
свій бізнес на матір. Також частина майна була за-
писана на його цивільну дружину Людмилу Несте-
ренко, від якої у них дві доньки. 

Переміг на виборах до Верховної Ради 2014 
року на Чернігівщині в одномандатному окрузі № 
208 (Бахмацький, Борзнянський, Куликівський, 
Менськй,Талалаївський райони, частина Ічнян-
ського району) від партії Всеукраїнське аграрне 
об'єднання «Заступ».

2019 року переобраний до Верховної Ради 
9 скликання як безпартійний самовисуванець в 
цьому ж округу. Спершу був позафракційним, а з 6 
грудня – член депутатської групи «Довіра».

Основний бізнес — сільськогосподарське під-
приємство «Агродім» (головний офіс у Бахмачі) і 
ТОВ «РЕГІОН-2007» (Козелець). Серед засновників 
«Агродому» — матір Давиденка і міністр фінансів в 
уряді Миколи Азарова Юрій Колобов. Давиденко 
був власником великої кількості земельних діля-
нок в Козині, Носівці, Старих Безрадичах, оренду-
вав офіси в кількох містечках Чернігівської облас-
ті. Квартири у Києві були записані на родичів (пере-
важно на цивільну дружину). 

Серед ключових бізнес-партнерів значилися 
Юрій Колобов і Борис Приходько. Обоє займали 
високі посади за Януковича і на них були відкриті 
кримінальні справи. Бориса Приходька звинувачу-
вали у присвоєнні 2 млрд грн. Справу ще не роз-
крили.

Чемпіонат України з футбо-
лу. Прем`єр-ліга. 24 тур. 30 трав-
ня, Київ. «Колос» – «Десна» – 0:2.

Саме цим командам випа-
ла честь відновлення чемпіонату 
після більш як 2-місячної перерви 
на карантин. Матч пройшов на 
«Оболонь-Арені», де грає коман-
да, зареєстрована у пристолич-
ному селі Ковалівка, але за суттю 
– ще один столичний клуб, укомп-
лектований відомими гравцями.

Це був загалом 24 тур, а вод-
ночас 2 тур другого етапу, окре-
мих турнірів у двох шістках. 

Перший тайм пройшов у рів-
ній боротьбі. А в середині друго-
го нарешті ми побачили перший 
гол чемпіонату після його від-
новлення. Його забив наш ка-
пітан і лідер команди Денис Фа-
воров, стрімко замкнувши голо-

вою подачу Тотовицького. Вже 
за кілька хвилин господарі мо-
гли відігратися: суддя призна-
чив пенальті у наші ворота. Але 
наш воротар Євген Паст, один 
з кращих голкіперів чемпіонату 
країни, відбив цей 11-метровий 
удар. А ближче до кінця матчу ра-
хунок подвоїв Єгор Картушов.

Нелегка і дуже потрібна пере-
мога, адже наші відставали перед 
цим туром від «Динамо і «Зорі» на 
3 очки. І обидва ці суперники про-
грали: «Зоря» того ж дня поступи-
лася «Олександрії» – 0:1; у неділю 
«Динамо» в Києві програло «Шах-
тареві» – 1:3, то ж долю чемпіон-
ства практично вирішено.

Натомість наступні три ко-
манди набрали порівну очок. Та 
попереду ще 8 турів.

Результат двох інших матчів 

туру: «Дніпро» – «Олімпік» – 3:1; 
«Ворскла» – «Львів» – 1:1. Матч 
«Карпати» – «Маріуполь» не від-
бувся, бо в останній момент у 
кількох гравців «Карпат» вияви-
ли зараження на коронавірус. 
Львів̀ яни поки що на каранти-
ні. Що ж, чемпіонат відновився 
при певних обмеженнях. Мат-
чі – без глядачів. На грі, крім 
футболістів,тренерів і суддів, всі 
інші – персонал стадіону, лікарі, 
телевізійники – в масках.

У наступному турі «Десна» 
грає в суботу 6 червня, о 17.00, 
в Києві, з чинним чемпіоном і лі-
дером «Шахтарем». Паралельно 
матч «Зоря – «Колос». О 14.00 
матч «Львів» – «Дніпро-1». У не-
ділю 7 червня матчі: «Олімпік» – 
«Маріуполь», «Динамо» – «Олек-
сандрія», «Карпати» – «Ворскла». 

Турнірна таблиця чемпіонату 
після 24-го туру

Забиті і пропущені м’ячі, 
набрано очок.

Перша шістка

«Шахтар» 62-16 62

«Зоря» 40-19 46

«Десна» 39-16 46

«Динамо» 46-21 46

«Олександрія» 35-25 43

«Колос» 27-45 26

Друга шістка

«Дніпро-1» 21-35 31

«Маріуполь» 21-37 25

«Львів» 18-37 22

«Ворскла» 17-40 22

«Олімпік» 19-41 19

«Карпати» 18- 41 14

Загинув Валерій Давиденко

«Десна» в лідерах чемпіонату України
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Бліц-інформ
Які податки найбільше 
наповнюють місцеві 
бюджети 
До місцевих бюджетів усіх рівнів об-

ласті у січні-квітні 2020 року надійшло по-
над 1,9 млрд грн від сплати податків і збо-
рів. Приріст до відповідного періоду мину-
лого року 7,9 % (+139,7 млн грн).

Найбільшу частку (63,7 %) займає по-
даток на доходи фізичних осіб, якого на-
дійшло більше 1,2 млрд грн, з них до об-
ласного бюджету спрямовано 242,8 млн 
грн, решту – до бюджетів об’єднаних тери-
торіальних громад та районів.

Податку на майно (за земельні ділян-
ки, житлову та нежитлову нерухомість, а 
також автомобілі преміум-класу) забез-
печено ще 258,9 млн грн (13,6 % доходів 
бюджетів територіальних громад). Єдино-
го податку на підприємницьку діяльність 
надійшло 289,6 млн гривень (15,2 % за-
гальної суми).

Податку на прибуток сплачено 19 млн 
грн, рентної плати за користування при-
родними ресурсами – 54,7 млн грн, ак-
цизного податку від реалізації підакциз-
ної продукції та пального – 56,1 млн грн, 
плати за ліцензії на продаж алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів – 5 млн грн, 
екологічного податку – 6,1 млн грн. 

Чверть надходжень до місцевих бю-
джетів забезпечили установи сфери дер-
жавного управління, освіти та охорони 
здоров’я (492,1 млн грн). Також у значних 
розмірах сплачено податки представни-
ками галузі сільського господарства (19,5 
% або 372 млн грн), промисловості (14,7 % 
або 279,5 млн грн).

Від суб’єктів господарювання у сфері 
торгівлі та громадського харчування на-
дійшло 149,3 млн грн, транспорту – 106,3 
млн грн, лісового господарства – 58 млн 
грн, будівництва – 30 млн грн.

Сектор комунікацій Головного 
управління  Держподатслужби 

у Чернігівській області

Найбільш затребувані – 
працівники сільського 
господарства
Про це повідомляє обласна служба 

зайнятості, в базі даних якої налічуєть-
ся 311 вакансії для трактористів та трак-
тористів-машиністів, 38 вакансій для ро-
бітників з комплексного обслуговуван-
ня сільгоспвиробництва, 20 вакансій для 
тваринників тощо.

Сталим попитом у роботодавців ко-
ристуються водії автотранспортних засо-
бів (227 вакансій), підсобні робітники (221 
вакансія).

Також є потреба у робітниках лісогос-
подарських робіт (23 вакансії), продавцях 
продовольчих товарів (63 вакансії), куха-
рях (47 вакансій), швачках (34 вакансії).

Зберегти об’єкт історії 
«Будинок 
Чернігівської 
громадської бібліотеки»
При вивченні питання стану дотриман-

ня вимог діючого законодавства у сфері 
охорони культурної спадщини,  Чернігів-
ською місцевою прокуратурою встанов-
лено, що на об’єкті історії «Будинок Чер-
нігівської громадської бібліотеки», розта-
шованого по вул. Преображенська, 24/
вул.Гонча,5 у Чернігові, невстановленими 
особами здійснюється проведення буді-
вельних робіт.

А саме: збиття штукатурного оздо-
блення фасаду будівлі, заміна дверей та 
вікон, без погодження з Департаментом 
культури і туризму, національностей та ре-
лігій Чернігівської облдержадміністрації.

З урахуванням викладеного, травня 
Чернігівською місцевою прокуратурою 
розпочато кримінальне провадження за 
фактом псування вказаного об’єкту іс-
торії, за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч.2 ст.298 КК 
України.

Цей цікавий і дуже потрібний 
волонтерський проект діє в Чер-
нігові вже 5 років. Зараз – на 
базі Центральної бібліотеки ім. 
Коцюбинського.

Повідомляє керівник і викла-
дачка курсів, директорка Черні-
гівської центральної бібліотечної 
системи, кандидатка філологіч-
них наук Людмила Зіневич.

5-ий випуск курсів 
Цьогоріч мав би бути уже 5-ий 

випускний Безкоштовних кур-
сів української мови в Чернігові. 
Завжди намагалася організува-
ти його так, щоб став пам'ятним 
для наших випускників новими 
відкриттями, знаннями, знайом-
ствами. Кожна мандрівка (Со-
сниця, Любеч, Канів, Київ, Пере-
яслав-Хмельницький, Козелець, 
Олександрійський парк, Трос-
тянецький заповідник, Качанів-
ка) – яскрава сторінка у літописі 
пам'яті. Дякую всім і кожному, що 
ми були разом. 

Цього разу ми планували за-

вершити навчальний рік знайом-
ством із Мезинським національ-
ним природним парком. Щиро 
сподіваюся, що так і буде після 
скасування карантинних обме-
жень, адже ми так наполегливо й 
завзято навчалися.

Відзначили 
День вишиванки
Який День вишиванки без 

БКУМ? 5 років вірності тради-
ції. Вшанували пам'ять борців за 
волю України та помолилися за 
упокій душ загиблих Героїв у росій-
сько-українській війні.

Безкоштовні курси української мови

Для когось карантин – це період вимуше-
ної бездіяльності, а для когось – можливість 
розпочати нові цікаві проєкти. Співробітники 
Чернігівської міської ЦБС уже працюють над 
створенням нової музейної експозиції, яку 
планується розмістити у бібліотеці ім. М. Ко-

цюбинського. Це буде Бібліотечний музей кни-
ги, до фондів якого увійдуть рідкісні та цінні ви-
дання, а також книги з автографами авторів. 
І хоча ми поки що не Ватиканська бібліотека, 
але початок нової експозиції вже покладений, 
і з’явилися перші цікаві експонати. 

На сьогодні найстарішим експонатом май-
бутнього музею є книга «Хімічна війна» 1924 
року. 

Також цікавою є ілюстрована «Одісея» 
Гомера, адаптована для юних читачів аме-
риканською письменницею і переклада-
чем українського походження Енн Террі Уайт 

(книга побачила світ у Нью-Йорку). 
Цінним експонатом є видання 1959 року 

казкової повісті відомого китайського дитячо-
го письменника Янь Вєнь-цзина «Тан Сяо-си в 
Бухте кораблей, отплывающих завтра». Книга 
проілюстрована відомим художником Володи-
миром Конашевичем, молоді роки якого про-
йшли в Чернігові.

Також серед експонатів музею – дослі-
дження, присвячені творчості Михайла Коцю-
бинського, видані у 50-х роках минулого сто-
ліття, ілюстровані видання української та за-
рубіжної класики 50-х – 60-х років, репринтні 
видання тощо.

Що стосується книг з автографами, то у 
фондах бібліотеки зберігаються книги із дар-
чими написами Павла Тичини, Ірини Коцю-
бинської, Абрама Кацнельсона, Станіслава 
Реп’яха, Михайла Слабошпицького, Олексан-
дра Балабка, Надії Галковської, Сергія Дзюби 
та ін. 

Фонди музею поповнюються виданнями з 
фонду бібліотеки, які будуть виділені для цього 
в окремий фонд, а також книгами, подарова-
ними нашими читачами та гостями.

Сподіваємося, що після свого відкриття Бі-
бліотечний музей книги стане ще однією ціка-
винкою не лише для відвідувачів бібліотеки, а 
й для туристів.

Олена ТЕРЕЩЕНКО
Чернігівська міська 

Центральна бібліотечна система

Вітання!
Колектив Чернігівської міської Цен-

трально бібліотечної системи щиро ві-
тає з ювілеєм нашу колегу, завідуючу бі-
бліотекою-філією № 2 для дітей Тетяну 
Дмитрієву. 

Пані Тетяна бере активну участь у про-
фесійних конкурсах, має ряд почесних 
відзнак та грамот. Минулого року вона 
стала переможцем ІV обласного конкур-
су професійної майстерності «Бібліопро-
фі-2019». 

Пані Тетяна – справжній гуру своєї 
справи, невтомний «енерджайзер», при-
клад та натхненниця для колег та улюбле-
ниця читачів. Бажаємо залишатися завжди 
такою ж життєрадісною, доброзичливою, 
креативною. Многая літа!

Музей книги в бібліотеці 
ім. Коцюбинського

Серед музеїв України одним з найстарі-
ших є Прилуцький краєзнавчий музей імені В. 
Маслова. В його стінах зібрані археологічні, іс-
торичні, природничі, етнографічні та мистецькі 
пам’ятки Прилуччини, які розповідають про ба-
гатовікову історію Приудайської землі, її чарів-
ну природу, видатних українців.

У кінці ХІХ століття, на зборах повітового 
земства 22 вересня (4 жовтня за новим сти-
лем) 1894 року, було одноголосно прийнято рі-
шення про створення в Прилуках природничо-
історичного музею.

У 1927 році завідуючим окружного музею 
стає професор Василь Іванович Маслов. Він 
створив у Прилуках один із найкращих на той 
час музеїв України. Основою для створення но-
вої експозиції послужила Галаганівська при-
ватна музейна збірка, яка складалася із ше-
деврів світового мистецтва: Т. Шевченко, Л. 
Жемчужников, В. Штернберг, І. Соколов, К. Тру-
товський, О. Іванов, І. Айвазовський, Л. Лагоріо, 

М. Клод. Крім того, чудова колекція старовин-
них українських портретів і народних картин 17-
19 століть, картини західноєвропейських май-
стрів, ікони, збірка італійських гравюр, вази з 
коштовних гірських порід, колекції старовин-
них меблів, бронзи, килимів, козацької зброї, 
монет та медалі. Це далеко не повний перелік 
того, що зібрав і зберіг В. І. Маслов із своїми 
помічниками.

Вдалося зберегти музейне зібрання і в ли-
холітні роки 1932-1933, 1937 та буремні роки 
Великої Вітчизняної війни. Лише в 1953 році, 
коли до справи взялися «ідейні» діячі, під приво-
дом нестачі коштів та браку приміщення, з му-
зею було вивезено все найцінніше і найкраще 
до Чернігівського історичного музею.

Однак музей продовжував працювати. За 
цей час зібрання поповнилися художніми тво-
рами відомих українських художників, митців-
прилучан. Була зібрана колоритна колекція 
декоративно-ужиткового мистецтва, колекція 

ікон, нумізматична збірка.
Музей та краєзнавче товариство ім. В. І. 

Маслова стали ініціаторами випуску щомісяч-
ного періодичного видання «Скарбниця».

За свій досить таки солідний вік музей від-
чув на собі довгий та нелегкий шлях становлен-
ня нашої держави. Протягом всього існування 
музею виникало питання відсутності постійно-
го приміщення під музейне зібрання.

18 травня, до Міжнародного Дня музеїв, на 
майданчику біля пам’ятника В. І. Маслову було 
відкрито виставку під відкритим небом «Цікаві 
експонати музею». В експозиції були представ-
лені найцікавіші музейні експонати, які дотичні 
до різних епох становлення Прилуччини. Це еле-
менти археології часів зарубинецької і черня-
хівської культур, Київської Русі, козацький па-
тронташ, стріли, люльки для куріння, знак При-
луцького міського голови 19ст., унікальна ке-
раміка 19ст., військове приладдя різних епо, 
медичні інструменти знаних прилуцьких лікарів.

Під час поїздок

На День вишиванки в Чернігові

У Прилуках відзначили Міжнародний день музеїв
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Кримінальна хроніка

Бліц-інформ
Область втілить масштабні 
екологічні проєкти
Глобальний екологічний фонд (Global 

Environment Facility) і UNDP Ukraine / ПРООН 
в Україні обрали іЧернігівщину в якості парт-
нера для реалізації масштабного екологічного 
проєкту. Загалом у ньому візьмуть участь 7 об-
ластей України. Екопроєкт розрахований на 5 
років та стартує у 2021 році

Головна мета – відновлення натурального 
стану екосистеми та агроландшафтів, запобі-
гання деградації ґрунтів та оптимізація гідро-
логічного режиму територій. А ще – раціональ-
не планування землекористування, щоб роз-
вивати кормову базу для тваринництва. 

— Громадам відкриється додаткова мож-
ливість для формування сталих джерел дохо-
дів, – коментує голова Чернігівської ОДА Ан-
дрій Прокопенко.

Підготовчий етап завершено. Після узго-
дження з ОДА Мінекоенерго передасть до-
кументи на затвердження GEF. У свою чергу 
Фонд пооб’єктно визначить обсяг і вид робіт, 
фінансування. Проєкт реалізується за рахунок 
Фонду.

Підтверджено участь Талалаївської ОТГ. 
Для громади це пілотний проєкт. Тут проведуть 
комплексний аналіз стану землекористуван-
ня. Паралельно проаналізують тваринницьку 
галузь.

Також участь підтверджено Сосницькому 
району (об’єкт – осушувальна система Убідь) 
та Ніжинському району (об’єкт – меліоративна 
система Остер, ІІ і ІІІ черга). Експертна оцінка 
вартості меліоративних заходів складає 350 
тисяч доларів США.

Наявність торфовищ була одним з критері-
їв відбору. Адже у цих місцевостях частіше ви-
никають пожежі. Справні меліоративні канали 
слугуватимуть запобіжником цьому лиху.

Природно-заповідний 
фонд поповнили 
5 нових об’єктів
На Чернігівщині утворено 5 нових об’єктів 

природно-заповідного фонду загальною пло-
щею понад 161 га.

Відповідне рішення було ухвалене 12 трав-
ня на сесії обласної ради. 

«Оголошення вказаних природно-заповід-
них об’єктів проводиться без вилучення зе-
мельних ділянок у їхніх власників та користу-
вачів», ідеться у рішенні сесії.

У переліку – 5 об’єктів. Найбільший – орні-
тологічний заказник місцевого значення «Ку-
лик» площею понад 85 га на західній околиці 
села Беремицьке Козелецького району. Це – 
заплавна територія Десни, де гніздяться пта-
хи, що охороняються Червоною книгою Укра-
їни. Серед представників рідкісної фауни – 
кулик-сорока, крячок малий, шуліка чорний, 
сорокопуд сірий, лелека чорний, нерозень, го-
голь, малий підорлик, змієїд, орлан-білохвіст, 
сова болотяна та інші. Крім птахів, там водить-
ся багато різних видів диких тварин.

Другий за розміром – гідрологічний заказ-
ник місцевого значення «Верхній Болгач» біля 
села Коробки Любецької селищної ради Ріп-
кинського району. Це – природне озеро пло-
щею 55 га, що в X-XIII ст. було складовою час-
тиною водного торгово-транспортного шляху 
Любеч – Чернігів. Водойма виступає регуля-
тором гідрологічного режиму прилеглих тери-
торій. У заказнику наявні червонокнижні види 
рослин.

Ландшафтний заказник місцевого значен-
ня «Засенкове» площею 21 га під селом Біло-
річиця – історична та природна пам’ятка При-
луччини, що була створена як парк іще 1873 
року. Місцевість – осередок поширення рідкіс-
них та червонокнижних видів рослин: конвалії 
лісової, сону великого, пролісків лісових, під-
сніжника білого.

Ще два об’єкти – це ботанічні пам’ятки при-
роди місцевого значення в Ріпкинському райо-
ні: «Лизуноворуднянські дуби» (0,05 га) – два 
дерева віком понад 300 років в с. Лизунова 
Рудня Клубівської сільської ради, та «Бурков-
щинський дуб» на хуторі Бурковщина села Ко-
робки Любецької ОТГ. Вік останнього теж пере-
вищує 300 років, а висота становить 16 м.

На приватній території козаць-
кої садиби у Вижні, що в передмісті м. 
Ічня, 20 травня проведено вшануван-
ня пам’яті жертв депортації кримсько-
татарського народу.

Меморіальний захід організували 
громадська організація «Українська 
ініціатива» спільно з Меджлісом крим-
ськотатарського народу та місцевими 
волонтерами.

Ахтем Чийгоз, заступник голови 
Меджлісу кримськотатарського наро-
ду, народний депутат України, наголо-
сив, що кримські татари та українці в 
захопленому Криму, незважаючи на 
чергову заборону російської окупа-
ційної влади, і в цьому році вшанували 
пам’ять жертв депортації кримськота-
тарського народу у 1944 році. 

Юрій Косенко , голова правління 
ГО «Українська Ініціатива», декламував 
вірш «Вдячність» кримськотатарського 
поета Самада Шукура мовою оригіна-
лу, а в перекладі українською учасники 
почули його у виконанні громадського 
активіста Дениса Степаненка.

Андрій Іванець, український істо-
рик, уродженець Криму, викриваючи 
злочинну природу російського імперіа-
лізму, нагадав, що влада СРСР із 1956 
року навіть заборонила назву крим-
ськотатарського народу. 

Євген Зінич, волонтер, привернув 
увагу, що влітку 1659 року через цю 
місцевість українські і кримськотатар-
ські війська разом йшли на зустріч із 

московським агресором, якого вони 
вщент розгромили в славетній Коно-
топській битві.

Олег Куриленко, волонтер, учасник 
бойових дій сучасної російсько-укра-
їнської війни, відзначив вагомий вне-
сок кримських татар, які разом із усім 
українським народом зупинили росій-
ського агресора на Донбасі.

Сергій Горобець, представник 
Українського інституту національ-
ної пам’яті, наголосив: «Звинуватили 
кримських татар у зраді ті, хто пактом 
Молотова-Ріббентропа відкрив шлю-
зи Другої світової війни, хто був вірним 
союзником Гітлера в наступні май-
же два роки і хто проводив у Європі в 
1939-1941 роках не менш агресивну 
політику, ніж нацисти. Тому події трав-
ня 1944 року – це етнічний геноцид і 
просто ганебний злочин. А найсумні-
ше, що там, «за поребриком», не со-
ромно за такі дії й вибачатися ніхто не 
збирається». 

Учасники меморіального заходу 
взяли участь у покладанні квітів до ме-
моріальної дошки на честь видатного 
лідера кримськотатарського народу 
Номана Челебіджіхана (1885-1918), 
що встановлена на фасаді будівлі за-
лізничного вокзалу в м. Ічня.

Сергій БУТКО
 Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Книга Олександра 
Молибоги про ветерана 

Івана Андрієнка
У приміщенні Ани-

сівської сільської ради 
20 травня відбулося 
представлення книги 
мешканця села, кра-
єзнавця Олександра 
Молибоги про свого 
земляка – «Іван Гри-
горович Андрієнко: від 
солдата – до ветера-
на. Біографічний на-
рис».

В заході взяли 
участь керівник апа-
рату Чернігівської рай-
держадміністрації Те-
тяна Куриленко, голо-
ва Ради Чернігівської 
обласної організа-
ції ветеранів України 
Анатолій Скуратович, 
голова Ради Черні-
гівської районної ор-
ганізації ветеранів 
України Олександр Ва-
луйський, голова Чер-
нігівського районного 
осередку Національної спілки краєзнавців Украї-
ни Андрій Курданов, Анисівський сільський голова 
Тетяна Куча, директор Анисівської школи Михайло 
Кубрак.

Перед початком представлення учасники заходу 
вшанували воїнів, що загинули у Другій світовій ві-
йні покладанням квітів до обеліску Слави. 

Анатолій Скуратович вручив Івану Андрієнку від-
знаку «Почесний ветеран України».

Олександр Молибога розповів про ідею напи-
сання книги, зупинився на основних віхах біографії 
ветерана Івана Андрієнка.

Андрій Курданов представив книги «Літопис 
доль та днів минулих», в яких висвітлено факти біо-
графій солдатів Другої світової війни з Чернігівсько-
го району, їх бойові нагороди.

Вшанували пам’ять жертв геноциду 
кримськотатарського народу

Автор з героєм книги

Поліція затримала розбійників
Уранці 24 травня до поліції повідомили: цієї ночі, близь-

ко третьої години, невідомі скоїли напад на літнє подружжя 
у віддаленому селі Городнянського району. Зловмисники у 
балаклавах пробралися до будинку пенсіонерів та завдали 
тілесних ушкоджень 90-річному господарю і його 88-річній 
дружині. Нападники відібрали у стареньких заощадження, 
точна сума яких встановлюється, після чого втекли.

За викликом на місце події прибула слідчо-оперативна 
група районного відділення поліції, співробітники сектору 
кримінальної поліції. Невдовзі до них приєдналися колеги 
з управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області. 

В результаті проведеної, під процесуальним керівни-
цтвом Городнянської районної прокуратури, низки роз-
шукових та слідчих дій поліцейські встановили особи двох 
підозрюваних у вчиненні розбійного нападу. Обидва – не-
працюючі мешканці районного центру, 1991 та 1993 років 
народження. Один зі спільників раніше судимий. Обидва по-
міщені до ізолятора тимчасового тримання.

Потерпілих пенсіонерів було госпіталізовано до цен-
тральної районної лікарні. Їхній стан оцінюється як серед-
ньої тяжкості.

Триває досудове розслідування у кримінальному прова-
дженні, відкритому за частиною 3 статті 187 Кримінального 
кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням в жит-
ло). Згідно з нею, зловмисникам загрожує до 12 років по-
збавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисники зрубали 663 дерева
Державною екологічною інспекцією у Чернігівській об-

ласті 14 травня при проведенні заходів державного нагляду 
(контрою) щодо дотримання природоохоронного законодав-
ства, за зверненням Плисківської сільської ради Борзнян-
ського району, виявлено 2 незаконні вирубування дерев у 
полезахисних лісових смугах на землях сільради. Особи по-
рушників не встановлено.

Проведено заміри діаметрів пнів незаконно знесених 
663 дерев різних порід. Обраховано збитки, завдані внаслі-
док вирубувань, на суму 2 172 938 гривень.

Заяви про вчинення злочинів направлено до правоохо-
ронних органів з метою встановлення осіб порушників та 
притягнення винних до відповідальності.

Роз`яснення перед 
виходом на волю

Проведення роз’яснювальної ро-
боти із засудженими, які готуються 
до звільнення з Державної устано-
ви «Чернігівська виправна колонія 
(№ 44)»

На виконання наказу про за-
твердження Порядку взаємодії уста-
нов виконання покарань, уповнова-
жених органів з питань пробації та 
суб'єктів соціального патронажу під 
час підготовки до звільнення осіб, 
які відбувають покарання у вигляді 
обмеження або позбавлення волі, в 
рамках пенітенціарної пробації та на 
виконання запитів Державної уста-
нови «Чернігівська виправна колонія 
(№ 44)», заступник начальника Дес-
нянського РВ філії Державної уста-
нови «Центр пробації» в Чернігівській 
області Ірина Демиденко відвідала 
двох засуджених, які готуються до 
звільнення по Деснянській території 
Чернігова. 

В ході зустрічі на базі ДУ «Чер-
нігівська виправна колонія (№ 
44)», з ясовано проблемні питан-
ня з метою подальшого їх вирішен-
ня. Засудженим надані роз’яснення, 
пов’язані з їх подальшим побутовим 
та трудовим влаштуванням, отриман-
ням соціальної допомоги після звіль-
нення. 

Доречно додати, що стосовно од-
нієї із засуджених Деснянським ра-
йонним відділом складалась досу-
дова доповідь, у висновку якої реко-
мендовано виправлення засудженої 
в умовах ізоляції. Даний висновок 
судом враховано при винесенні рі-
шення, та засуджена відбуває пока-
рання. 

«Чорні лісоруби» 
заплатять 400 тисяч 

гривень штрафу
Прилуцькою місцевою прокура-

турою здійснювалось процесуаль-
не керівництво досудовим розсліду-
ванням кримінальних проваджень 
за ч. 2 ст. 246 КК України – за фак-
том незаконного вирубування де-
ревини в полезахисних смугах на 
території Прилуцького району, чим 
заподіяні збитки Малодівицькій се-
лищній раді на суму 203 тис. грн. та 
Ічнянській міській раді на суму 185 
тис. грн.

Вироками Прилуцького міськра-
йонного та Ічнянського районного 
судів правопорушників визнано ви-
нними у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, однак шкода, заподі-
яна державі в особі вищевказаних 
органів місцевого самоврядування, 
залишилась невідшкодованою.

Прилуцькою місцевою прокура-
турою 14. 05. 2020 до Прилуцько-
го міськрайонного суду в інтересах 
держави в особі Малодівицької се-
лищної ради та Ічнянської міської 
ради направлено 2 позовні заяви 
про відшкодування шкод, заподіяної 
правопорушниками незаконною ви-
рубкою деревини на суму 203 тис. 
грн. та 185 тис. грн..

25 травня рішеннями суду за-
доволено 2 позовні заяви прокуро-
ра та зобов’язано правопорушників 
відшкодувати завдані ними матері-
альні збитки.

Таким чином, на рахунки вказа-
них органів місцевого самовряду-
вання будуть перераховані відповід-
ні грошові кошти.
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Бліц-інформ
У Празі висунули 
звинувачення 
громадянам Чехії 
й Білорусі, що 
воювали за «ДНР»
Прокурор Праги висунув обвину-

вачення двом чоловікам, які на сторо-
ні бойовиків брали участь у бойових 
діях на Донбасі.

Про це заявив посол України в Че-
хії Євген Перебийніс:

«Прокурор м.Прага Марек Бодлак 
повідомив про висунення обвинува-
чення громадянину Чехії та громадя-
нину Білорусі, що постійно проживає в 
Чехії, за ст. 311 кримінального кодек-
су «терористичний акт» за участь у бо-
йових діях проти України на Донбасі».

Обом обвинуваченим загрожує 
покарання у вигляді позбавлення волі 
від 12 до 20 років.

Видання Ceske Noviny повідо-
мляє, що йдеться про 40-річного біло-
руса, який брав участь у бойових діях 
на Донбасі у 2014-2016 роках. Нара-
зі він перебуває у в’язниці через за-
вдання тяжких тілесних ушкоджень. 
Його справу розглядатиме суд Праги.

Щодо громадянина Чехії, то відо-
мо, що він приєднався до бойовиків 
незаконних збройних формувань на 
сході України взимку 2015-2016 ро-
ків. Розгляд у цій справі розпочнеть-
ся 1 липня в обласному суді в Чеське 
Будейовіце.

У 2019 році військовослужбовця 
збройних сил Чехії засудили за звину-
ваченням в тероризмі за участь у бо-
йових діях на боці російських окупан-
тів на тимчасово окупованій території 
України.

Київ купує сотні 
одиниць транспорту, 
щоб замінити ними 
маршрутки 
Про це заявив мер Києва Віталій 

Кличко.
 «Після карантину ми будемо за-

пускати транспорт. Але на сьогодні ми 
не можемо відмовитися від маршру-
ток, тому що вони перевозять достат-
ньо велику кількість пасажирів.

Ми робимо все для того, щоб за-
раз «витиснути» маршрутки. Тому за-
куповуємо зараз 200 нових автобу-
сів. Вони вже проплачені, і найближ-
чим часом я буду готовий їх презен-
тувати. Нами закуплено за останній 
час біля 70 нових, сучасних трамваїв, 
більше 100 тролейбусів. Тобто новим, 
сучасним транспортом з кондицію-
ванням, з низькою підлогою і з ціною 
меншою, ніж у маршрутках, ми зроби-
мо все для того, щоб ці маршрутки ви-
тіснити з міста Києва».

Лише 2,7 % 
обстежених мостів 
повністю справні
Мова не про всі мости, а лише об-

стежену третину їх, але й це дає уяву 
про сумний стан цих дуже важливих 
споруд.

Про це заявив голова «Укравтодо-
ру» Олександр Кубраков під час пре-
зентації концепції державної еконо-
мічної програми відновлення мостів 
на дорогах на 2020-2025 роки.

Всього обстежено 35% з 16,2 ти-
сяч мостів і споруд.

З обстежених мостів 10,6% — об-
межено справні, 57,8% — дієздатні, 
26,9% — обмежено дієздатні, а 2,7% 
— недієздатні в принципі.

Переважно мости будувались в 
60-70-ті роки (сумарно 8,7 тисяч спо-
руд).

При цьому, з обстежених мостів 
71% — державних, 15% — місцевих 
  споруд.

Донбас – на карантин
Нам належить створювати свою націю 

не вогнем, не мечем, а книгами, 
зокрема і «Спогадами Маннергейма»

Наша внутрішня сила й без-
пека занадто дорогі, щоб стави-
ти їх під загрозу експеримента-
ми, якими супротивник завжди 
зловживав. І я не думаю, що 
законослухняна Фінляндія під-
тримуватиме таку політику. Не 
думаю, що безстрашні чолові-
ки, які рік тому неозброєні під-
ставляли геройські груди під 
ворожі кулі, тепер, боячись тих 
самих погроз, захочуть брати 
участь у такій ганебній капіту-
ляції. Ні, така кон'юнктура по-
літика, грунтована на боягузтві 
і хибному уявленні про станови-
ща і шанси на перемогу. Ті, хто 
це підтримує, готові залишити 
наші позиції, щоби дістати змо-
гу, на їхню думку, вправною по-
літичною грою уникнути наслід-
ків поразки.

Але вони забувають, що бог 
війни примхливий, вони забува-
ють власний гіркий досвід.

Вони забувають, ЩО БО-
РОТЬБА ДВОХ СВІТОГЛЯДІВ ТО-
ЧИТЬСЯ ДО ЗАГИНУ І ЩО ПЕРЕ-
МОГА БІЛЬШОВИКІВ ОЗНАЧА-
ТИМЕ, ЩО ВСІМ, НАВІТЬ НАЙ-
ПІДДАТЛИВІШИМ, ДОВЕДЕТЬСЯ 
БУТИ ГОТОВИМИ ДРУЖНО КО-
ПАТИ СОБІ МОГИЛУ».

Це публічне звернення Кар-
ла Маннергейма до Національ-
ної коаліційної партії восени 
1919 року.

Мені здається, в цій фразі 
пояснення, чому саме ця книж-
ка видана нашими спільними зу-
силлями і чому вона має бути на 
столі в кожного, хто думає про 
минуле і майбутнє нашої країни.

Власне, ця книжка пояс-
нює, як одна маленька країна 
змогла відділитися від Росій-
ської імперії. Фінляндії вдало-
ся не лише проголосити неза-
лежність, добитися її без вій-
ськового вторгнення Росії, яка 
всі інші незалежності придуши-
ла – грузинську, вірменську, бі-
лоруську, українську. Саме Фін-
ляндія змогла отримати неза-
лежність відносно спокійно, 
хоча вже при Сталіну вони про-
йшли через горнило боротьби 
за незалежність, без якої неза-
лежність не є доконаною. У сві-
ті цінне лише те, що важке. Все 
легке не цінується. Як і україн-
ська незалежність 1991 року, 
як говорили – з неба впала. І 
тільки два майдани і україно-
російська війна, яка досі три-
ває, зробила цю незалежність 
важливою.

* * *
Малі держави при двох 

агресивних сусідах-монстрах 
виживають, зробивши ставку 
на того, хто нібито може допо-
могти. Ставка на нейтралітет 
не захищає країну. Маннергейм 
вибрав німецький бік. Але коли 
зрозумів, що Сталін перемагає, 
вибрав бік Росії. Він думав про 
Фінляндію, а не про Гітлера чи 
Сталіна, він думав про своїх.

Маннергейму дорікають, що 
він віддав частину своєї країни 
і так здобув мир. Чи виправдо-
вує історія вчинок Маннергей-
ма, який залишив частину тери-
торії Фінляндії Сталіну, проте не 
поступився рештою. Мені зда-

ється, відповідь на це питання 
дає позиція ще одного велико-
го політика – Конрада Аденауе-
ра, якому Сталін особисто при-
слав пропозицію об'єднання Ні-
меччини на умові того, що ФРН 
візьме на себе зобов'язання 
не вступати в НАТО та інші 
об'єднання, не матиме армію 
тощо. Мені здається, що сьогод-
ні відповідь Аденауера є ключо-
вою для України і вона підтвер-
джує правоту Маннергейма: 
«Ми дуже хочемо об'єднатися з 
країною. Але краще ми збере-
жемо на половині території Ні-
меччини свої принципи і свобо-
ду, ніж ми об'єднаємося і стане-
мо рабами».

Сьогодні це актуальна теза. 
Бо в Україні багато років то-
читься дискусія: ми маємо по-
вернути Донбас будь-якою ці-
ною чи все ж таки є червона 
межа? Я давно вважаю, що пар-
ламент має прийняти закон про 
окуповані території, я агітував 
про це президента Порошенка, 
проте безуспішно, на жаль. Я 
ввжажаю, що ми маємо описати 
умови, за яких ми можемо при-
йняти назад Донбас. І тоді нас 
перестануть шантажувати і збу-
рювати. Умови прості: роззбро-
єння, міжнародна поліцейська 
місія, люстрація колаборантів, 
міжнародна військова місія на 
кордонах, три роки відновлен-
ня політичного та культурного 
простору через засоби масо-
вої інформації, місцеві вибори 
і через п'ять років вибори до 
Верховної Ради України.

Ми ніколи не відмовимся, 
що Крим та Донбас – наші тери-
торії. Але тільки на таких умо-
вах ми можемо повернути їх, 
інакше ця ракова пухлина з'їсть 
весь організм.

Ось чому і Маннергейм був 
правий, і Аденауер був правий.

Насправді, навіть 10 ро-
ків не вистачить нам в ниніш-
ніх умовах створити політич-
ну націю, бо всі навколо нас 
створювали свої політичні на-
ції вогнем і мечем, всі до одно-
го – поляки, турки, угорці, сло-
ваки, чехи та інші. І тільки від 
нас вимагається обов'язково 
зробити все по закону, з дотри-
манням усіх прав людини і з не-
ймовірними ліберальними за-
конами, які ми примудрилися 
прийняти, за якими, насправ-
ді, засудити нікого за держав-
ну зраду неможливо. І на жаль 
більшість статей про те, що під-
риває державу, не працюють. 
Більше того, будь-які спроби 
виписати їх більш жорсткіше 
призводять до демаршів наших 
стратегічних союзників з ЄС та 
США. Тому нам належить ство-
рювати свою націю не вогнем, 
не мечем, а оцим – книгами, 
зокрема і «Спогадами Маннер-
гейма».

Юрій 
ЛУЦЕНКО,

політик
«Українська  

правда», 
25.05. 2020.
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ДОВІДКОВО. Карл Густав Еміль Ман-
нергейм (4 (16) червня 1867 — 27.01. 
1951) – державний та військовий діяч 
Фінляндії шведського походження, гене-
рал-лейтенант російської імператорської 
армії (1917), генерал від кавалерії (1918) 
фінської армії, фельдмаршал (1933), з 
1942 року — маршал Фінляндії (почес-

не звання), барон. Регент Королівства 
Фінляндія (12 грудня 1918 — 26 червня 
1919), 6-й президент Фінляндії (4 серп-
ня 1944 — 11 березня 1946). Команду-
вач військовими силами Білої гвардії у 
Фінській громадянській війні,  головноко-
мандувач збройних сил Фінляндії у часи 
Другої світової війни.

За даними опитування, найвеличні-
ший діяч у фінській історії усіх часів. Ви-
знаний за його провідну роль у створенні 
незалежної Фінляндії та виключні заслу-
ги у відстоюванні своєї держави від за-
зіхань більшовицької Росії, Карл Густав 
Маннергейм вважається «батьком сучас-
ної Фінляндії».

Свіжі заяви агресора вустами 
Гризлова: Росія виступає катего-
рично проти будь-яких змін до 
Мінських угод і погрожує Україні 
«непоправними наслідками». Ро-
сія не віддасть Україні контроль 
над Державним кордоном – спо-
чатку «особий статус» у Конститу-
ції, повна й безумовна амністія, 
вибори в ОРДЛО за присутності 
російських військ і техніки, і лише 
потім питання кордону (тобто ні-
коли).

Також ми знаємо, що Росія 
на окупованих територіях продо-
вжує масово і за спрощеною про-
цедурою видавати свої паспорти 
– скоро громадяни України зали-
шаться там у меншості, якщо вже 
не залишилися.

Настрої мешканців ОРДЛО 
нам також відомі: понад дві тре-
тини підтримують Росію і своє 
майбутнє пов'язують з Росією – 
не з Україною. І не Росію – Укра-
їну там вважає агресором пере-
важна більшість населення. Тож 

кого, куди і навіщо українська 
влада хоче прискорено реінте-
грувати за таких умов? І чим для 
України обернулася б така реін-
теграція? Думаю, наслідки всім 
зрозумілі й вони невтішні.

Подібними заявами Росія 
прямим текстом, вже вкотре, дає 
усім, в т. ч. Зеленському, зрозумі-
ти: позиції і наміри сторін – несу-
місні, абсолютно протилежні, Для 
тих, хто ще чогось очікував від 
Мінську й ТКГ, теж має бути ясно: 
в осяжній перспективі всі пере-
говори в будь-яких форматах – 
будуть безрезультатними.

Що далі робити? Оскільки 
план А, який Україна в ході пере-
говорів намагалася реалізувати 
протягом 5+ років, виявився без-
перспективним, значить, настав 
час задіяти план Б. Що в план Б 
заклала українська влада, мені 
невідомо. Знаю, що там має бути. 
Як мінімум:

1 – визнання ОРДЛО окупо-
ваними територіями (окремим 

Законом);
2 – розбудова повноцінного 

Державного кордону вздовж лі-
нії зіткнення, закритого для пере-
міщення людей і вантажів, крім 
окремих випадків з гуманітарних 
мотивів;

3 – зміцнення оборонних ру-
бежів вздовж нової лінії Держав-
ного кордону;

4 – всім українцям, хто не 
хоче жити під окупантом, – нада-
ється можливість протягом трьох 
місяців виїхати на вільну україн-
ську територію; держава має до-
помогти цим людям з розміщен-
ням і працевлаштуванням;

5 – надалі Росія як держава-
окупант несе повну відповідаль-
ність за життя на окупованих те-
риторіях тих людей, які вирішать 
там залишитися, в тч за виплату 
ім пенсій і соціальної допомоги, 
за постачання води і електрое-
нергії;

6 – проведення інтенсив-
них переговорів із зарубіжними 

партнерами і міжнародними ор-
ганізаціями з метою отримання 
їхньої допомоги для додаткового 
фінансування п.п. 2,3,4;

7 – пріоритетний розвиток 
власної армії і власної економіки 
для зміцнення обороноздатнос-
ті й підвищення стандартів життя 
на вільній українській території.

Думаю, є розуміння, що жити 
за планом Б нам з Вами доведеть-
ся не рік і не п'ять років – напев-
но кілька десятиліть. Бо реінтегра-
ція окупованих територій зараз, 
на умовах Росії, по суті знищила б 
Україну і є неприпустимою. Тож на-
берімося терпіння і сил.

Анатолій ГРИЦЕНКО,
голова партії 

«Громадянська 
позиція

 «Українська  
правда», 

28.05. 2020.
Pravda.com.ua

Настав час для плану Б
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Бліц-інформ
Зміни з червня
Запуск потягів «Укрзалізни-

ці». З першого дня літа запущено 42 
дальні поїзди, їх кількість може бути 
збільшена. Поки ці потяги, як і при-
міські, курсуватимуть не у всіх об-
ластях. 

Відновлення роботи рестора-
нів. З 10 червня в Україні мають 
відкрити кав’ярні та ресторани. За-
клади працюватимуть не лише на-
винос та на літніх терасах, а й у при-
міщеннях. 

Обмеження на рух вантажівок. 
З 1 червня на Україні традиційне 
літнє обмеження. Рух транспортних 
засобів вагою понад 24 тонни доро-
гами державного значення і за тем-
ператури вище +28 градусів буде 
обмежено. Такий крок необхідний 
для збереження доріг.

Нова 10-гривнева монета. 3 
червня в Україні почався обіг нових 
монет номіналом 10 гривень.

Українець зійшов 
на Еверест 
у вишиванці

Віталій Козубський у свої 44 
роки зійшов у вишиванці на Еве-
рест. Поза горами Козубський – 
директор комунального підприєм-
ства. 

–Я зійшов у вишиванці і хотів 
донести, що ми – українці, і ми ходи-
мо на Еверест, – каже Віталій.–

Я родом із села Буряківка, Залі-
щицький район Тернопільської об-
ласті. Звідти й моя вишиванка. Тіт-
ка вишила її для мене років 15 тому. 
Цей орнамент ще моя мама виши-
вала, а то був повтор орнаменту, 
який дід носив. Це наша родинна 
річ.

Вишивка зроблена по льону, а 
сама сорочка бавовняна. На мені 
було два шари термобілизни, флісо-
ва кофта, легенький, тоненький пу-
ховичок, далі вишиванка, і тоді вже 
основна «пуховка», яка захищає від 
екстремальних морозів. Вишиван-
ку вдягнув уже на висоті 8300 м, де 
була наша остання стоянка перед 
штурмом вершини.

Помер 
Мойсей Фішбейн

26 травня 
на 74-му році 
життя помер 
у к р а їн с ь к и й 
п и с ь м е н н и к 
і перекладач 
Мойсей Фіш-
бейн.

Мойсей Фішбейн — український 
поет та перекладач єврейського по-
ходження, лауреат премії імені Ва-
силя Стуса, член Українського ПЕН 
та Національної спілки письмен-
ників України. Лицар ордена князя 
Ярослава Мудрого V ступеня.

Фішбейн народився 1 грудня 
1946 року у Чернівцях. Закінчив 
філологічний факультет Київського 
педагогічного інституту.

З 1982 року жив у Німеччині, де в 
1982–1995 роках працював в укра-
їнський та російській редакціях раді-
останції «Свобода» кореспондентом, 
коментатором, редактором.

Писав вірші і перекладав з де-
сятка європейських мов. У 2003 
році повернувся в Україну.

Зловмисники до своєї діяльнос-
ті залучили 8 дітей віком від 7 до 14 
років.

На Волині кіберполіцейські за-
документували протиправну діяль-
ність чоловіка, 1992 року народжен-
ня, який з 2017 року розбещував 
хлопчика, 2004 року народження. 
«Свої дії зловмисник знімав на мо-
більний телефон. Створений проти-
правний контент розповсюджував 
на форумах, розповіли у Нацполіції.

Фігуранту оголошено про підозру 
за ознаками ст. 301 (Ввезення, виго-
товлення, збут і розповсюдження по-
рнографічних предметів) та ст. 153 
(Сексуальне насильство) Криміналь-

ного кодексу України та обрано запо-
біжний захід – тримання під вартою.

У Вінницькій області викрито 
чоловіка, 1976 року народження, 
який вчиняв розпусні дії у відношен-
ні власної малолітньої дитини та зні-
мав усе на камеру.Далі порнокон-
тент розповсюджував у загальному 
доступі мережі інтернет.

У Дніпропетровській області ви-
явили злочинця, який переховував-
ся від органів досудового розсліду-
вання міста Харків. «До злочинної ді-
яльності він залучив двох жінок, які 
надавали власних дітей, 2006, 2008, 
2009 та 2010 років народження для 
створення фото та відео сексуально-

го характеру. Горе-матерів затрима-
ли ще у грудні минулого року», розпо-
віли у відомстві. Організатору зло-
чинної діяльності оголошено про під-
озру за ст. 152 (Зґвалтування) та ст. 
301 (Ввезення, виготовлення, збут 
і розповсюдження порнографічних 
предметів) Кримінального кодексу 
України, а також обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою.

На Чернігівщині викрито 28-річ-
ного мешканця міста Бахмач, який 
створював та розповсюджував на 
закритих форумах та вебресурсах 
зображення порнографічного ха-
рактеру за участі своєї родички, 
2014 року народження.

«Також проведено відповідні 
заходи у Херсонській, Кіровоград-
ській, Львівській, Закарпатській, 
Одеській, Запорізькій, Тернопіль-
ській та Рівненській областях. За 
результатами викрито осіб, які за-
ймалися розповсюдженням дитячої 
порнографії в мережі інтернет», за-
явили у Нацполіції.

За місцями мешкання усіх зло-
вмисників провели обшуки та вилу-
чили носії інформації, на яких збері-
гаються файли з протиправним кон-
тентом — загальний об’єм пам’яті 
5724 Гб, комп’ютерну техніку, оптич-
ні диски, фотоальбоми, мобільні те-
лефони та інші речові докази.

15 із 17 членів Центральної вибор-
чої комісії за квітень отримали по 244-
362 тисяч гривень, незважаючи на те, 
що зарплати чиновників, суддів, керівни-
цтва держпідприємств повинні бути мак-
симально скорочені у зв'язку з епідемі-
єю коронавірусу.

Джерело: LIGA.net з посиланням на 
відповідь секретаріату ЦВК на запит.

Дослівно. «Голові ЦВК Олегу Діден-
ку за квітень нарахували 321 815 гри-
вень: посадовий оклад – 60 057 гри-
вень, надбавка за вислугу років – 14 
414 гривень, персональна надбавка – 
52 130 гривень, надбавка за інтенсив-
ність праці – 60 057 гривень, зарплата 
за час перебування у відпустці – 28 512 
гривень, матеріальна допомога та оздо-
ровлення – 248 322 гривень».

Заступник глави ЦВК Сергій Дубо-
вик отримав 325 тисяч гривень, інший 
заступник Віталій Плукар – 308 197 гри-
вень.

Секретар комісії Олена Гатаулліна 
отримала в квітні 299 991 гривню. Май-
же всі інші члени Центрвиборчкому отри-
мали зарплати від 244 до 362 тисяч гри-
вень, лише два члени ЦВК отримали по 
47 тисяч гривень.

І це при тому, що існують ще й премії. 
Лише за квітень, як повідомилои в се-

кретаріаті, премія членам ЦВК не нара-
ховувалася.

13 квітня Верховна Рада прийняла 
законопроєкт №3279-д про зміни в бю-
джеті у зв'язку з кризою, викликаною ко-
ронавірусом. Згідно із законом, на час 
карантину зарплата чиновників, нар-
депів, прокурорів, суддів, керівництва і 
правління державних компаній, а також 
членів наглядових рад державних ком-
паній обмежується до розміру десяти мі-
німальних заробітних плат (47 200 гри-
вень).

Але навіть якби було витримано це 
обмеження, воно ж тимчасове, на час 
карантину. То що це за зарплати чинов-
ників, що разом з різними доплатами та 
приплатами складають сотні тисяч гри-
вень? 

Не кажучи вже, що головні вибор-
чі кампанії–президентська і парламент-
ська – у нас проходять один раз на 5 ро-
ків. А наступні після них кілька років? 
Звичайно, є у ЦВК, його членів, справи і у 
міжвиборчий період, але невже такі, щоб 
отак оплачувати їх державним, тобто на-
родним коштом?

Не марно ж при всіх владах цинічно 
казали: головне–не як голосує народ, а 
хто і як рахує голоси.

У Мінську в неділю,у день пікетів зі збиранням підписів за 
висунення в президенти опозиційних кандидатів,правоохоронні 
органи затримали ряд громадських активістів. Затримання про-
йшли також у Гродно, Вітебську, Гомелі.

У Мінську були затримані три члени ініціативної групи з ви-
сунення в президенти країни Світлани Тихановської (дружини 
блогера Сергія Тихановського, ініціативну групу якого не зареє-
стрували), а також активісти незареєстрованої білоруської соці-
ал-демократичної партії (Народна Громада) Валентин Троцький 
і Вероніка Міщенко.

У Мінську невідомі люди затримали опозиціонера Мико-
лу Статкевича, який прямував до пікету біля Комарівського 
ринку, де проходить збір підписів за висунення кандидатів у 
президенти. 

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Заре-
єстровані ініціативні групи на підтримку 15 кандидатів, в тому 
числі чинного президента Олександра Лукашенка, який балоту-
ється на шостий термін.

Статкевич збирався висунути свою кандидатуру, однак ЦВК 
відхилив його заяву через непогашену судимість,

Микола Статкевич - лідер незареєстрованої партії «Народ-
на громада». У 2011 році суд засудив його до шести років коло-
нії посиленого режиму, визнавши винним в організації масових 
заворушень після президентських виборів 2010-го. Через чоти-
ри роки президент Білорусії Олександр Лукашенко помилував 
Статкевича і ще низку опозиціонерів. Однак судимість вважа-
ється не знятою протягом восьми років. 

Попри переслідування влади, до підписних столів в центрі 
Мінська в минулі вихідні вишикувалися кілька тисяч людей, в об-
ласному центрі Могильов бажаючі поставити підпис чекали сво-
єї черги кілька годин.

Майнова декларація депутата Віктора 
Медведчука стала міжнародною сенсацією у 
наукових колах – політика закликають надати 
інформацію про фрагмент Біблії Йоганеса Гу-
тенберга, який, виявляється, є в його колекції.

Професор Штефан Фюссель, керівник Ін-
ституту світової літератури і друкованих медіа 
при університеті імені Гутенберга у Майнці, за-
явив: «Як перша друкована книга - це віха в іс-
торії комунікацій. Ця книга стала надзвичайно 
важливою для всіх народів світу». 

Першою антикварною книгою Медвед-
чук задекларував фрагмент Біблії Гутенберга 
1455 року.

Зі 180 перших в історії людства друкова-
них книжок збереглися лише 49. Майже всі Бі-
блії Гутенберга сьогодні перебувають у провід-
них бібліотеках світу, таких як Бібліотека Кон-
гресу у Вашингтоні, Національна бібліотека у 
Парижі, лондонська British Library або Універ-
ситетська бібліотека Ґеттінгена. Таких книжок 
зазвичай не знайдеш на ринку антикваріату.

Востаннє 20 років тому Біблію Гутенберга 
продали на аукціоні в Японії, ціна, за оцінками 
фахівців, сягнула кількох десятків мільйонів 
доларів. Два екземпляри першої в історії дру-
кованої книги декілька років тому знайшлися 
у Москві, куди вони були вивезені з Лейпци-
га після Другої світової війни разом з трьома 
тисячами інших німецьких стародруків. Росія 
70 років мовчала про долю цих унікальних ек-
земплярів.

Медведчук задекларував мільйони при-
бутків, антикварні книги та сотні ікон.

Лідер партії «Опозиційна платформа - За 

життя» Віктор Медведчук, який є кумом пре-
зидента Росії Володимира Путіна, задеклару-
вав мільйони готівкою і майже 20 земельних 
ділянок. 

На банківських рахунках Медведчука ле-
жать 853 тис. євро, 1 млн 219 тис. грн і 23 тис. 
рублів. Готівкою він задекларував 210 тис. до-
ларів.

У дружини політика Оксани Марченко, ві-
домої телеведучої і бізнесмена, в банках збе-
рігається понад 4,1 млн євро. Готівкою у неї 
майже 2 млн євро.

Згідно з декларацією, глава ОПЗЖ володіє 
земельною ділянкою в Києві площею понад 61 
тис кв. м, а також земельною ділянкою пло-
щею 800 кв. м. Також Медведчук є власником 
двох житлових будинків.

У власності Марченко знаходяться зе-
мельні ділянки в селі Юрів Київської області, 
загальна площа яких становить майже міль-
йон кв. м. Також дружина Медведчука володіє 
10 земельними ділянками в столиці загаль-
ною площею майже 6 тис кв. м. Вона є власни-
цею будинку в Києві, площа якого – 1173 кв. м.

Сім'я володіє такими антикварними 
книгами:

фрагмент Біблії Гутенберга, 1455 рік;
рукописне Євангеліє, XV століття;
Тріодь Пісна, 1555 р.;
Заблудовський Євангеліє, 1569 р.;
Апостол Івана Федорова, 1574 р.;
Венеціанський буквар, 1575 р.;
Віленське Євангеліє, 1575 р.;
Євангеліє Учительне, 1580 р.;
Граматика М. Смотрицького, 1648 р.;

Вчення і хитрість ратного ладу,1648 р.;
Укладення Олексія Михайловича, 1649 р.;
Опис України Боплана, 1660 р.;
Синопсис І. Гізеля, 1680 р.;
колекція з 48 книг XVII століття;
12 книг XVIII століття, серед яких перше ви-

дання «Енеїди» Івана Котляревського, 1798 р.;
колекція з 1040 книг XVIII століття;
Слово о полку Ігоревім 1800 роки;
колекція з 3811 книг XIX століття;
колекція з майже 3 тисяч книг XX століття.
Крім того, в декларації вказано, що Оксані 

Марченко і Віктору Медведчуку належать кар-
тини і ікони, зокрема:

колекція з 110 картин російських 
художників;

колекція з 80 картин українських художни-
ків кінця XIX - першої половини XX століття;

колекція з 201 картини «закарпатських 
майстрів живопису»;

колекція з 115 картин сучасного 
живопису;

колекція з 24 картин європейського 
живопису;

дві ікони XVII століття;
колекція з 115 ікон XVIII-XIX століть;
колекція з 110 ікон початку XIX - кінця XX 

століття.
Згідно з декларацією, у Медведчука є 23 

наручних годинники і сім пар запонок з доро-
гоцінним камінням.

Власницею ще 22 наручних годинників є 
його дружина.

Глава ОПЗЖ володіє вісьмома авто, а Мар-
ченко — 11.

Рахувати голоси вигідно: 
члени Центрвиборчкому отримали 

по 300 тисяч і більше зарплати

Президентські вибори у Білорусі: 
масово затримують активістів

Звідки у домашній колекції Медведчука фрагмент 
знаменитої Біблії Гутенберга?

Викрили педофілів, які викладали в інтернет відео 
розбещення дітей, в тому числі на Чернігівщині
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З видань української діаспори 

У 112 років 
помер 
найстаріший 
чоловік світу

У Вели-
кобританії 
помер най-
с т а р і ш и й 
чоловік сві-
ту Роберт 

Вейтон. 112 років Вейто-
ну виповнилося 29 берез-
ня. До переїзду до Великої 
Британії Роберт Вейтон жив 
у Канаді та на Тайвані. За 
своє життя переніс малярію 
та кілька операцій. За осві-
тою був інженером. Під час 
Другої світової війни пра-
цював на військовому за-
воді та виробляв літаки для 
армії.

Роберт Вейтон був ви-
знаний найстаршим чолові-
ком у світі Книгою рекордів 
Гіннеса в минулому місяці. 
Титул найстарішого перей-
шов до Вейтона від японця 
Тітецу Ватанабе, який по-
мер 23 лютого у віці 112 ро-
ків і 355 днів.

Повернення 
боргу: ірландці 
віддячили 
індіанцям 
за допомогу
Дев'ять гігантських 

пір'їн із нержавіючої ста-
лі. Скульптура «Споріднені 
душі» стоїть в одному з пар-
ків ірландського міста Мід-
лтон. Її встановили на згад-
ку про щедрість індіанців 
Чокто — корінного населен-
ня Америки. 

Майже два сторіччя 
тому Ірландія переживала 
страшний голод. Фітофтороз 
— грибкове захворюван-
ня рослин — знищив увесь 
урожай картоплі й залишив 
ірландців без їжі. Про лихо 
дізналися індіанці племені 
Чокто, які й самі жили не-
заможно, й зібрали для ір-
ландців допомогу. На той 
час — 170 доларів, у ниніш-
ньому еквіваленті — близь-
ко п'яти тисяч.

Відтоді минуло 173 роки. 
І в ірландців з'явилася на-
года віддячити представни-
кам корінного народу Аме-
рики. Пандемія коронаві-
русу боляче вдарили по ре-
зерваціях, де живуть навахо 
й хопі: там захворіли тисячі 
людей, щонайменше сто —
померли.

Навахо й хопі вирішили 
зібрати кошти на боротьбу 
з коронавірусом в інтерне-
ті. І розпочали онлайн-кам-
панію, яку помітила одна з 
ірландських журналісток. 
Вона поширила допис і на-
гадала співгромадянам про 
те, як їхнім предкам свого 
часу допомогли корінні на-
роди Америки. І на рахунок 
почали надходити пожерт-
ви. Ірландці вже пожерт-
вували індіанцям більш як 
4 мільйони доларів. І збір 
  коштів триває. 

У канадському місті – виставка 
понад 750-ти  вишитих подушок

На виставці в місті Едмонтон 2 черв-
ня показали понад 750 вишитих поду-
шок, повідомили на сторінці Альберт-
ської ради українського мистецтва в 
Facebook. «На виставці «Вишивані спо-
гади» представвили понад 750 подушок, 
вишитих українськими та канадськими 
майстрами по всій Канаді», ідеться в по-
відомленні.

Кураторка виставки – відома канад-
ська мисткиня Лариса Цимбалюк-Челя-

дин. Ознайомитися з красою вишитих подушок, а також світлинами вишивок, 
можна до 30 червня.

Спонсорами виставки є низка українських організацій Канади, зокрема 
фундація Shevchenko Foundation, Ukrainian Pioneers Association of Alberta, 
Kule Folklore Centre at the U of A, ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts.

Виставка відбувається з урахуванням заходів запобігання розповсю-
дженню COVID-19. 

Раніше виставка експонувалася в Торонто та Вінніпезі.

Буковинка, котра мешкає у США, 
допомагає українським дітям

У Сполучених Штатах Америки колишня чернівчанка 
Юлія Косівчук мешкає вже 16 років. Якось вона прочи-
тала пост Марти Левченко, буковинської волонтерки, ко-
тра збирала кошти на операцію тяжко хворої дитини. Тоді 
жінка вперше спробувала продати свої картини з янгола-
ми через Інтернет. На них одразу ж знайшовся покупець. 
Отримані від продажу кошти діаспорянка передала волон-
терам на Батьківщину.

Одна з поціновувачів картин – сестра мисткині Антоніна 
Бабчук, котра мешкає у Чернівцях. Вона каже, що її родичка ніколи не була бай-
дужою до чужих проблем. У Чернівцях живе і подруга Юлії – Оксана Драчковська. 
Вона вже отримала подарунок від художниці для свого сина – янгола-оберега.

Юлія Косівчук написала 600 картин із єдиним персонажем – янголом. Час 
від часу виставляє свої роботи на продаж. Усі вторговані кошти передає черні-
вецькому Центру доброти для мами та дитини. Міжнародний радіомовник «Го-
лос Америки» визнав Юлію Косівчук однією з 11 українок, котрі роблять світ 
кращим.

meest-online.com

Пані Маргарита – донька відомо-
го українського політичного і громад-
ського діяча, нашого земляка Романа 
Бжеського (04. 04.1897, Ніжин, Чер-
нігівщина – 04. 04. 1982,Детройт, 
США). Вона вже кілька років є по-
стійною читачкою нашої газети «Світ-
інфо», кожен номер якої я відправ-
ляю їй в електронному вигляді. Інко-
ли надсилає матеріали, які ми друку-
ємо. 

Ось новий черговий такий лист. 
Сподіваюсь, він зацікавить чернігів-
ських істориків – дослідників життя і 
творчості Романа Бжеського, і вони 
зв’яжуться з пані Маргаритою для 
отримання нових відомостей, що сто-
суються її батька. 

Редактор «Світ-інфо».

* * *
Шановний пане Петре! Тут кіль-

ка згадок про першу дружину мого 
Батька – Маргариту. Мене назвали в 
її честь. Я маю більше фото та інфор-
мації. Це дуже цікава історія про неї. 
Але я б хотіла докладніше розказати 
– або по Skype,або по What'sup. 

Маргарита Боно, після того,як 
розвелась з Татом, вийшла заміж за 
дуже відомого бандуриста Місевича. 
Вони всі й далі приятелювали.

Ось кілька інформацій, які зібра-
ла, але є більше, і різні фото. 

Вітаю, Маргарита. 

* * *
У листопаді 1929 року Кость Мі-

севич переїхав на Кременеччину 
(Тернопільська область) й поселився 
у Млинівцях, що у Бережецькому ра-
йоні. Тут він познайомився з Марга-
ритою Боно, талановитою випускни-
цею Київської консерваторії за кла-
сом фортепіано та вокалу, дочкою 
італійського повстанця-гарібаль-
дійця, котрий свого часу емігрував 
до України. З хором Кирила Стецен-
ка Боно виступала на найвідомішіх 
сценах України, а Микола Леонтович 
для її сопрано писав обробки україн-
ських пісень.

Маргарита Боно була дружиною 
Романа Бжеського, знаного діяча 
«Просвіти», власника книгарні у Кре-
менці. Після одного з виступів тріо 
Місевича у Кременці Бжеський за-
просив його на гастролі до свого ма-

єтку. Там, власне, і відбулося знайом-
ство Костянтина з Маргаритою Боно.

Народилася у сім’ї емігранта-іта-
лійця, відставного колезько-
го асесора, шляхетного роду. 
Батьки придбали землю у с. 
Млинівцях біля Кременця і 
там поселилися. По закінчен-
ні Кременецької гімназії Мар-
гарита вступила до Київської 
консерваторії по класу форте-
піано та вокалу (голос сопрано 
широкого діапазону).

В Києві дружила з пере-
довою молоддю: Максимом 

Рильським, Романом Бжеським, Юрі-
єм Коцюбинським і його сестрами, 
Павлом Тичиною та іншими. В листах 
до батьків, які писала українською 
мовою, твердила, що вона українка, 
бо народилася на українській землі.

Любов і вірність Україні проне-
сла через усе життя. Виконувала де-
які партії в оперному театрі. З хором 
Кирила Стеценка об’їздила міста і 
містечка України. 

Коли більшовики надовго закрі-
пились на Україні, Маргарита з чоло-
віком Романом Бжеським нелегаль-
но перейшла радянсько-польський 
кордон і добралась до батьківсько-
го двору в Млинівцях, де з батьками 
згодом створила бібліотеку при «Про-
світі».

У 1926-1928 хворіла. В цей пері-
од розійшлася з чоловіком. Деякий 
час співала в хорі Д. Котка. Вдруге 
вийшла заміж у 1929 за мандрівно-
го бандуриста Костянтина Місевича, 
колишнього члена Центральної Ради 
та сотника армії УНР, який звільнив-
ся з польського полону-табору для 
інтернованих старшин у Тарнові біля 
Кракова і концертував по Галичині.

Коли Бжеський розлучився з 
Маргаритою, Місевич. через деякий 
час (після смерті дружини Юлії) став 
чоловіком Маргарити і був дуже щас-
ливим з нею.

Увесь телевізійний простір Укра-
їни поділено між шістьма олігархами. 
Свої телеканали вони використову-
ють не для отримання прибутку з ре-
клями, а для впливу і контролі країни 
через політиків, які через зміни за-
конодавства і призначення потріб-
них людей на ключові посади, в кін-
цевому результаті і приносять влас-
никам телеканалів прибутки. 

Кум Президента Росії Володимира 
Путіна Віктор Медведчук є власником 
трьох з семи всеукраїнських інформа-
ційних каналів. Серед них особливо 
активний проросійський «112 канал», 
на якому безперервно російською мо-
вою ведуть пропаґанду проти України 
В. Медведчук і Вадим Рабинович. 

Народний депутат Верховної Ради 
від «Опозиційного бльоку» В. Раби-
нович став аґентом КҐБ 25 вересня 
1972 року під псевдом «Жолудь» у віці 
19 років, на другому курсі Харківсько-
го автодорожного інституту (ХАІ). Його 
справа у 21 томі у 1991 році разом 
із ориґіналами інших подібних справ 
передана до Московського спецхра-
ну КҐБ, але в Службі безпеки України 
встигли зняти копію. 

В. Рабинович уперше активно 
виринув на політичній арені у 2014 

році, коли став кандидатом на поса-
ду президента України. 

Свого часу його через амораль-
ну поведінку його виключили з ХАІ 
і він так і не здобув вищої освіти. У 
1980 році В. Рабиновича арештували 
за велике розкрадання державного 
майна, але за нього заступився осо-
бисто тодішній генеральний прокурор 
СРСР Роман Руденко. Після цього В. 
Рабинович керував підпільними це-
хами й у 1982 році був засуджений на 
14 років позбавлення волі у виправ-
но-трудовому таборі суворого режиму 
з конфіскацією майна. Чи це не схоже 
на життєпис Віктора Януковича? 

Після виходу з тюрми В. Рабино-
вич створив фірму «Пінта» для поста-
чання металу ізраїльським компаніям. 
У червні 1999 року СБУ заборонила 
йому в’їзд до України строком на п’ять 
років (він уже мав ізраїльський паш-
порт) в інтересах забезпечення без-
пеки країни. Він став фігурантом скан-
далу, пов’язаного з тіньовим ринком 
зброї, яку постачали з українських 
складів у гарячі точки. У січні 2002 
року німецьке видання «Der Spіegel» 
повідомило, що В. Рабинович поста-
чав «Талібану» велику кількість танків. 

Восени 1993 року США на кілька 

років закрили В. Рабиновичеві в’їзд 
до країни. 17 березня 2014 року 
США ввели персональні санкції про-
ти В. Медведчука, який загрожував 
територіяльній цілісності України, та 
за підрив демократичних інститутів і 
процесів в Україні. 

У 2016 році журналісти програми 
«Схеми» опублікували розслідуван-
ня, в якому йдеться, що В. Медведчук 
реґулярно на приватному літаку лі-
тає до Росії, хоча з жовтня 2015 року 
Державна авіяційна служба України 
припинила пряме повітряне авіос-
получення між двома країнами. Але 
ж В. Медведчук має радитися з мос-
ковським кумом? 

Останнім часом неславу В. Мед-
ведчукові принесла його адвокат-
ська діяльність, коли він потрапив у 
групу «підібраних» адвокатів, яким 
КҐБ доручав судові процеси над дис-
идентами Юрієм Литвином і Василем 
Стусом, на яких В. Медведчук приєд-
нався до звинувачень прокуратури. 

В Україні усвідомлюють небезпе-
ку від телепропаґанди московських 
аґентів, для яких телебачення стало 
найлегшим засобом впливу на на-
строї населення. Національна Рада з 
питань телебачення і радіомовлення 

тривалий час вимагала вжити захо-
дів до приборкання аґентури. 

Верховна Рада вимагала ввести 
санкцій проти телеканалів В. Медвед-
чука «112 Україна» і «NewsOne». 16 ве-
ресня 2019 року апеляційний суд до-
зволив Нацраді з питань телебачення 
й радіо приймати рішення щодо анулю-
вання ліцензії каналів і вона розгля-
нула справу щодо п’яти реґіональних 
телеканалів, які замість власних про-
грам ретранслювали канал «112 Укра-
їна». Ці канали покривають власним 
сиґналом практично всю Україну. 28 
вересня 2019 року «112 канал» перей-
шов на супутникове мовлення і продо-
вжує транслювати свої програми. 

Виглядає, що держава не нава-
жується вжити рішучих заходів до во-
рогів її суверенітету.

Газета «Свобода», Нью-Йорк. 
№ 21, від 22.05.2020. 

Найстаріше видання української ді-
аспори, виходить з 1893 року. 

Видання Українського 
Народного Союзу. 

Website: www.svoboda-news.com

Надіслав Богдан БОДНАРУК, 
Товариство Української

Мови ім. Т. Шевченка (США).

Вороги суверенітету України 

Лист від Маргарити Бжеської-Андраде з Бразилії

Маргарита Боно-Місевич 
з бандурою роботи К. Місевича. 

Джерело: ПАЮС.

Дует подружжя Місевичів. 
Джерело: Кременецький краєзнавчий музей.
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Яких видатних українок ви знаєте? Найчастіше лунають імена 
Лесі Українки, Роксолани, княгині Ольги, Ліни Костенко. Та це не 
всі видатні жінки України.

 «Історична правда» публікує цей матеріал, що розміщений на 
сайті Всеосвіта, із люб'язного дозволу авторки.

Гальшка Єлизавета Острозька (1539 – 
1582) – княгиня, яка походила з давньоукраїн-
ського князівського роду Острозьких. У своєму 
заповіті Гальшка Острозька заповіла 6 тисяч 
кіп литовських грошей на розвиток шпиталю й 
православної академії, що планував відкрити в 
Острозі її дядько.

Таким чином, Острозька академія з'явилася 
з волі й за кошти Гальшки. Крім того, вона протягом життя жертву-
вала гроші на розвиток культури.

Марія Магдалина Мазепа (1624 – 1707) 
– ігуменя Києво-Печерського Вознесенсько-
го і Глухівського Успенського дівочих монас-
тирів, мати гетьмана України Івана Мазепи. 
Та крім цього, її найбільша, певно, праця – за-
початкування вишивання золотою та срібною 
ниткою церковного одягу й ікон.

Ганна Барвінок (1828 – 1911) – письмен-
ниця. Найчастіше її згадують лише як дружину 
Пантелеймона Куліша. Насправді вона писа-
ла прекрасні оповідання. Та вона дуже рано 
одружилася. Хатні та сімейні справи не зали-
шили їй часу на реалізацію себе, як мисткині.

Пелагея Литвинова (1833 – 1904) – укра-
їнська громадська діячка, етнографка, фоль-
клористка. Вона збирала матеріали з народ-
ного ткацтва, рибальства, кулінарії, народних 
вірувань, традицій, побуту, господарства тощо. 
Всі ці матеріали, зібрані під час численних ет-
нографічних, мистецтвознавчих та фолькло-
ристичних розвідок, дослідниця ретельно ви-
вчала та систематизувала.

Зроблені та видані нею наукові записи здобули їй широку 
славу видатної знавчині українських старожитностей не тільки в 
Україні, а й у Європі.

Софія Русова (1856 – 1940) – україн-
ська педагогиня, письменниця, літературоз-
навиця та громадська діячка, одна з перших 
борчинь за права жінок в Україні. Започат-
кувала акцію допомоги голодуючим в Укра-
їні.

Засновниця Національної ради українських жінок у Празі. 
Співпрацювала з науковими установами української громади Че-
хословаччини. Займалася перекладами іноземних текстів. Брала 
участь у роботі чергового Міжнародного жіночого Конгресу Ліги 
миру та свободи.

Була видатною педагогинею. Серед ключових принципів пе-
дагогічної концепції Русової: гуманізм, демократизм, народність, 
природовідповідність, культуровідповідність, особистісно орієн-
тований підхід, соціальна обумовленість виховання та загально-
людські цінності.

Людмила Старицька-Черняхівська 
(1868 – 1941) – письменниця та громадська 
діячка. У роки Першої світової війни брала 
активну участь у роботі Київського коміте-
ту для допомоги українцям-утікачам, пра-
цювала сестрою милосердя у шпиталі для 
поранених.

Пізніше її обрали до Української Цен-
тральної Ради. Була членкинею Національ-
ної академії наук України. Її заарештували за 
громадську позицію.

Мілена Рудницька (1892 – 1976) – укра-
їнська громадсько-політична діячка, журна-
лістка, письменниця, учителька середніх шкіл. 
Вона викладала на Вищих Педагогічних Кур-
сах, була однією з ідеологинь жіночого руху 
Західної України та однією з його провідних 
діячок.

Голова центральної управи Союзу Украї-
нок, Українського жіночого конгресу в Станис-

лавові, Світового Союзу Українок, політичної жіночої організа-
ції «Дружина Княгині Ольги»; редакторка двотижневика «Жінка» 
(1935—1939); учасниця і репрезентантка українського жіноцтва 
на міжнародних жіночих з'їздах.

Олена Казимирчак-Полонська (1902 – 
1992) – українська астрономиня. Викладала 
математику й астрономію в Херсоні, виклада-
ла в Ленінграді, була доценткою кафедри ви-
щої математики в Одесі. Стала членкинею Між-
народного астрономічного союзу.

Брала активну участь в організації та про-
веденні всесоюзних і міжнародних астро-
номічних семінарів та симпозіумів. Почесна 
членкиня Всесоюзного товариства сліпих (зо-

крема, брала участь у виданні праць з вищої математики та про-
грамування шрифтом Брайля).

Галина Мазепа-Коваль (1910 – 1995) 
– українська і венесуельська художни-
ця, ілюстраторка. Більша частина її твор-
чого життя пов'язана з далекою Венесу-
елою, яка вимушено стала «другою бать-
ківщиною» для художниці. Та вона зга-
дувала Україну в листах та картинах все 
життя.

Соломія Павличко (1958 -1999) – укра-
їнська феміністка, письменниця, літерату-
рознавиця, перекладачка, публіцистка, За-
снувала видавництво перекладної наукової 
літератури «Основи».

Вона була докторкою філологічних наук, 
доценткою та професоркою Києво-Моги-

лянської академії, членкинею Національної спілки письменників 
України та Асоціації українських письменників.

Діана КОЛОДЯЖНА, 
журналістка 

«Українська правда – Історична правда», 12.02. 2020

Корпус «Титаніка» 
дозволили розкрити 
вперше за 108 років

Уперше з моменту катастрофи «Титаніка» 
суд у Вірджинії дозволив розкрити обшивку 
корабля.

Суд дозволив експедицію, назвавши її «уні-
кальною можливістю відновити артефакт, який 
внесе свій вклад у спадщину, що залишилася піс-
ля втрати «Титаніка».

Дослідники планують дістати бездротовий 
телеграф Марконі, а також інші артефакти. Саме 
за допомгою цього телеграфу корабель переда-
вав сигнал лиха.

Також відомо, що на цей телеграф лайнер 
отримував повідомлення з попередженнями про 
айсберг від інших суден, які він проігнорував.

Компанія R.M.S. Titanic (RMST) повинна роз-
робити фінансовий план і представити його на 
затвердження суду.Вирушити в експедицію пла-
нують цього літа.

Одним з лотів аукціону була дорож-
ня скриня королеви Марії-Антуанетти, 
датована 1780 роком. Скриня виготов-
лений з дерева, облицьований шкірою, 
із закругленою кришкою. Дві інші схожі 
дорожні скрині зберігаються в колек-
ції Версальського палацу. Скриня була 
продана за 43750 євро.

Ще один лот, що належав королеві 
Марії-Антуанетті, був проданий за 14,5 
тисячі. Це велика шовкова серветка, 
яку королева використовувала під час 
коронації її чоловіка короля Людовика 
XVI в 1775 році. Серветка прикраше-
на геральдичними ліліями в листяних 
вінках на периферії і букетом троянд в 
центрі.

Ще за чотири тисячі євро був про-
даний медальйон з гірського кришта-
лю у формі серця, обвитий золотом, він 
містить пасмо волосся короля Людови-
ка XVI.

Торги під назвою La Royaute a 
Versailles ( «Королівські сім'ї в Верса-
лі») були організовані аукціонним бу-
динком Osanet, всього було вистав-
лено 180 предметів, що належали 
членам династії Бурбонів і Орлеан-
ському дому. Крім цього, були вистав-
лені предмети представників ряду 
іноземних династій. 

Марія Антуанетта була з динас-
тії Габсбургів. Народилася в сім'ї ім-
ператора Франца I і Марії-Терезії. У 
1770 році у віці 15 років вийшла за-
між за короля Людовика XVI, закін-
чила своє життя у віці 38 років на 
ешафоті 16 жовтня 1793 року, під 
час Великої французької револю-
ції. Тіла Людовика XVI і Марії-Антуа-
нетти, страчених на гільйотині, були 
звалені в рів разом з іншими жерт-
вами революції, і згодом виявити їх 
останки так і не вдалося. Тому міс-
цем символічного поховання при-
йнято вважати базиліку абатства 
Сен-Дені.

Не Лесею Українкою єдиною: 
ще 10 українок, про яких варто розказувати в школі

На аукціоні продали скриню 
останньої королеви Франції

4 червня
1783 – на площі у французькому місті Аннон відбулася 

перша публічна демонстрація повітряної кулі братів Жозе-
фа-Мішеля і Жака-Етьєна Монгольф’є. Куля діаметром 11 
метрів, зроблена з полотна й паперу, піднялася на висоту 
1830 м й пролетіла 1,6 км.

1800 – у Вашингтоні завершено будівництво Білого 
дому, до нього в’їхали перші мешканці — президент США 
Джон Адамс із дружиною.

1923 – прийняв перших в’язнів Соловецький табір 
окремого призначення в СРСР.

5 червня 
1895 – народився Юліан Шпол (Михайло Яловий), укра-

їнський поет, член організацій «Гарт» і ВАПЛІТЕ (перший пре-
зидент). Найближчий однодумець Хвильового. Розстріляний 
у 1937 р.

1940 – узяття Парижа німцями.
1990 – почався дводенний Всеукраїнський православ-

ний собор у Києві, який проголосив відродження Україн-
ської автокефальної православної церкви (УАПЦ), відновив 
патріархат й обрав першим українським патріархом митро-
полита Мстислава (Скрипника).

6 червня 
1992 – вступ Спілки журналістів України до Міжнарод-

ної федерації журналістів. День журналіста в Україні.

7 червня 
1929 – відповідно до Латеранських угод утворено дер-

жаву Ватикан.

8 червня 
1815 – більша частина Польщі зі столицею Варшавою 

приєднана до Російської імперії.
1824 – Ноа Кашінг із Квебека запатентував пральну 

машину.
1869 – Айвз Макгаффі з Чикаго запатентував пилосос.

9 червня 
1781 – народився Джордж Стефенсон, англійський ви-

нахідник, творець одного з перших паровозів і будівник пер-
шої громадської залізниці.

10 червня 
1610 – перші голландські поселенці прибули на острів 

Манхеттен, нині в Нью-Йорку. 
1909 – вперше у світі використано радіосигнал поря-

тунку SOS.
1943 – угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку. 

Він працював на замовлення Британських королівських по-
вітряних сил, яким потрібна була ручка, здатна писати на ве-
ликих висотах при низькому тиску.

11 червня 
1580 – іспанські конкістадори заснували Буенос-Айрес, 

нині столиця Аргентини.
1887 – народився Олександр Архипенко, український 

скульптор.
1910 – народився Жак Ів Кусто, французький океано-

граф, винахідник акваланга.

12 червня 
1765 – народився Петро Багратіон, грузинський князь, 

полководець Вітчизняної війни 1812 року.
1867 – утворена Австро-Угорська імперія.
1920 – офіційне відкриття Панамського каналу (перше 

судно пройшло через канал у серпні 1914 року).

13 червня
323 до н.е. – помер Олександр Македонський, великий 

полководець античності. 
1894 – помер Микола Ге, російський художник. 
1895 – у Франції відбулися перші у світі автомобільні пе-

регони.

14 червня
1891 – народився Євген Коновалець, командир корпусу 

Січових стрільців Армії УНР, засновник і перший голова ОУН.
1928 – народився аргентинець Ернесто Че Гевара, ре-

волюціонер Куби. 
1951 – у Вашингтоні представлений UNІVAC 1 — перший 

комп’ютер, що надійшов у продаж (15 червня).
1941 – народився Іван Миколайчук, український актор, 

режисер. 

16 червня
1934 – створено Спілку письменників України. 

18 червня 
1668 – убитий своїми військовими Іван Брюховецький 

– гетьман Лівобережної України, обраний на «Чорній раді» 
за підтримки Москви. Брюховецький не виправдав споді-
вань народу в проведенні внутрішньої політики, розв’язанні 
соціальних питань. Після обрання гетьманом він уклав із 
Московською державою Батуринські й Московські статті, 
які надавали Московщині значно більше влади, ніж це було 
встановлено Переяславськими статтями. 

1681 – народився Феофан Прокопович, російський та 
український державний, науковий і церковний діяч, пись-
менник. 
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Рік 1917-й ще не був роком Си-
мона Петлюри. Але він його високо 
підняв - зробив членом Централь-
ної Ради, головою Українського ге-
нерального військового комітету, 
членом Генерального Секретаріа-
ту. Проте Петлюра залишався у тіні 
Михайла Грушевського та Володи-
мира Винниченка.

До першої революційної вес-
ни Симона Петлюра був відомий у 
вузькому колі партійної, револю-
ційної інтелігенції. Публічним по-
літиком він став від часу Першо-
го Всеукраїнського військового 
з'їзду.

Але тоді найважливіші політич-
ні рішення Української революції 
ухвалювалися в стінах Централь-
ної Ради, на переговорах із Тим-
часовим урядом. На українському 
політичному олімпі домінували Ми-

хайло Грушевський та Володимир 
Винниченко.

Високий інтелект, іміджі вчено-
го і письменника дистанціювали їх 
від мас, творили міф про їхню осо-
бливу втаємниченість у закони сус-
пільного розвитку.

Другий період діяльності Укра-
їнської Центральної Ради після 
проголошення III і IV Універсалів 
розвіяв той міф.

Року 1918-го та особливо 
1919-го революція вийшла дале-
ко з берегів мітингової політичної 
діяльності. Прийшов час збройної 
сили.

Тепер Україні потрібен був не 
так інтелектуал, як людина, напо-
внена глибокою вірою, переконан-
ням в остаточну перемогу ідеї укра-
їнської державності. Тобто хариз-
матичний лідер. Саме таким і був 
Симон Петлюра.

Маємо цілу низку фактів, які 
свідчать про сильну особистість Го-
ловного Отамана.

На засіданні 15 грудня 1917 р. 
Симон Петлюра звернувся до укра-
їнського уряду з вимогою остаточно 
визначитись, «чи воюємо ми, чи ні» з 
більшовиками. Генеральні секрета-
рі Володимир Єщенко і Микита Ша-
повал підтримали Симона Петлюру. 
А Володимир Винниченко вважав, 
що «раніше треба запитати Сові-
та народних комісарів, чи воює він, 
чи ні, тільки тоді можна зважитись 
на такі рішучі засоби боротьби». Ані 
Голова Центральної Ради, ані керів-
ник Генерального Секретаріату не 
підтримали Симона Петлюру.

Генеральний Секретаріат 18 
грудня був поінформований голо-
вою щодо заяви Симона Петлюри 
про відставку з посади ґенераль-
ного секретаря військових справ. 
Відставку було прийнято.

Петлюра не став в радикальну 
опозицію, не став нещадно крити-
кувати свого наступника Миколу 

Порша. Він просто відійшов від ді-
яльності уряду УНР. 

Після відставки Симон Петлюра 
виїхав на Лівобережжя, де створив 
добровольчий Гайдамацький кіш 
Слобідської України. Кіш, який по-
ділявся на чорних та червоних гай-
дамаків, став одною з найбільш бо-
єздатних українських частин.

У січні 1918 р. соціал-демократ 
Симон Петлюра бере на себе керів-
ництво придушенням більшовиць-
кого повстання в Києві. Перемагає.

Він не несе відповідальності за 
бій під Крутами, як це йому пізніше 
приписували більшовики. Також 
він не несе відповідальності за вій-
ськові поразки України на початку 
1918 р. Справою оборони тоді за-
ймались зовсім інші люди.

Симон Петлюра негативно по-
ставився до запрошення Централь-

ною Радою німецьких та австрій-
ських військ в Україну. Тому участі 
в роботі українського парламенту 
навесні 1918 р. не брав.

Трошки згодом повертається у 
політику. Стає головою Київського 
губернського земства, створює та 
очолює Всеукраїнський земський 
союз.

Після гетьманського перево-
роту державою прокотилась хви-
ля арештів громадських активістів 
та місцевих діячів. Симон Петлюра 
мав мужність публічно висловити 
німецькому послові в Україні баро-
ну Мумму протест із цього приводу.

27 липня заарештували і само-
го Симона Петлюру. Його звинува-
тили у підготовці антиурядового за-
колоту. У в’язниці він пробув кілька 
місяців і звільнився 13 листопада.

Того самого дня опозиція до 
гетьмана Павла Скоропадсько-
го створила Директорію, яка мала 
підготувати і керувати антигеть-
манським повстанням в Україні. За 
наполягання Євгена Коновальця 
Симон Петлюра був обраний чле-
ном Директорії.

Щойно залишивши камеру, ви-
їхав до Білої Церкви у розташуван-
ня Січових стрільців, взявся до під-
готовки повстання і проголосив 
себе Головним Отаманом.

Перемога повстання, тріум-
фальний в’їзд до Києва на білому 
коні ще більше додали популярнос-
ті Головному отаману. Того білого 
коня йому ще довго згадуватимуть.

Саме він зайняв непримирен-
ну позицію до більшовиків, які роз-
горнули наступ на територію УНР на 
сході.

«З членів Директорії різко про-
ти більшовиків висловився Петлю-
ра. Швець говорив невиразно. Ви-
нниченко, як завжди, імпровізував 
і не мав ясного погляду на справу», 
свідчив Ісак Мазепа.

Про оптимізм і віру Симона Пет-
люри говорено не один раз. Та май-

же завжди мемуаристи, мов змо-
вившись, одразу ж наголошують на 
вмінні Петлюри передати свою віру 
та оптимізм навколишнім.

Це цілком очевидна риса ха-
ризматика. Як і вміння простотою 
мови, одягу і т. ін. дати навколиш-
нім можливість пізнати у ньому лі-
дера, а відтак ще більше довірити-
ся йому.

«Він майже весь час проводив 
на фронті і дуже часто сам, без жод-
ної охорони, їздив на позицію, де 
підбадьорював вояків своїми про-
стими, повними глибокої віри в пе-
ремогу розмовами з ними, – згаду-
вав Василь Прохода. – Незважаю-
чи на дуже несприятливу ситуацію 
на фронті, Петлюра на всіх справ-
ляв враження якоїсь веселої бадьо-
рості. Побачивши батька Петлюру, 
той вояк, що, може, перед хвилиною 
тяжко нарікав на свої страждання, 
зразу ж про них забував.

Здавалося, що вони вже ми-
нули і що знесилений організм на-
брався свіжих сил для нових пере-
живань...

Петлюра був вождь, зв'язаний з 
духом нації, з її землею. Він відчу-
вав те, чого не могли передбачити 
інші політики. Характерною рисою 
його вдачі був творчий оптимізм. 
Він бачив лише майбутню Україну, 
боротись за яку закликав до остан-
ньої краплі крові».

Найвдалішу синтетичну характе-
ристику Симона Петлюри знаходи-
мо в Миколи Ковалевського, який 
добре знав Головного Отамана:

«Симон Петлюра мав усі дані, 
щоб стати провідником нації. Од-
нак йому бракувало того великого 
масштабу, який відзначав револю-
ційну вдачу великого гетьмана Бог-
дана.

Йому бракувало того широкого 
степового розмаху і безоглядності, 
з якою наші великі гетьмани не раз 
ішли на кров і руїну для осягнення 
вищої мети. Він занадто був пере-
йнятий новочасним гуманізмом, 
щоб піти слідами гетьманів.

І в цьому, може, полягала тра-
гедія Симона Петлюри. Цю безо-
глядність, яка завжди в'яжеться з 
жорстокістю, виявили наші історич-
ні вороги і їх ватажки».

1919 рік зробив його незапе-
речним лідером українського наці-
онального руху, об'єднавчим сим-
волом нації.

В лютому на півдні висадився 
контингент Антанти. Її очільники 
вважали УНР однією із форм біль-
шовизму. Бо при владі – соціаліс-
тичні партії.

А з півночі активно наступали 
більшовики. Вже й з Києва україн-
ські війська мусили відступити.

Настала цілковита криза укра-
їнської політичної системи. Від дер-
жавної роботи відійшли чільні по-
літичні діячі УHP Михайло Грушев-
ський, Володимир Винниченко, 

Микита Шаповал. Один за одним по-
літики стали виїжджати за кордон.

Принципово іншим було рішен-
ня Симона Петлюри. Він 11 лютого 
звернувся до своєї партії з листом:

«Виходячи з того, що сучасна 
ситуація для України надзвичайно 
складна і тяжка, я вважаю, що в да-
ний момент всі сили творчі нашого 
краю повинні взяти участь у дер-
жавній праці, не вважаю для себе 
можливим ухилятися од виконан-
ня своїх обов'язків, яко сина свого 
народу, перед Батьківщиною і буду, 
доки це можливо, стояти і працю-
вати при державній праці. З огляду 
на це я тимчасово виходжу зі скла-
ду членів Укр. С.-Д. партії».

Вихід Симона Петлюри із УСДРП 
засвідчив завершення еволюції 
його світогляду в бік національно-
державної ідеї. До партії він більше 
не повертався.

Українська соціал-демократія 
втратила одного зі своїх лідерів. 
Зате Україна знайшла послідовного 
борця за її державну незалежність.

Та була ще справа Болбочана, 
заколоти отаманів Волоха, Оскіл-
ка, місцеві отамани та отаманчики.

Поразки Армії УHP наприкін-
ці 1919 р. залежали аж ніяк не 
від особливостей характеру Симо-
на Петлюри, а від загальної вну-
трішньої й зовнішньополітичної 
кон’юнктури.

Це змусило Головного отама-
на активно шукати союзників у бо-
ротьбі з більшовиками. Його погля-
ди звертаються до Польщі.

5 грудня 1919 р. уряд УНР ви-
знав за доцільне від'їзд Симона 
Петлюри до Варшави. 21-24 квітня 
1920 р. між урядами УНР і Польщі 
були підписані політична та воєнна 
конвенції.

За Польщею визнавалося право 
на західноукраїнські землі. Це була 
вимушена поступка з метою зберег-
ти державність на решті території.

В обмін на це визнання україн-
ська сторона отримала військову 
підтримку у боротьбі із більшови-

ками. Варшавський договір спри-
чинив зливу звинувачень на адре-
су Симона Петлюри з боку україн-
ських політичних сил.

Військовий похід українських 
і польських сил почався успішно, 
союзники увійшли до Києва, але 
на довго утримати його не змогли. 
Уряд УНР та вцілілі військові части-
ни залишили власну землю і пере-
йшли на територію Речі Посполитої.

З кінця 1920 р. для Симона Пет-
люри розпочався останній, емігра-
ційний період життя. Він був корот-
кий, всього шість неповних років, 
але насичений організаційною та 
аналітичною роботою.

Насамперед голова Директорії 
УНР вважав за необхідне розібра-
тися в причинах невдачі визволь-
них змагань. Як він писав 1922 р. в 
одному з листів до генерала Михай-

ла Удовиченка, для нього «почався 
вже суд історії».

На думку Симона Петлюри, вже 
1917 рік — рік початку револю-
ції — виявив ряд недоліків у орга-
нізації нації. А саме — відсутність 
достатньої кількості тих елементів, 
«хто чорною роботою державною 
уміє творити певні реальні ціннос-
ті». Серед політичної еліти перева-
жали «або фантасти, або демагоги, 
або наївні люди, що вірили в силу 
резолюцій».

Утім, Симон Петлюра, хоч і пе-
редбачав «ще деякі нові усклад-
нення в реалізації нашої держав-
ної ідеї», але не втрачав «ні віри, ні 
надії на те, що ідеал нації буде здій-
снений».

1923 р. він написав і опублі-
кував досить об'ємну програмову 
працю «Сучасна українська емігра-
ція та її завдання». Це був план дій 
на найближче майбутнє.

Симон Петлюра зробив висно-
вок, що здобуття Української держа-
ви – це справа всієї нації, а не одно-
го класу чи однієї партії, справа, яка 
вимагає єдності волі нації, пріорите-
ту державності над партійністю.

Цікавим був геополітичний про-
гноз Петлюри. Він передбачав, що 
«всі держави, утворені після 1917 
року на території бувшої Росії, не 
мають шансів на тривке існування 
і будуть завжди загроженими, поки 
на півдні бувшої імперії не органі-
зується і в силу не увійде незалеж-
на держава українського народу».

Симон Петлюра залишався по-
слідовним і непримиренним опонен-
том більшовицького режиму: «В умо-
вах нашого перебування за кордо-
ном свій обов'язок в цій справі тоді 
виконаємо, коли допоможемо оста-
точній компромітації большевиць-
ких експериментів в очах світу».

Звичайно, більшовицька вла-
да не могла пробачити Петлюрі по-
дібного ходу думок. Він був для неї 
одним із найнебезпечніших ворогів. 
Особливо боялася Москва віднов-
лення союзу Пілсудський - Петлюра.

Коли на початку травня 1926 р. 
Юзеф Пілсудський повернув собі 
владу в Польщі, відновлення со-
юзних дій стало цілком ймовірним. 
Це, на наш погляд, стало причиною 
вбивства Симона Петлюри.

Трагічна смерть ще виразніше 
підкреслила унікальність і масштаб 
цієї постаті в історії України XX ст. 
Не випадково більшовицька про-
паганда десятки років докладала 
всіх можливих зусиль для перетво-
рення героїчного образу Петлюри 
на карикатуру.

Наслідки цієї агресивної про-
паганди не подолані остаточно ще 
й сьогодні.

Владислав ВЕРСТЮК,
доктор історичних наук, 

професор 

«Українська правда» – 
«Історична правда», 

23.05.2020.

Петлюра без бронзи, але у фарбах

Симон Петлюра з Михайлом Грушевським та Володимиром Винниченком 
під час проголошення ІІІ Універсалу на Софійському майдані у Києві

Симон Петлюра (у центрi), Євген Коновалець (праворуч) 
та Роман Дашкевич пiд час проголошення Акту Злуки

Симон Петлюра за кілька місяців 
до вбивства. Січень 1926 р.
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У 2017 – 2019 рр. Украї-
на отримала унікальне три-
томне видання, присвячене 
історії війн та військового 
мистецтва у світі. Підготу-
вало таке об’ємне видання 
(загальний обсяг трьох то-
мів – 2650 с.) харківське ви-
давництво «Фоліо». Із запи-
таннями щодо особливостей 
цього видання та місця Укра-
їни в світовій історії війн 
звертаємося до відповідаль-
ного редактора й співавто-
ра цього видання, професо-
ра, доктора історичних наук, 
завідувача кафедри історії 
середніх віків та візантивіс-
тики Львівського національ-
ного університету імені І. 
Франка Леонтія Вікторовича 
ВОЙТОВИЧА.

Священна Римська імперія 
(так з ХІ ст. до 1806 р. назива-
лася конфедерація переваж-
но німецьких та північноіталій-
ських держав, число яких було 
більше 200, а центр з XVI ст. був 
у Відні), яка за потреби залюб-
ки наймала козацькі війська, 
розглядала Козацьку Україну 
лише через призму політичної 
кон’юнктури, підтримуючи пе-
реважно союзну Польщу. Пе-
ріодичні союзники Козацької 
України – Молдова, Валахія і 
Крим – перебували в подібній 
ситуації і більше чекали допо-
моги від самої України, ніж мо-
гли допомогти їй. Для решти 
держав Україна залишалася 
екзотикою.

– У яких війнах XVII – XIX ст. 
участь українського війська 
ви назвали б найбільш зна-
чущою, тобто такою, що вирі-
шально вплинула на перемож-
ний результат війни?

– Якщо розглядати (за ви-
разом У. Черчілля) так звані 
малі світові війни, то україн-
ці брали участь у битвах Трид-
цятирічної війни (1618–1648), 
Великої північної війни (1701–
1721), війни за Іспанську спад-
щину (1701–1714) та у Наполе-
онівських війнах (1804–1815). 
Звичайно, їх участь у цих війнах 
не могла бути визначальною. 
Це були окремі епізоди та бит-
ви, навколо частини яких досі 
тривають дискусії. Всі ці війни 
описані в нашому виданні.

– Чи впливав чорномор-
ський флот козацьких військ 
на стан європейської спіль-
ноти? Чи залежало тоді щось 
у Європі від успішності мор-
ських походів українських ко-
заків?

– Мушу вас і більшість чи-

тачів розчарувати. Річ у тім, що 
Чорне море з кінця XV cт. було 
турецьким озером, на якому Ту-
реччина аж до середини XVIII 
cт. навіть не тримала військо-
вого флоту. Її флот туди заходив 
лише в окремих випадках, і то 
був не флот, а малі, окремі ес-
кадри.

Що ж стосується чорномор-
ського флоту козаків, то це 
була не морська, а річкова фло-
тилія, судна якої завдяки вда-
лій конструкції та очеретяному 
«поясу», що кріпився до бортів, 
не перекидалися. Завдяки ви-
сокій плавучості такі судна (так 
звані чайки) могли долати від-
носно великі морські простори, 
проте жодним чином ця флоти-
лія на стан європейських дер-
жав не впливала.

Справжня експансія Туреч-
чини розгорталася в інших, 
протилежних щодо України на-
прямках: східному, південному 
і західному – середземномор-
ському. А Кримське ханство, 
яке Москва постійно штовха-
ла проти Польщі й Литви, бачи-
ло в захопленні ясиру та його 
продажу на ринках Кафи (Фео-
досії) чи не єдине джерело зба-
гачення своєї еліти. При цьому 
представники ханського уряду 
в Стамбулі видавали ці походи 
проти України як захист мусуль-
манського світу, і там цьому ві-
рили.

У відповідь на ординські 
набіги козаки, своєю чергою, 
спершу суходолом, а потім — 
з огляду на складність степо-
вих наступів – через Дніпро та 
море почали нападати на крим-
ські землі, визволяючи ясир і 
захоплюючи при цьому, зрозу-
міло, й здобич. Козацька вер-
хівка, в складі якої були навіть 
представники княжих родів, зо-
крема Вишневецькі та Ружин-
ські, представляла свої походи, 
звичайно ж, так само як захист, 
але вже християнського світу.

Щодо цих воєн потрібно від-
значити й таке.

Жодне військо не може іс-
нувати без логістики, тобто 
без забезпечення продоволь-
ством, одягом, зброєю та аму-
ніцією. Польський уряд вперто 
не хотів вирішувати проблеми 
козацького війська, періодич-
но намагаючись його ліквіду-
вати, причому покладав це за-
вдання на старост і воєвод при-
кордонних земель, котрі без 
цього війська не мали чим обо-
роняти свої території. А періо-
дично – за потреби здійснен-
ня авантюр у Прибалтиці або 
Московії – польський уряд зби-
рав якомога більше козаків, які 
були добре підготованими про-
фесіоналами. На озброєнні вій-
ська, до речі, були кращі муш-
кети того часу – турецькі яни-
чарки. Таке військо забезпечу-
вало себе за рахунок воєнної 
здобичі, частина якої реалізу-
валась у прикордонних містах.

Слідом за Кримом наприкін-
ці XVI – на початку XVII ст. ко-
заки почали робити успішні ви-
лазки проти турецьких берегів, 

де в гарнізонах служили старі 
яничари. Поки ескадра, викли-
кана світловим «телеграфом» 
з Егейського або Середземно-
го моря, прибувала на місце 
подій, козаки встигали втекти. 
Чутки про ці блискавичні напа-
ди, особливо успішні на початку 
XVII cт., через купців досягали 
європейських країн. Окремим 
козакам, які потрапили в нево-
лю і стали гребцями на турець-
ких галерах, зокрема майбут-
ньому гетьману Самійлу Кішці, 
вдалося визволитись і потра-
пити в Європу. Саме ці події й 
породили легенди про козаць-
кий флот.

Першим із популярності ко-
заків скористався австрій-
ський цісар Рудольф ІІ, який на-
йняв козацьке військо під час 
війни з турками (1594 –1606). 
Реакція Туреччини на козаць-
кі напади, а також втручан-
ня польських магнатів і тих же 
козаків у боротьбу за молдав-
ський престол призвела до по-
ходу Османа ІІ на Україну й Хо-
тинської війни 1620 –1621 рр.

Козацька флотилія як бо-
йова сила відіграла значну 
роль у завоюванні Росією 
Причорномор’я, зокрема під 
час штурму Ізмаїла в 1790 р. 
з боку Дунаю, де в турків не 
було укріплень. Командували 
цією флотилією бригадир За-
хар Чепіга – останній кошовий 
отаман Чорноморського ко-
зацького війська (1725 –1797) 
– та полковник Антон Голова-
тий (1744 –1797). Перед тим 
ця ж флотилія відіграла осно-
вну роль при штурмі Хаджибея 
(нинішньої Одеси). А спланував 
обидва штурми контр-адмірал 
Хосе де Рібас (1751–1800) – 
неаполітанський іспанець, 
який перебував на російській 
службі. Саме його план дій був 
прийнятий генерал-аншефом 
Олександром Суворовим, при-
значеним напередодні коман-
дувачем штурму Ізмаїла.

– Розглянувши стільки кон-
фліктів, які охоплюють п’ять 
тисячоліть і практично всі кон-
тиненти, що можете сказати 
стосовно того воєнного кон-
флікту, який зараз триває в 
Україні з нашим північним су-
сідом? Маємо шанси на пере-
могу?

– Це не місцевий воєнний 
конфлікт, це глобальна війна. 
Річ ось у чім. Зрозуміло, що ря-
довим росіянам не потрібна ні 
Україна, ні Грузія, ні Молдова. 
За потреби, вони приїдуть туди 
випити чарку горілки, вина і по-
вернуться додому. Але Росія – 
імперія. А для будь-якої імпе-
рії, як свідчить світова історія, 
зупинити зовнішню експансію 
означає початок краху, роз-
паду. Будь-яка імперія склада-
ється з різноетнічних та різно-
конфесійних клаптиків, які ма-
ють відцентрові тенденції роз-
витку. І тільки мобілізація всіх 
сил центру проти супротивника 
(байдуже, реального чи вига-
даного) і постійне просування 
до останнього моря (читачам 

нагадаю: дійти до останнього 
моря своїм онукам заповідав 
Чингісхан) дозволяють контр-
олювати і зупиняти ці тенден-
ції. Тому, якщо Росії вдасться 
знову «проковтнути» Україну, то 
наступним завданням буде по-
вернення під своє крило Поль-
щі, Угорщини, вихід до Серед-
земного моря і т. д.

На жаль, це розуміють тіль-
ки в Прибалтиці, Польщі, Скан-
динавії та останнім часом у Ру-
мунії. Із так званих західних 
демократій найбільш прагма-
тично до цього підходять Ве-
ликобританія і, під певним її 
впливом, США. Все це прекрас-
но розуміють також в Ізраїлі та 
Китаї, але ці важковаговики 
світової політики поки що біль-
ший сенс бачать у використан-
ні Росії. А Росія тим часом, не 
економлячи коштів, купує всіх 
дрібних політиків і не збираєть-
ся відмовлятися від своєї гене-
ральної лінії.

Знаєте, у 1687 р., благо-
словляючи військо князя Васи-
ля Голіцина, яке йшло на Крим, 
московський патріарх Йоаким 
говорив про необхідність ви-
зволити Константинополь, а в 
листах до єрусалимського па-
тріарха Досифея писав про ви-
зволення Палестини. Отже, 
Босфор і Дарданелли ще здав-
на, тобто ще до того, як було за-
войовано Чорноморське узбе-
режжя, були завданням росій-
ської зовнішньої політики.

Тому зрозуміло, що десять 
років тому Україні треба було 
вступати у НАТО, як свого часу 
це зробили Польща і країни 
Прибалтики. А сьогодні пере-
лякана Європа брати нас туди 
вже не хоче.

Українські спроби домови-
тися з Росією можливі тільки 
за умови нашої повної капіту-
ляції, бо для справжньої пере-
моги над Росією, що володіє 
ядерною зброєю, в України не-
має достатнього військового 
потенціалу. Тому розмови про 
військову перемогу над Росією 
– маячня.

Натомість у цій війні нам по-
трібно вистояти, що буде рівно-
значним нашій перемозі. А для 
цього необхідно подолати ко-
рупцію, щоб не відлякувати ін-
весторів, які нам украй потрібні 
для розвитку економіки. Необ-
хідно максимально наростити 
експорт, щоб мати ресурси на 
модернізацію армії. Необхідно 
зробити цей експорт – як і під-

приємства з іноземними інвес-
тиціями – стратегічно важли-
вими для таких потужних грав-
ців, як Китай (у галузі імпорту 
продовольства), США та Японія. 
Це – перший, економічний ас-
пект перемоги.

Другий аспект – військо-
вий, організаційний. Необхід-
но пам’ятати, що жодна профе-
сійна армія без підготованого, 
навченого і готового резерву 
щонайменше в рази численні-
шого за саму армію нас не за-
хистить, а тільки провокувати-
ме Росію до спроб анексії но-
вих територій. Тому необхідно 
брати приклад з Ізраїлю. У цій 
країні, оточеній численними 
ворогами, до оборони готують 
навіть заміжніх жінок. І в цьо-
му аспекті необхідно відродити 
військові кафедри в кожному 
університеті зі спеціальностя-
ми, що максимально близькі до 
обраних ними цивільних, бо на-
явність підготованих офіцерів є 
запорукою сильної, боєздатної 
армії. А тут, до речі, й наше ви-
дання може стати у пригоді.

Як повернути Донбас і 
Крим? Наведу приклад. Свого 
часу радянські й польські ка-
ральні органи добре розуміли, 
що без підтримки місцевого на-
селення УПА не вистоїть, а тому 
взялися це населення виселя-
ти. Річ у тім, що в основі воєн-
них перемог лежать настрої ци-
вільного населення.

У наш час ніхто нікого висе-
ляти не буде. Натомість нам по-
трібне інше: перш за все, щоби 
рівень життя у вільних україн-
ських землях у рази перевищу-
вав рівень життя на окупова-
них територіях. Про таку «техно-
логію» повернення Донбасу й 
Криму, коли ще ці області були 
в складі України, сказав у роз-
мові з львівськими історика-
ми український візантивіст Ігор 
Шевченко (1922 –2009), ко-
трий багато їздив цими, сьогод-
ні анексованими землями. Ка-
жучи іншими словами, ми самі 
маємо зробити так (і це зале-
жить лише від нас!), щоб насе-
лення анексованих територій 
захотіло повернутися у склад 
України.

Воювати з добре підготова-
ним супротивником, який має 
населення, якому є що захища-
ти і чим захищатися, а також 
має зацікавлених у ньому со-
юзників, ніхто не буде.

«Таким чином, хто хоче миру, 
нехай готується до війни; хто 
хоче перемоги, нехай старанно 
навчає воїнів; хто хоче отрима-
ти сприятливий результат, не-
хай веде війну, спираючись на 
мистецтво, а не на випадок», – 
так наприкінці IV – на початку V 
ст. сказав Публій Флавій Веге-
цій Ренат.

Отож, рецепт перемоги ві-
домий. Працюймо на перемогу!

Розмовляв Зиновій ПАРТИКО
Газета «День», 12 і 19 березня, 

2020 р.

Закінчення. 
Поч. в минулому в номері.

Україна у світовій історії воєнУкраїна у світовій історії воєн
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Документи про те, як КГБ приховував правду про 
жертв Великого терору віднині онлайн.

До Дня пам’яті жертв політичних репресій Центр до-
сліджень визвольного руху спільно з Архівом Служби 
безпеки України опублікував онлайн-колецію із 32 до-
кументів про те, як КҐБ приховувало інформацію про 
масові розстріли жертв Великого терору.

 Серед опублікованих документів є Директива про 
«Порядок відповідей на запити громадян про долю засу-
джених до вищої міри покарання (розстрілу) у 30-і роки». 
На документі стоїть радянський гриф «совершенно се-
кретно».

Зокрема Директива постановляє, що органи КҐБ 
мають усно відповідати на запити про долю заарешто-
ваних за «контрреволюційну діяльність» та розстріляних 
у 30-х роках громадян. В усній бесіді правоохоронці ма-
ють повідомити родичам, що засуджені отримали вирок 
до 10 років виправно-трудових таборів та померли у міс-
цях відбування покарання.

Однак для вирішення правових та соціальних питань 
допускається можливість зареєструвати смерть засу-
дженого заднім числом у відповідному органі та надати 
письмову довідку.

Як виконувалась ця Директива, ілюструють витяги 
зі справ на деяких репресованих представників україн-
ського культурного та політичного життя.

До онлайн-колекції увійшли документи зі справ на 
Миколу Зерова, Леся Курбаса, Валер'яна Підмогильно-
го, Андрія Паніва (Панова — так він записаний у матері-
алах справи) та Сергія Остапенка (прем'єр-міністра уря-
ду УНР).

«Цинічно, що в офіційних версіях про долю засудже-
них, які КҐБ озвучував рідним, основними причинами 
смерті ставали серцеві захворювання: як-то «параліч 
серцево-судинної системи» у Зерова, «інфаркт міокар-
да» у Сергія Остапенка чи «інфаркт серця» у Андрія Па-
ніва», коментує координатор Електронного архіву Денис 
Пасічник.

Матеріали службової корес-
понденції показують, як віддава-
лись вказівки про реєстрацію фік-
тивних причин та дат смерті. На-
приклад, серед опублікованих ар-
хівних матеріалів є звернення 
дружини Миколи Зерова, Софії, 
яка через 20 років після розстрілу 
чоловіка звернулась з проханням 
видати довідку про його смерть. 
На що співробітники правоохорон-
них органів віддали розпоряджен-

ня постфактум зареєструвати у пас-
портному столі смерть громадянина Зерова. При цьому 
там мало бути вказано, що літератор помер у 1941 році 
(а не від розстрілу у 1937-му) у місцях позбавлення волі. 
Офіційна причина смерті — параліч серцево-судинної 
системи.

Саме така довідка мала бути надіслана Софії Зеро-
вій для надання у соціальні служби. Відповідні рішення 
викладені у секретному висновку, який підписали спів-
робітники органів за погодженням заступника началь-
ника УВД Ленобласті підполковника Єрмолаєва.

Однак були випадки, коли родичам вдавалось до-
сягти вказування справжньої дати та причини смерті в 
документах. Сестра літератора Андрія Паніва, Клавдія 
Клименко, починаючи з 1937 року, писала в органи лис-
ти з проханнями надати їй інформацію про смерть брата 
і про обставини справи. Їй кілька разів повідомляли офі-
ційну причину смерті — інфаркт у 1942 році. Зрештою у 
1989 році, після тривалих листувань з різними устано-
вами, їй вдалось досягнути того, щоб в органах реєстра-
ції виправили інформацію у документах про смерть Па-
ніва: вказали коректну дату і справжню причину смерті 
— розстріл.

Онлайн-колекцію «Приховування правди про жертв 
Великого терору», як і інші документ про репресії 1937–
1938 років, можна переглянути та завантажити на сай-
ті Електронного архіву Українського визвольного руху 
avr.org.ua . Він є сервісом відкритого онлайн доступу 
до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюєть-
ся Центром досліджень визвольного руху за підтримки 
партнерів.

Тут у вільному доступі та у високій якості публікують-
ся документи про український визвольних рух, матеріа-
ли з архівів КҐБ та інші тематичні колекції, присвячені 
історії ХХ століття. 

«За нашу і вашу свободу!». 25 книг, 
які треба прочитати про українських 
політв'язнів.

17 травня в Україні відзначають день 
пам'яті жертв політичних репресій. Вста-
новлено цю дату указом президента Вікто-
ра Ющенка у 2007 році. 

Пропонуємо звернути увагу на 25 книг, 
які були написані колишніми політичними 
репресованими, або книги про їхню актив-
ну діяльність проти комуністичної системи. 
Вони були людьми різних поглядів - примі-
ром, Зеновій Красівський був націоналіс-
том, а Леонід Плющ - марксистом, віруючи-
ми та агностиками, українцями, кримськи-
ми татарами, греками та євреями. Але їх 
усіх об'єднувало бажання побачити Украї-
ну вільною, європейською, творчою.

Частину цих книг можна придбати у 
книжкових мережах і онлайн-магазинах. 
Радимо це зробити.

«Українська Громадська Група Спри-
яння виконанню Гельсінкських угод», у 4 
томах, упорядник - Василь Овсієнко. Хар-
ків, видання Харківської Правозахисної 
Групи та видавництва «Фоліо», 2001.

«Українські силуети», автор – Михайло 
Хейфець.

Харків, видавництво «Права людини», 
2015.

«Інтернаціоналізм чи русифікація?», 
автор – Іван Дзюба. Київ, видавничий дім 
«Києво-Могилянська Академія», 2010.

«Світло людей: мемуари та публіцис-
тика», автор – Василь Овсієнко. Київ, ви-
давництво «Кліо», 2018.

«Благословенні душі, що вміють випро-
мінювати… (Зеновій Красівський і Олена 
Антонів)», автор ідеї – Євген Сверстюк, упо-
рядники – Люба Маринович, Юрій Зайцев. 
Львів, видавництво «Свічадо», 2015.

«Доброокий. Спогади про Івана Світ-
личного», упорядники – Леоніда та Надія 

Світличні. Київ, видавництво «Час», 1998.
«В'ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве 

до бою», автор – Василь Деревінський. 
Харків, видавництво «Vivat», 2016.

«Люди не зі страху. Українська сага. 
Спогади», авторка – Світлана Кириченко. 
Київ, видавництво «Смолоскип», 2013.

«У карнавалі історії: Свідчення», автор 
– Леонід Плющ. Київ, видавництво «Комо-
ра», 2018.

«Право жити. Україна в складі СРСР, 
людина в системі тоталітарного соціаліз-
му», автор – Юрій Бадзьо. Київ, видавни-
цтво «Таксон», 1996.

«Алла Горська. Душа українського 
шістдесятництва», упорядниця – Людми-
ла Огнєва. Київ, видавництво «Смолоскип», 
2015.

«Міжнародний біографічний словник 
дисидентів. Україна» у 3-х томах, упоряд-
ники – Євген Захаров та Василь Овсієнко. 
Харків, видавництво Харківської Правоза-
хисної Групи «Права людини», 2006.

«Михайло Сорока», авторка – Леся 
Бондарук.

Дрогобич, видавнича фірма «Відро-
дження», 2001.

«Брама Світла. Шістдесятники», ав-
тор – Роман Корогодський. Львів, видав-
ництво УКУ, 2009.

«Найбільше диво – життя. Спогади», 
автор – Микола Руденко, упорядниця – 
Раїса Руденко. Київ, видавництва «Кліо» і 
«Смолоскип», 2013.

«Проти вітру», авторка – Раїса Мо-
роз. Харків, видавництво «Права людини», 
2012.

«З часів неволі. Спогади і роздуми», 
автор – Левко Лук'яненко. Київ, видавни-
чий дім «Світлиця», 2009.

«Василь Стус: життя як творчість», ав-
тор – Дмитро Стус. Київ, видавництво «Дух 
і літера», 2015.

«Українська поезія під судом КГБ: 
кримінальні справи Ірини та Ігоря Калин-
ців», упорядник – Юрій Зайцев. Львів, ви-
давництво «Афіша», 2004.

«Господи, Ти відкриєш уста мої... Йо-
сиф Зісельс у розмовах із Ізою Хрустлін-
ською». Київ, видавництво «Дух і літера», 
2017.

«Незгодні. Українська інтелігенція в 
русі опору 1960-1980-х років», автор – Ге-
оргій Касьянов. Київ, видавництво «Кліо», 
2019.

«Олекса Тихий: у спогадах, роздумах, 
літературі», упорядники – Василь Овсієн-
ко, Марія Олійник, Євген Фіалко, Володи-
мир Півень. Донецьк, ТОВ «Поліграфічний 
будинок «Донеччина», 2012.

«Мустафа Джемілєв. Незламний», ав-
тори - Севгіль Мусаєва, Алім Алієв. Харків, 
видавництво «Vivat», 2017.

«Мої обрії», авторка – Михайлина Ко-
цюбинська. Київ-Харків, видавництво «Дух 
і літера» спільно з Харківською Правоза-
хисною Групою, 2004.

«Рух опору в Україні 1960–1990: Ен-
циклопедичний довідник», авторський ко-
лектив - Осип Зінкевич, Григорій Панчук, 
Олена Голуб, Олесь Обертас, Михайло Тру-
щенков. Київ, Музей-архів і Документацій-
ний центр українського самвидаву при ви-
давництві «Смолоскип», 2010.

P.S. І бонусом раджу зацікавленим у 
розумінні українського національного руху 
опору у контексті всерадянських визволь-
них антикомуністичних процесів книгу «Ис-
тория инакомыслия в СССР», авторка – 
Людмила Алексеєва. Вільнюс-Москва, ви-
давництво «Весть», 1992.

Вахтанг КІПІАНІ,
журналіст, історик, головний 

редактор сайту «Історична Правда»
«УП –ІП»,17.05. 2020.

Розсекречені 
документи 

Микола Зеров

Книги про дисидентів

Трагічна доля молодшого сина Михайла Коцюбинського
У сталінських застінках загинув 

молодший син класика української 
літератури Михайла Коцюбинського 
– Роман. Четверта, й остання дитина 
у родині Коцюбинських, 

Роман народився 3 вересня 
1901 року у Чернігові. З перших же 

років життя Ромця, як лагідно нази-
вали малого у родині, виявив неаби-
який хист до співу, літератури, все-
бічно розвивався. Під час літератур-
них вечорів тішив рідних та друзів 
виконанням українських народних 
пісень, декламуванням віршів. Але 

з раннього дитинства здоров’я ма-
лого Романа було слабким. Переніс 
декілька хвороб.

У середині 20-х років, у пері-
од досить активної українізації, 
або ще був такий термін, що зде-
більшого побутував у Москві, «ко-

ренізації» нацокраїн, він переїхав 
до Одеси. Саме працю на цій ниві 
енкаведисти згодом «пришиють» 
сину класика української літерату-
ри, як «буржуазному націоналісто-
ві». В Одесі Роман Михайлович пра-
цював на культурній ниві: редакто-

ром газети, у радіокомітеті, у книж-
ковому видавництві, після чого 
в серпні 1929 року поїхав на на-
вчання до Харкова, тодішньої сто-
лиці Української РСР, в україн-
ський інститут марксизму-
ленінізму. 
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Політичні репресії 1937-1938 
років займають особливе місце в 
політиці державного терору кому-
ністичного режиму впродовж до-
вгих 1917-1991 років. Ці жахи за-
лишилися в пам’яті як «великий те-
рор». 

Підготовка та планування 
репресій. 5 серпня 1937 року в 
Чернігівській області була створе-
на «трійка» – позасудовий караль-
ний орган, у складі першого секре-
таря обласного комітету Комуніс-
тичної партії (більшовиків) України, 
обласного прокурора і начальника 
управління НКВС по області. 

Для проведення державного те-
рору в регіоні створили 7 міжрайон-
них оперативних чекістських груп 
(всього в УСРР – 45), які базувалися 
в Чернігові, Конотопі, Ніжині, Глухо-
ві, Прилуках, Ромнах, Городні.

Первинний план репресій, який 
червона Москва дала на Чернігів-
щину, виглядав так: підлягали до 
розстрілу 300 осіб та ув’язнення – 
1300 осіб.

У 1937 році ліміти (саме так 
називалися планові показники – 
скільки покарати) на арешти і роз-
стріли на прохання місцевих катів 
з НКВС збільшувалися шість ра-
зів. У 1938 році теж ліміти збільшу-
вали, так у лютому вони просили їх 
збільшити на 300 душ, а на 1 квіт-
ня 1938 року вже на 1200 по пер-
шій категорії (розстріл) та 2500 по 
другій (ув’язнення) – всього 3700 
чоловік.

Саме тоді у радянській правоо-
хоронній системі остаточно вкоре-
нилася та дійшла до нашого часу в 
залишковому вигляді (так би мови-
ти рудиментарно) система плано-
вих репресій: плани на затримання 
(оформлення протоколів), штрафів 
та інших видів покарань. Взагалі 
правоохоронці зобов’язані тільки 
реагувати на реальні порушення та 
злочини, але якщо є план і його тре-

ба виконувати, це вже приводить 
до неминучих нелюдських і проти-
законних репресій. 

Масштаби репресій. У 1937 
році в Чернігівській області за не-
повних шість місяців комуністичні 
кати розстріляли 1700 осіб і прире-
кли на різні терміни ув’язнення ще 
3250 осіб.

Як відмітила відома чернігів-
ська історикиня Тамара Демченко, 
згідно з іншими даними, з 9 серпня 
1937 року до 26 вересня 1938 року 
«трійка» винесла вироки 8108 заа-
рештованим, причому лише 8 осіб 
було звільнено, 4367 осіб вбито, 
ув’язнено – 3733 особи.

Ще один факт: у вересні 1938 
року Олексія Федорова було обра-
но першим секретарем Чернігів-
ського обкому КП(б)У. За підрахун-
ками Віталія Росстального, лише 
за 21 вересня 1938 року Федоров 
підписав 11 документів, якими за-
суджено до розстрілу 196 людей, 
до виправно-трудових таборів – 
101 особу. 26 вересня 1938 року 
– 7 документів, за якими 81 особу 
приречено на смерть, 28 осіб – до 
виправно-трудових робіт. 30 жов-

тня 1938 року Федоров підписав 5 
документів: 20 осіб – до розстрілу, 
18 осіб – до виправно-трудових та-
борів.

Отже, тільки з досліджених до-
кументів тепер відомо: Олексій Фе-
доров безпосередньо причетний 
до вбивства 297 осіб, ув’язнення у 
сталінських таборах – 147 осіб.

Його «роботу» влада належно 
оцінила: на V обласній партконфе-
ренції, яка відбулася 8–10 берез-
ня 1940 року, Федорова було знову 
обрано першим секретарем. На цій 
посаді він зустрів 22 червня 1941 
року.

Кого репресували? «Ворога-
ми народу» вважали усіх, хто якось 
відрізнявся у загальній масі, хто не-
щодавно був позбавлений вибор-
чих прав («куркулі», духовенство, т. 
зв. «бувші» – чиновники, представ-
ники станів та заможні люди тощо 
періоду царизму), «криміналітет» 
(тобто запідозрені у невдоволен-
ні владою), хто брав участь в укра-
їнських органах влади і політичних 
партіях часів 1917–1920 років, ар-
мії УНР тощо.

Ще один напрям репресій – за 

національною ознакою. Так, ста-
ном на 4 січня 1938 року на Чер-
нігівщині чекісти вишукали та за-
арештували 873-х поляків, нібито 
причетних до діяльності «польської 
розвідки в СРСР». Так виконував-
ся оперативний наказ НКВС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 року. 
А станом на грудень за 6 місяців 
1937 року в області репресова-
но 32 німці, з них розстріляно 29 
осіб, ув’язнено 3 особи. Загалом 
постраждали всі національні мен-
шини.

Проте, найбільше репресували 
саме українців – понад 90%. Звід-
ки висновок – в Україні це був удар 
російського червоного імперіаліз-
му проти Української нації.

Ще один окремий напрям ре-
пресій – разом із нещасними, яких 
називали «ворогами народу», ре-
пресували членів їх родин: станом 
на 7 грудня 1937 року в області 
заарештовано 189 дружин репре-
сованих. У 1938 році у дитячих бу-
динках на Чернігівщині держава 
примусово утримувала 200 дітей 
(всього в Україні – 2000 осіб).

Сталінські репресії, серед них 
і «великий терор», були засуджені 
самою комуністичною державою 
(XX з’їзд КПРС у 1956 році), хоч по-
літика державного терору продо-
вжувалася до краху цього злочин-
ного режиму. М. Хрущов наголосив 
тоді на проблемі реабілітації пар-
тійних і військових діячів, репре-
сованих при Сталіні. Однією з най-
головніших причин було бажан-
ня комуністичної владної еліти за-
безпечити собі безпеку, гарантії 
від регулярних чисток, які були за 
кремлівського диктатора. Диктату-
ра, тоталітарний режим, за логікою 
власного збереження та утриман-
ня влади передбачали періодичні 
криваві «заміни» кола «соратників» 
– владного оточення, прибирання 
використаного інструменту – ви-

конавців злочинів, а також колабо-
раціоністів, які їм же вірно служили 
(Юрія Коцюбинського та подібних). 

До речі, завдяки політиці само-
збереження комуністичної владної 
еліти після смерті Сталіна країна та 
світ хоч щось дізналися з офіційних 
джерел про «Великий терор».

Найбільше постраждав від по-
літичних репресій саме народ – се-
лянство, робітники, інтелігенція, 
одним словом прості люди – понад 
90%. Тоді як жертви з кола осіб, що 
належали до комуністичного режи-
му, – до 2-3% від загальної кількос-
ті максимум. 

Як кати ховали жертв репре-
сій? У Чернігові чекісти здійснюва-
ли розстріли за вироками «трійки» у 
підвалах Управління НКВС по Чер-
нігівській області (зараз це буди-
нок міської санепідемстанції) або 
у Чернігівській в’язниці. У більшості 
випадків в обласному центрі стра-
чували репресованих із усієї Черні-
гівщини. 

Трупи жертв спочатку таємно 
ховали на кладовищах обласно-
го центру, а потім, коли вбивства 
стали масовими, вантажівкою від-
возили для таємного поховання 
до лісу біля села Халявин непода-
лік Чернігова. На цьому місці на 
початку 1990-х років встановле-
но пам’ятний знак жертвам сталін-
ських репресій.

Збереження пам’яті про все 
зло комуністичного режиму, його 
засудження, вшанування пам’яті 
їх жертв захищають наші загаль-
нолюдські (християнські) цінності, 
створюють умови для унеможлив-
лення повторення таких трагедій у 
майбутньому.

Пам’ятаємо! Ніколи знову!

Сергій БУТКО
 Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Радянський комуністичний режим «пере-
молов» десятки мільйонів доль. Апогеєм без-
законня в Радянському Союзі вважається «ве-
ликий терор» 1937-1938 років. 

Єгор Карпович Коптіль – селянин із Слобо-
ди Чернігівського району (нині у складі Іванів-
ської ОТГ). Народився в 1887 році. Після 1917-
го разом із братом обробляли 60 га землі, 
мали 4 коней, 3 корів, млин-вітряк, молотарку, 
січкарку. А оскільки площа землі чималенька, 
то використовували найману працю – платили 
«з половини» чи третину врожаю.

У 1919-му «зайву» землю відрізали. Лю-
дина продовжувала працювати не покладаю-
чи рук, але в 1930-му Єгора Карповича «роз-
куркулили»: забрали геть усе (20 десятин зем-
лі, двоє коней, корову), а самого заслали в Си-
бір на три роки. Без годувальника залишилися 
дружина Наталія Петрівна, двоє синів і п’ятеро 
дочок.

Повернувся Коптіль із заслання в 1933-му. 
Але ж господарства ніякого, що в селі робити 
і як прогодуватися? Тож подався в Чернігів. 
Влаштувався конюхом у міський комунгосп, 
отримав паспорт. 

Єгора Коптіля заарештували 22 грудня 
1937-го. Про причини арешту в справі ні сло-
ва, та й кому вони потрібні, адже – «куркуль». 
А класова теорія вождя Сталіна вимагала зни-
щення всіх «куркулів». Фізичного знищення, бо 
ніякого майна Коптіль на той час вже не мав. 

Нещасного допитували всього один раз, 24 
грудня. В протоколі – лише три питання. Перше 
про майнове становище. Наступне: «Розкажіть 
про участь у союзі хліборобів-власників?» «В 
союзі не перебував і винуватим себе в цьому 
не визнаю». Останнє: «Розкажіть про контрре-
волюційну агітацію, яку ви проводили?» «Анти-
радянською агітацією я не займався». Все. 

Свідок також всього один, односелець Тро-
хим Никифорович Щерба. Колгоспник, обра-

жений на Коптілів, бо Єгор та його старший 
брат Тимофій, колишній волосний старшина, 
«мене особисто як революціонера в 1905 році 
… вислали в Кубанську область». Схоже на те, 
що «революційність» Трохима Щерби поляга-
ла в звичному тоді погромі поміщицьких маєт-
ків, яка швидше тягнула на кримінальну відпо-
відальність. А ще нібито Єгор Коптіль у 1919-
му «був організатором повстанської банди в с. 
Скоренці». Народне повстання проти грабіж-
ницької політики більшовиків тоді було жорсто-
ко придушене, велося слідство, чимало люду 
розстріляли. Але слідчий пропускає все мимо 
вух, жодного уточнюючого питання – йому не 
цікаво. А от що вам, товариш Трохим Щерба, ві-
домо про антирадянську діяльність Коптіля? Та 
що, навідувався іноді в село, вів розмови. Ось 
у грудні 1936-го казав, що «бач, колгоспники, 
дурні, працюють у колгоспі, а не отримують ні-
чого, ходять голі й голодні. А я розкуркулений і 
живу в місті краще вас, а колгоспників радян-
ська влада обдурює». А це влітку 1937-го: «ба-
чите, колгоспники, як вас керівники рад. вла-
ди дурять, кажуть вам, що зараз виробляють 
більше товарів, чим було при царизмі, а ви хо-
дите голі й босі». 

Слідство – суцільна фікція, оперуповнова-
жений опергрупи УНКВД Філімонов робить все 
максимально формально. Вже 25 грудня гото-
вий обвинувальний висновок: «проведеним по 
даній справі слідством…». І де ви те слідство 
бачите? Всього то, що повторена довідка сіль-
ради про майновий стан та двічі процитова-
ний Трохим Щерба. «…Коптіль винуватим себе 
не визнав, однак показами свідків цілком ви-
критий в інкримінованому злочині». Тож поста-
новлено передати справу на розгляд «трійки» 
у складі начальника Управління НКВД в Чер-
нігівській області, першого секретаря обкому 
партії й прокурора області.

«Трійка» засідала 27 грудня. Коротка допо-

відь Філімонова – і вирок готовий: «Коптіля Ге-
оргія Карповича розстріляти. Особисто належ-
не йому майно конфіскувати». А вже наступно-
го дня начальник УНКВД майор держбезпеки 
Корнєв наказує коменданту Чернігівського 
облуправління НКВД сержанту Філенку при-
вести вирок у виконання. 

Єгора Коптіля розстріляли 8 січня 1938-
го, про що того ж дня відповідний акт оформив 
сержант держбезпеки Філенко.

Ось так просто обірвалося життя невинної 
людини за часів «найдемократичнішої» сталін-
ської конституції. В країні, де чи не головним 
«шлягером» була пісня (мовою оригіналу) «Я 
другой такой страны не знаю, где так вольно 
дышит человек».

Людей знищували мільйонами. А їх доля 
залишалася невідомою для рідних роками й 
десятиліттями. У кримінальній справі наступ-
ний аркуш, після акту про виконання розстрі-
лу, – лист сина репресованого, Михайла Єго-
ровича Коптіля. Минуло вже майже півстоліт-
тя невідання, і 9 лютого 1984-го М. Коптіль на-
важився звернутися в МВС СРСР «по таборам 
ув’язнених»: «прошу повідомити мені, чи живий 
мій батько, і в якому році він помер».

Родина геть не знає, що сталося з батьком! 
Минули десятиліття, вже й культ Сталіна роз-
вінчали, оголосили про побудову комунізму і 
до небачених масштабів розвинули соціалізм. 
А доля Єгора Коптіля залишалася страшною 
таємницею для найрідніших йому людей.

Надворі вже 1984-й. На момент арешту 
батька Михайлу було 14, а тепер уже за шістде-
сят. І вже не просто діти виросли, вже внуки до-
рослі. Ото як забрали батька наприкінці 1937-
го, так і не чули більше про нього. Розстріляли 
чи дали термін? Коли і як помер? 

Закрутилася бюрократична машина. По-
мітки на паперах про запит свідчать, що швид-
ко знайшли обидві справи – і про розкурку-

лення в грудні 1930-го, і про розстріл 8 січня 
1938-го.

Тим часом Михайло Коптіль звернувся і в 
Новозаводський РАГС Чернігова, а звідти – 
запит в Управління Комітету державної безпе-
ки по Чернігівській області: «Просимо висла-
ти на нашу адресу всі необхідні відомості для 
заповнення актового запису про смерть». Від-
повідь надійшла 15 травня 1984-го: «За наяв-
ними відомостями, Коптіль Єгор Карпович по-
мер в місцях позбавлення волі від міокардо-
склероза… Раніше смерть громадянина Копті-
ля Єгора Карповича у встановленому законом 
порядку зареєстрована не була».

І все це в тій самій справі, де вже мінімум 
два документи про виконання розстрілу… І 
розстріляли ні за що, і пам’ять про людину за 
сімома замками заховали на десятиліття.

В липні 1989-го Єгора Коптіля реабілітува-
ли – його справа підпадала під тодішні реабілі-
таційні закони.

Але тільки після розпаду СРСР і відновлен-
ня незалежності України, в 1992-му розкрила-
ся правда про страшну долю селянина з при-
міського села.

Сьогодні кримінальна справа Є. Коптіля, 
які і всі інші справи репресованих радянським 
режимом, доступні будь-якому досліднику. От 
тільки в справі немає ні фотографій, нічого. За-
лишився від людини тільки паспорт… 

Типова доля Єгора Карповича Коптіля – ще 
одна засторога тим, хто ідеалізує радянський 
режим і живе в полоні колишніх міфів.

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут національної пам’яті

Чернігів

За матеріалами справи: ф. Р-8840, 
оп. 1, № 11286 Державного архіву 

Чернігівської області.

Доля Єгора Коптіля

Планові комуністичні репресії 
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Батурин — гетьманська столиця Фотоархів

Познайомимося із весіллям доньки геть-
мана Івана Самойловича (1672 – 1687), що 
відбувалося в Батурині. Сам Самойлович був 
одружений із Марією Голуб – онукою запо-
розького ватажка Оліфера Голуба. В його ро-
дині народилося троє синів – Семен, Григо-
рій, Яків, та троє доньок – Параскева, Анас-
тасія та Євгенія. Саме в 1682 році гетьман 
вирішив видати заміж свою старшу доньку 
Параскеву. 

Це був незвичайний шлюб. В той час І. Са-
мойлович прагнув вигідними шлюбними со-
юзами підвищити статус власної родини, яка 
не мала шляхетського походження. Серед до-
слідників також поширена думка, що метою 
таких шлюбів було прагнення перетворити 
тогочасну Україну на спадкову монархію. 

Досягаючи поставлених цілей, гетьман 
І. Самойлович пошук нареченого для донь-
ки перетворив на цілий «шлюбний проект». 
Як показує його тогочасне листування, спо-
чатку він бажав поріднитися із представни-
ком роду Святополків-Четвертинських – на-
щадків Ярослава Мудрого. Але його голов-
ною умовою було те, щоб наречений сповід-
ував православну віру. Прагнення гетьмана 
не вельми сподобалися Москві. Такий шлюб 
міг докорінно змінити стосунки еліти Речі По-
сполитої із гетьманським урядом. Тому в цей 
«проект» втручається особисто цар Федір 
Олексійович та боярські роди московського 
двору. У квіті 1682 р. до Батурина була орга-
нізована делегація царських представників 
– О. Карандєєва та Є. Шестакова. Вони мали 
переконати гетьмана, що наречений для його 
доньки повинен бути саме з Москви. 

Прибувши у супроводі І. Мазепи до геть-
манської столиці, 14 квітня посланці царя 
запропонували І. Самойловичу аж чотирьох 
кандидатів: «родов боярских и богатые». Це 
був син боярина Петра Шереметєва – Фе-
дір, князь Григорій Долгорукий, воєвода Фе-
дір Пушкін і син стольника Федора Плєщеєва. 
Гетьман не зміг одразу обрати кандидата се-
ред такої кількості і почав вагатися. Адже для 
нього це був ще і важливий зовнішньополі-
тичний крок.

Після перемовин він вирішив, що само-
стійно рішення не прийматиме. Гетьман зби-
рався радитися не тільки з дружиною та ді-
тьми, але й із козацькою старшиною. Після 
довгих вагань, нарад та роздумів, «метань 
жребия» перед святими іконами «и многих 

слез», він обирає для своєї доньки за нарече-
ного Федора Шереметєва. Ймовірно, саме на 
вибір нареченого вплинула і думка гетьман-
ського уряду, бо батько Федора – Петро Ше-
реметєв мав зв’язки серед козацької стар-
шини.

Однак весілля гетьманської доньки пе-
ренесли на півроку через події у Москві – 
смерть царя Федора Олексійовича, прихід до 
влади малолітніх царів Петра та Івана і ре-
гентство цариці Софії. Після тривалих перего-
ворів весільна церемонія відбулася на почат-
ку листопада 1682 р. в Батурині. Це було осо-
бливе свято для всіх. Тоді до гетьманської сто-
лиці з’їхалася вся генеральна старшина. Бо 
водночас це була і важлива політична подія.

Вінчання молодих відбувалося в голов-
ному храмі гетьманської столиці – Соборі 
Живоначальної Трійці. А святкували весіл-
ля «в доме гетмана». Гості «подчас веселья» 
в догоду Самойловичу дарували молодим 
різноманітні дорогоцінні подарунки: від роз-
кішної зброї, вишуканого срібного посуду до 
цінних тканин та різних церковних речей. На-
приклад, миргородський полковник Дани-

ло Апостол подарував гарну шаблю в оправі. 
Дружина генерального бунчужного Леонтія 
Полуботка подарувала два срібних кубки, а 
він особисто – шаблю вартістю в 100 золо-
тих. Лубенський полковник Максим Ілляшен-
ко привіз на свято пару «фризов» – гарних ні-
дерландських коней вартістю в 400 золотих. 
Один із головних учасників весільних пере-
мовин, який брав участь також у підборі на-
реченого, – Іван Мазепа подарував Парас-
кеві Самойлович розкішний перстень ціною 
в 30 рублів, два ланцюжки перлів, три дукати 
та турецького коня. В свою чергу, родич геть-
мана, гадяцький полковник Михайло Само-
йлович подарував карету з парою коней. 

Звісно, Іван Самойлович підготував для 
любої доньки великий посаг. Це і чимало сріб-
ного посуду: полумиски, кубки, тарілки, лож-
ки, сільниці, великі кружки, бокали. Коштовні 
прикраси: перли, золоті персні із діамантами 
та рубінами, різноманітні срібні персні, хрест 
із рубінами, браслети із рубінами та перлами, 
прикраси із дорогоцінних металів для волос-
ся. Дорогий жіночий одяг різноманітного ко-
льору: верхній літній одяг, сорочки, накидки 
із дорогоцінних тканин турецького, дамась-
кого та перського виробництва, шуби на гор-
ностаєвому, соболиному хутрі та з бобровою 
опушкою, шовкові хустки, шерстяні платки. 
Крім цього, гетьман дарував доньці багато 
побутових речей: срібний підсвічник, срібний 
«ларец», дзеркала, різноманітну постіль, ска-
терті, килими, завіси тощо. Звісно, посаг Па-
раскеви Самойлович не обійшовся і без зна-
чної суми тогочасних грошей. Для зятя І. Са-
мойлович підготував багато розкішного одя-
гу (переважно кунтуші) та гарного коня.

Прямо під час святкування вирішувалися 
й державні питання. Наприклад, на вірність 
гетьману присягав київський полковник Кос-
тянтин Солонина. 

Самойлович був дуже радий такому ве-
сіллю. І після нього писав, що дякує Богу за 
радість сердечну батьківську та задоволений 
своїм новим родичем: «милый зять мой». 

Загалом цей «шлюбний проект» гетьма-
на став значним політичним кроком у його 
діяльності. І. Самойлович покладав на ньо-
го великі надії, адже планував через родин-
ні зв’язки впливати на рішення московсько-
го уряду та мати «важелі» для захисту україн-
ських інтересів.

 Каріна СОЛДАТОВА

Гетьман Кирило Розумов-
ський був справжнім європей-
цем як за своїми поглядами й 
мисленням, так і стилем життя. 
Розумовський отримав ґрунтов-
ну європейську освіту та знав 
кілька мов. У 18-річному віці 
(!) (1746) він став Президентом 
Петербурзької академії наук і 
був ним безпрецедентно довго 
– 52 роки! Поточна документа-
ція Академії велася іноземними 
мовами – латиною, німецькою, 
французькою.

Кирило Розумовський, роз-
будовуючи та реформуючи Укра-
їнську козацьку державу з 1750 
по 1764 роки, спирався на до-
свід провідних європейських 
країн. Варто зазначити, що про-
єкт заснування Батуринського 
університету, який за доручен-
ням гетьмана склали у 1760 р., 
ґрунтувався на статутах кращих 
німецьких навчальних закладів. 
Докладаючи значних зусиль для 
архітектурного будівництва, Ки-
рило Розумовський запрошу-
вав працювати до України ви-
датних європейських зодчих: 
італійців Антоніо Рінальді, Йоси-
фа Венероні, Францискуса Бер-
тоаліті, шотландця Чарльза Ка-
мерона та інших. 

Гетьман був з європейською 
культурою на «ти». Так, впро-

довж 1765–1767 років тривав 
його «Grand Tour», в ході яко-
го гетьманом було сформовано 
велику бібліотеку, картинну га-
лерею та музичну збірку роди-
ни Розумовських. Ці культурні 
надбання гетьманської родини і 
сьогодні оповиті цікавими фак-
тами та легендами.

Власна музична колекція 
гетьмана під назвою «Нотне зі-
брання Розумовських» налічує 
близько 1700 творів професій-
них музикантів і самородків-
дилетантів, композиторів із Ав-
стрії, Англії, Німеччини, Італії, 
Чехії, Бельгії, Голландії, Фран-
ції. Це музика різних стилів, 
композиторських шкіл, жанрів і 
форм – від дуетів до симфоній, 
від арій до опер. «Нотне зібран-
ня Розумовських» є беззапере-
чним доказом того, що україн-
ська культура ХVІІІ ст. була час-
тиною високої європейської 
культури. 

Розумовський захоплював-
ся і художнім мистецтвом. Це 
стало початком формування 
масштабної картинної галереї 
родини Розумовських, яка уві-
йшла в історію як одне із най-
більших мистецьких зібрань се-
редини ХVІІІ – початку ХІХ сто-
ліття. Кирило Розумовський 
був особливо прихильним до 

італійського мистецтва. Пере-
буваючи у Римі, він замовляє 
італійському художнику Пом-
пео Батоні власний портрет у 
повний зріст. Це полотно ста-
ло не лише одним із кращих у 
творчому доробку майстра, а й 
справжньою перлиною зібран-
ня гетьмана. 

Славилася і велика бібліо-
тека гетьмана. Вона нарахову-
вала близько 2000 книг кілько-
ма європейськими мовами, пе-
реважно французькою. Ніколас 
Гавриїл Леклерк, француз за по-
ходженням, писав: «Коли я жив 
у гетьмана, я був у добрій школі: 
цей вельможа, який зовсім не 
бажає виказувати свою освіче-
ність, має світлий розум, здоро-
вий глузд, велику любов до істи-
ни та пречудову бібліотеку». 

Європейськість гетьмана 
перш за все засвідчує єдиний 
збережений гетьманський па-
лац в Батурині, що є справж-
ньою перлиною європейської 
архітектури.

Мистецькі традиції, любов 
до своєї родини продовжують 
прямі нащадки гетьмана по лі-
нії його п’ятого сина, Григорія. 
Це, зокрема, Грегор Розумов-
ський, який нині мешкає у Від-
ні та очолює Товариство куль-
тури і мистецтва Розумовських. 

З його ініціативи у 2018 р. у Від-
ні створено камерний оркестр 
імені Грегора Розумовського 
(«Gregor Razumovsky – Chamber 
Orchestra») – українсько-євро-
пейський бароковий оркестр 
вищого класу, що підкреслює 
зв’язок між українською і захід-
ноєвропейською культурою та є 
носієм українського національ-
ного колориту. У складі оркестру 
працюють молоді українські му-
зиканти, які мешкають у Відні, й 
західноєвропейські музиканти. 
Основу репертуару цього колек-
тиву складають твори з нотного 
зібрання Олексія Кириловича 
Розумовського, що зберігають-
ся у фондах Національної біблі-
отеки України ім. Вернадського. 
Ці твори належать до музичних 
шедеврів епохи бароко і ран-
ньої класики. Серед них є і тво-
ри українських композиторів Д. 
Бортянського, М. Березовсько-
го та інших видатних композито-
рів часів гетьмана Кирила Розу-
мовського.

Юлія ФУРСОВА

Автори публікацій – 
наукові співробітники 

Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Європейські погляди 
гетьмана Кирила Розумовського 

Весілля Параскеви Самойлович

Шляхетна пані. Батурин, XVIIIст.

Молодь з хутора Романівщина у складі Ічні. 
Початок 20 століття.

Молодь з хутора Романівщина у складі Ічні. 
Початок 20 століття.

К. Катеринич. Гості на весіллі. 
Козелецький повіт.1904 рік

Сайт «Прилуки.Фортеця», Pryluky.Fortress

Панорама села Іржавець.Чернігівщина.1906 рік. 
Світлина видатного земляка, 

композитора Левка Ревуцького 
Джерело до двох цих фото: «Ічнянщина: першоджерела. 
Історія краю в документах». Автори-упорядники 
Микола Терещенко та Віталій Шевченко.
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11 У 1931 р. на базі ідео-
логічних інститутів було ство-

рено всеукраїнську асоціацію 
марксистсько-ленінських науково-
дослідних інститутів - ВУАМЛІН. Там 
Роман навчався у аспірантурі й за-
відував науковою бібліотекою. А се-
стра  Ірина Коцюбинська у той час з 
чоловіком та сином перебралася із 
Проскурова (тепер Хмельницький) 
до Полтави. Восени 1929 р. родина 
молодшої дочки письменника пода-
лася до Кобеляк, невеликого містеч-
ка на Полтавщині. Що там особливо 
вражало, то це те, що на узбіччях ву-
лиць, у рівчаках лежали об’їдені со-
баками кінські трупи. Навколо, наче 
гриби після дощу, з’являлися ТОЗи та 
СОЗи (товариства спільної обробки 
землі), а життя ставало голоднішим. 
Ще не вивітрився із пам’яті НЕП 
(нова економічна політика), коли не 
було продуктових карток, зате  в ма-
газинах і на ринках всього було вдо-
сталь. Магазини тоді звалися цероб-
копами.

Влітку 1930 року на запрошення 
Ірини Михайлівни до Кобеляк з Хар-
кова приїхав Роман зі своєю роди-
ною: дружиною Ніною, сином Раді-
ком.

1933-го ще навесні на вулицях 
Харкова почали з’являтися страшні 
привиди: виснажені кістяки - попухлі 
з голоду селяни. Незважаючи на те, 
що міліція намагалася їх відправи-
ти кудись подалі з очей, голодних та 
обідраних селян ніяк не меншало... 

«Окремі «щасливці» якимсь чи-
ном просочилися у їдальню ВУАМЛІ-
Ну, де ми харчувалися і одержували 
хлібного пайка, -  згадував Флорі-
ан Коцюбинський, син Ірини Михай-
лівни. – І ось ці химерні примари із 
проваленими очима жадібно стежи-
ли із закутків їдальні, хто хоч трош-
ки залишив недоїдків у тарілці, тихо 
наближалися до їдоків, й жалібно 
просили ледь чутним голосом: - до-
звольте доїсти!... Після дозволу виї-
дали все до крихти й знову ховалися 
по своїх закутках».

Роман Михайлович після ліку-
вання у Кисловодську (були негараз-
ди із нервовою системою), досить 
несподівано для всіх, наприкінці 
1933-го розлучився з дружиною Ні-
ною і взяв шлюб з Оленою Євгенів-
ною Писаревською, вдовою вбитого 
у Прибалтиці дипломата, у якої був 
семирічний син Ерік (Ерлен). Мешка-
ли вони тоді на Садовій вулиці.

28 квітня 1934 року у Романа й 
Олени народився син Юлік. Але сам 
Роман Михайлович був завжди чи-
мось стурбований, заклопотаний, 
хоча він за характером й був люди-
ною життєрадісною, веселою, про-
те настрій був досить кепським. А 
у червні того ж року Роман з сім’єю 
перебирається до Вінниці, де очо-
лює літературно-меморіальний му-
зей батька.

Це вже значно пізніше, напри-
кінці 80-х років, із кадебістських ар-
хівів стала відома його заява у ЦК 
КП(б)У, НКО В.Затонському та у Ві-
нницький обком КП(б)У від 10 лис-
топада 1934 р., де Роман Михайло-
вич повідомляв: «...я против свое-
го желания был назначен директо-
ром книжной палаты, ибо я более 
10 лет страдаю очень тяжёлой фор-
мой психоневрастении и не спосо-
бен на крупную напряжённую ра-
боту... Когда я попал в ВУАМЛИН... 
обстановка возымела своё влия-
ние на меня: я выявил притупление 
большевистской бдительности... Я 
с значительным опозданием, при-
мерно к ноябрю 1933 г. ... признал 
свои ошибки на партгруппе аппара-
та президиума ВУАМЛИН.» (Це щодо 
боротьби із націоналізмом). 

Взагалі у цій заяві відчувається 

те, наскільки потужним був психоло-
гічний тиск на вже тоді важко хворо-
го Романа. Це зараз, понад 80 років 
потому, легко звинувачувати наших 
предків у зізнаннях під час допитів у 
НКВС, або у каятті на користь радян-
ської влади, а тоді, під час розквіту 
«полювання на відьом», практично 
неможливо було людині з чистою со-
вістю, патріоту рідної землі, врятува-
тися від стандартного звинувачення 
у буржуазному націоналізмі. Отож і 
рясніють протоколи тих часів форму-
люваннями на кшталт (мовою оригі-
налів): «контрреволюционная орга-
низация», «недостаточность борьбы 
с национализмом», «отравленная 
националистическими миазмами», 
«выявление методов и форм вреди-
тельськой работы» і т.ін.

У жовтні 1934 було «викрито 
контрреволюційну організацію», 
де однією із головних постатей був 
Юрій Михайлович Коцюбинський, 
що тоді обіймав відповідальну по-
саду голови держплану УРСР. Він, 
мовляв, як керівник держплану 
особисто сприяв троцькісту Нау-
мову. 3 листопада 1934 року Юрія 
Коцюбинського було знято з по-
ста голови держплану і виключено 
із членів ЦК КП(б)У. Виявлено полі-
тичну недовіру. Чи знав він, що над 
ним вже давно готується розпра-
ва? Ось що пише у своїх «Спогадах 
про Юрія Коцюбинського» Надія Су-
ровцева, яка довгий час співробіт-
ничала з Ю.Коцюбинським: «Восе-
ни 1926 року я одержала виклик 
до Харківського ГПУ. Співробітник 
Черняк запропонував мені за гро-
ші, «готівку» давати таємні інформа-
ції про кількох видатних комуністич-
них діячів України. Серед них був і 
Юрій Михайлович Коцюбинський. 
Черняк запевняв, що це пропону-
ється з волі ЦК, вмовляв, улещав, 
а то й погрожував. Він протримав 
мене до ночі, і відпустив, взявши 
підписку про те, що я повинна три-
мати цю пропозицію в таємниці. - 
Ви пожалкуєте ще, що відмовилися, 
- сказав він на прощання... Через 
рік в Москві я опинилася у секрет-
ній в’язниці Лубянка-2...»

Ірина Михайлівна Коцюбинська 
згадувала, що в 1934 р., напередод-
ні 7 листопада до їх додому (це було 
в Києві) приходила дружина Юрія - 
Ольга Петрівна Бош-Коцюбинська. 
«Стримуючи ридання, вона розпові-
ла, що Юрія зняли з роботи, вивели 
зі складу ЦК КП(б)У, виявили йому 
політичну недовіру, і що він вже по-
їхав у Москву до свого друга Сер-
го Орджонікідзе, щоб реабілітува-
тись». Хто міг тоді передбачити, що 
полум’яний більшовик Серго, захи-
щаючи друзів-соратників від нео-
бгрунтованих звинувачень та репре-
сій,  сам потрапить «у лещата» до то-
вариша Коби (Сталіна) і поплатиться 
за це власним життям.

Тим часом Роман Коцюбинський 
одержав наказ наркома освіти За-
тонського про зняття його з поса-
ди директора Вінницького музею, 
яку він обіймав усього п’ять міся-
ців. Переважна більшість комуністів 
тоді ще не уявляли собі, що Сталіним 
було задумане і вже здійснювалося 
знищення старих партійних кадрів, а 
після загадкового вбивства у Ленін-
граді С. Кірова 1 грудня 1934 роз-
квітне кривавий терор...

Після звільнення Романа Коцю-
бинського з посади директора Ві-
нницького музею М. Коцюбинсько-
го, нарком освіти В.Затонський за-
пропонував Романові з родиною 
їхати на Дніпропетровщину, й пра-
цювати там в обласному відділі соц-
забезпечення. Що залишалося ро-
бити? Згодом, у лютому 1935 р. Ро-
ман Михайлович з дружиною Оле-

ною та двома дітками потрапляють 
до Ротфронтівського району, де 
мешкали німецькі колоністи (сучас-
на Запорізька область). Там на міс-
цевому з’їзді рад за письмовим роз-
порядженням обкому партії його 
мають обрати заступником голови 
райвиконкому. Але свого прізвища 
серед названих не почув: телефон-
ний дзвінок з того ж обкому секрета-
реві райкому наказував: «Коцюбин-
ського не обирати!»

Від такої партійної «турботи» Ро-
ман занедужав. Що робити? Як же 
жити далі? Та доля трохи змилости-
вилася: Олені запропонували міс-
це економіста на обозному заводі 
в Молочанську, неподалік від того ж 
Ротфронтівського району й за двіс-
ті кілометрів від Дніпропетровська. 
І на початку березня 1935 р. Роман 
з дружиною й дітьми переїздять до 
Молочанська. Ну, здавалося б, усе 
йде непогано - Олена працює еко-
номістом, Роман - спочатку токар, а 
невдовзі директор школи фабрич-
но-заводського навчання при тому 
ж таки заводі.

Через майже два роки слідчий 
допитуватиметься у Романа, яким 
чином і з якою метою приїхав той у 
німецький район, бо конче необхід-
но було прив’язати Р. Коцюбинсько-
го до німецької підпільної терорис-
тичної організації.

Але то трохи пізніше. А поки 
що подружжя живе, не підозрюю-
чи про майбутню небезпеку. Та й, 
зрештою, уся країна живе наче у де-
кількох вимірах. Вже наче й голодні 
21-й та 33-й минули, «добровільно-
примусові» колгоспники на трудод-
ні одержують якесь зерно. Вже й у 
квартирі Коцюбинських, в будинку 
по вулиці Шевченка, з’явилося дво-
спальне ліжко з панцирною сіткою, 
та й у Еріка та Юліка свої окремі лі-
жечка. Згодом ці ліжка фігурувати-
муть серед документів опису майна 
Коцюбинських, коли заарештують 
спочатку Романа, а згодом і Олену, 
а дітей віддадуть: старшого - до дит-
будинку, а Юліка - в дитясла. Та це 
через півтора року, а поки що Ро-
ману навіть вдалося поїхати до Бер-
дянська підлікувати задавнену хво-
робу. Кволий з дитинства, син пись-
менника хворів на складну форму 
неврастенії.

 І от 1936-й рік. У грудні, як тоді 
скрізь повідомлялося, було прийня-
то «найдемократичнішу» у світі, так 
звану сталінську конституцію. Це 
було 5-го, а вже 12-го, за свідчен-
ням архівних даних, Романа Коцю-
бинського заарештовують. Зробив 
це співробітник Молочанського рай-
відділу НКВС якийсь Кноблох. Він 
був настільки «грамотний», що пріз-
вище арештованого записав «Коцу-
бинский». Обшук проводився майже 
одночасно вдома і на робочому міс-
ці. В протоколі обшуку

зазначені такі речі: партійний і 
військовий квитки, паспорт, револь-
вер системи «Наган» з 14-ма патро-
нами, різне листування і декілька 
книжок, серед яких були, очевидно, і 
твори Романового батька, хоч ініціа-
ли й прізвище «М.М.Коцюбинський» 
чомусь закреслено.

I ось перший офiцiйно 
зафiксований допит, що вiдбувся 22 
грудня 1936 року. Декiлька рядкiв 
з протоколу того допиту (мовою 
оригiналу):

«Вопрос: Следствием установ-
лено, что вы, до вашего ареста, яв-
лялись...участником националисти-
ческо-троцкистской организации, 
подготовлявшей террористичес-
кие покушения против руководите-
лей партии и советского правитель-
ства на Украине. Вы признаёте себя 
виновным в этом?

Ответ: Нет, я не признаю себя 
виновным в этом.

Вопрос: Известно, что ряд ваших 
близких родственников являются 
активными участниками контррево-
люционного заговора, подготовляв-
шими убийство тов. Сталина...Что 
вам известно по этому вопросу?

Ответ: Мне известно из прессы, 
что мой брат Юрий Коцюбинский яв-
ляется одним из руководителей на-
ционалистическо-троцкистской ор-
ганизации. Никаких иных данных, 
кроме указанных о нём, а равно и 
других родственниках, я не имею.»

Впертiсть Романа Михайлови-
ча дратувала сталiнських сатрапiв. 
Це було особливо дивним для них, 
оскiльки здоров'я Романа вже з мо-
лодих рокiв було пiдiрване. I можна 
тiльки уявити собi, яким фiзичним 
та моральним тортурам пiддавали 
свою жертву такi собi молодший 
лейтенант держбезпеки Перцов, 
лейтенант держбезпеки Бондарен-
ко та сержант держбезпеки Дави-
дов - справжнi садисти. Вiсiм мiсяцiв 
безперервних нiчних допитiв зне-
силили i без того недужого Романа. 
Краще вже смерть, нiж такi муки.

У енкаведистiв знайшлася й 
«зачiпка». Як вiдомо, при обшуку у 
Романа було знайдено револьвер та 
чотирнадцять набоїв до нього. I чер-
говий слiдчий - Татарчук, допитуючи 
Романа Михайловича 18 та 24 лип-
ня 1937 року, намагається «пiймати 
на гачок» Р. Коцюбинського, вда-
ючи, що «спiльники», вже, мовляв, 
зiзналися, усе звалюють на Романа, 
який мав зброю. Звiдки вона у ньо-
го? Чому нема дозволу? Роман й на 
цi безглуздi закиди дає чiтку

вiдповiдь, що пiд час служби в 
Червоному козацтвi вiн вимiняв на-
ган на свiй браунiнг. Та й дозвiл у ньо-
го є, а документи - на перереєстрацiї 
у Молочанському райвiддiлi НКВС. 
Посвiдчення ж не встиг  забрати до 
свого арешту.

I ось вже останнiй допит, що 
вели 15 серпня начальник 5-го 
вiддiлення, лейтенант Бондаренко 
та оперуповноважений 3-го вiддiлу 
сержант держбезпеки Давидов. I їм 
нарештi вдалося вибити iз Романа 
зiзнання. 

Звинувачувальний висновок 30 
серпня пiдписали молодший лейте-
нант держбезпеки Татарчук, стар-
ший лейтенант Галчинський, а за-
твердили його заступник начальни-
ка

управлiння НКВС по Вiнницькiй 
областi капiтан держбезпеки Моро-
зов та заст. прокурора Рагiнський. 
Останнiй пiдписав його 25 вересня, 
тобто за день до судового засiдання. 
У протоколi закритого судового 
засiдання Вiйськової Колегiї Верхо-
вного Суду СРСР записано, що на за-
питання головуючого Роман

Михайлович вiдповiв, що ви-
нним себе визнає тiльки в тому, що 
у своїй практичнiй дiяльностi про-
водив нацiоналiстичну лiнiю. Свої 
свiдчення на попередньому слiдствi 
не пiдтверджує. Нiколи не мав нiяких 
терористичних намiрiв.

Звичайно, це не могло врятува-
ти Романа. Маховик репресiї вже 
був розкручений на повну силу. За 
вироком тiєї ж Вiйськової Колегiї Ро-
мана Михайловича 27 вересня 1937 
року розстрiляли в Одесi. Це засвід-
чує довідка, що була акуратно підши-
та до «Справи № 32208».

Де похований Роман Коцюбин-
ський,  також не вiдомо. Символiчна 
могила знаходиться у Чернiговi на 
старому цвинтарi поруч з бабусею 
Гликерою Максимівною та тіткою Лі-
дією.

I лише 25 сiчня 1956 року спра-
ву Романа Коцюбинського було пе-

реглянуто Вiйськовою Колегiєю Вер-
ховного Суду СРСР i вирок вiд 26 ве-
ресня 1937 року (мовою оригiналу) 
«по вновь открывшимся обстоя-
тельствам отменён и дело за отсут-
ствием преступления прекращено». 
Пiдписав генерал-лейтенант юстицiї 
Чепцов.

Така  доля найменшого з Ко-
цюбинських. А що ж очікувало його 
дружину Олену Писаревську та двох 
синів? Олену теж заарештували у 
1937-му, вона пробула декілька мі-
сяців у Мелітопольській тюрмі. В 
протоколі допиту зафіксовано: (по-
даю в перекладі):

«Слідчий: Ви звинувачуєтесь у 
контрреволюційних діях, які ви про-
водили разом із своїм чоловіком 
Коцюбинським Романом Михайло-
вичем, спрямованих на повалення 
Радянської влади і знищення кому-
ністів. Визнаєте ви себе винною у 
пред’явленному звинуваченні?

Писаревська: Винною себе в 
пред’явленому звинуваченні не ви-
знаю, бо контрреволюційною діяль-
ністю не займалася...»

Чотири місяці чекала смертного 
вироку мати двох дітей. За цей час 
вона посивіла (в свої тридцять ро-
ків). Доля змилосердилась, і в люто-
му 1938 року жінку випустили з тюр-
ми. Ні, не тому, що пожаліли її дітей,  
і не тому, що вона категорично від-
мовилася служити таємним агентом 
НКВС, тобто звичайним «стукачем», 
про що свідчить так званий «Мемо-
рандум». На його 1-й пункт «Можно 
ли завербовать осуждённую и для 
какой цели? Слідчий записав «Нет».

Отже, Олену Писаревську звіль-
нили,  і слідчий, який її допитував 
та писав обвинувальний висновок, 
змушений був зафіксувати: «Знай-
шовши, що в процесі слідства не до-
буто даних про її контрреволюцій-
ну діяльність, Писаревську Олену 
Євгенівну....з-під варти звільнити, 
справу слідством припинити і здати 
в архів...»

Проживши таке коротке, але 
яскраве, насичене буремними поді-
ями, злетами й карколомними падін-
нями життя, Роман Михайлович Ко-
цюбинський, як і його старший брат 
Юрій, і як мільйони інших більшови-
ків, які повірили у примарні ідеї ко-
мунізму, згорів у гігантському вогні 
сталінської інквізиції.

Тож сьогодні завдяння всього 
нашого суспільства, й прогресивно-
го людства назагал, аби такі крива-
ві прецеденти ніколи не повторили-
ся у майбутньому, аби ми назавжди 
позбулися тоталітарної спадщини і 
жили й творили тільки в умовах роз-
виненої демократії.

Ігор  КОЦЮБИНСЬКИЙ,
директор Чернігівського  

літературно-меморіального 
музею Михайла Коцюбинського

Трагічна доля 
молодшого сина Михайла Коцюбинського
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Письменники 
й  Чернігівщина

Старенький тупоносий 
автобус, схожий на тлустого 
сома, котився поміж пшенич-
ного поля, наче по воді плив. 
Нива, ждучи близьких жнив, 
слалась до обрію без жодно-
го сплеску, без жодної хви-
лі. Мирний супокій ниви, її 
лагідний настрій, мабуть, пе-
редавались безхмарним не-
бесам, і латочкам смарагдо-
вих луків, і деревам на узбіч-
чі дороги. І мені передавав-
ся той по-жіночному добрий і 
по-жіночному усміхнений день 
липня.

Позаду зосталось понад 
двісті кілометрів поїздки, по-
переду - ще якась сотня. Та річ 
не в подоланій дорозі і не в 
дорозі, яку належало подола-
ти... А річ у тому, що незабаром 
мало показатися село, з яким 
було пов'язано кілька років 
мого отроцтва...

На польовому перехрес-
ті майнуло кафе «Колосок», у 
якому завжди підкріплюва-
лись обідами та гарячим чаєм 
натомлені шофери, далі зами-
готіли яблуні радгоспівського 
садка, за садком - будівлі рад-
госпу. (Тут, на горбках ми дав-
ньої снігової зими спускалися 
колись на лижах). Праворуч 
від дороги майнув відгодівель-
ний пункт цукрового заводу. 
(Неподалік, за жомовими яма-
ми, які в літню спеку далеко 
поширювали дух солодкавої 
гнилизни, колись доводилось 
пасти череду корів).

Я прислухався до свого 
єства: забринить чи не забри-
нить ота давня струна... Ота 
давня струна, яка озивалась, 
коли я раніше навідувався чи 
випадково проїжджав через 
це село свого отроцтва...

Заголубіли праворуч кор-
пуси цукрового заводу, а ліво-
руч - білостінний цегляний Бу-
динок культури і на подвір'ї, 
під липами і кленами, цемен-
товане коло танцювального 
майданчика. Ось почала ху-
тенько розмотуватись і доро-
га через став, що лиснув си-
вим дзеркалом. 

Коли це було? Пізно вно-
чі недільні гурти молоді розхо-
дились із танців по домівках, 
а вона - росинки туману іскри-
лись на віях, на косах, мерехті-
ли в очах і на губах - ішла поміж 
дівчат, подеколи, наче випад-
ково, озиралась на мене... Ось 
у цю вуличку, порослу бузиною 
та вишнями, звернула, біліючи 
платтям із короткими рукава-
ми, і, здається, можна було на-
здогнати, можна було нарешті 
зізнатись. Зізнатись у любові, 
яка переслідувала у восьмому 
класі, в дев'ятому, в десятому,- 
з кожним роком усе невідступ-
ніше й важче,мов хвороба, від 
якої був сам не свій, задихав-
ся, страждав, мучився.

Вуличка, нині так само за-
росла бузиною та вишнями, 
пустельна, лиш проміння со-

нячне тремтить, просіюючись 
крізь густе віття.

Я тієї туманної осінньої ночі 
так і не кинувся навздогін.

Прислухаюсь до свого 
єства - не озивається там ота 
дивна струна, яка, здається, 
ще не так давно озивалась 
і нила, варто лиш було мені 
погортати спогади минулого, 
варто лиш було пригадати бо-
дай навіть оцю вуличку і те, як 
біле дівоче плаття тане, гасне 
в темряві, вже й погасло, але, 
здається, ще можна порятува-
ти становище, варто лиш пере-
бороти самого себе, кинутись 
навздогін.

Але чомусь образ тієї ву-
лиці, викликаний пам'яттю, не 
накладається на образ вули-
ці, яка щойно майнула перед 
моїм зором. Нинішні мої по-
чуття не наклались на колиш-
ні, хоч як я прислухався до са-
мого себе, намагаючись почу-
ти щем у душі, ниття, біль,- ні-
чогісінько не почув, наче душа 
моя належала комусь чужому.

— Ми з тобою не зустрі-
лись у Вавілоні...

Мимовільна фраза сама 
народилась на моїх устах, я 
навіть не встиг зафіксувати її 
своєю свідомістю.

За осокорами двоповер-
ховий будинок школи глянув 
темними вікнами. Сюди я хо-
див із недалекого сусідньо-
го села протягом трьох ро-
ків, бо в нашому селі тоді була 
тільки семирічка. Автобус зу-
пинився, і я на коротку мить 
вийшов. Розглядався довко-
ла — на промтоварний мага-
зин, пошту, побуткомбінат, на 
колишнє базарне тирловись-
ко, тепер засаджене квітами, 
на пам'ятник полеглим непо-
далік.

Під отим ясеном, що зі 
шкільного подвір'я нахиляєть-
ся на дорогу кількома розло-
гими гілляками (вершок усох, 
а стовбур потріскався і полу-
щився корою), вона дала мені 
колись яблуко. Бігла від по-
шти до школи по молоденько-
му сніжку, биті валяночки по-
скрипували з таким звуком, 
наче голодні кролі перетира-
ли зубами листя капусти,- і 
раптом спинилась. А спинив-
шись, заряхтіла синьосливо-
вими вогкими очима, й губи 
їй здригнулись в такому про-
низливо-довірливому усміхо-
ві, що в грудях мені щось забо-
ліло, й забракло повітря... Ру-
кою у вовняній рукавичці сяг-
нула в кишеню пальта, дістала 
рум'яне яблуко - і не встиг іще 
я отямитись, як яблуко опини-
лося в моїй долоні, несподіва-
но тепле й округло важке, а 
сама вона вже бігла геть від 
мене, й валяночки, підбиті зі-
споду чорною шкірою, порипу-
вали, й пластівці снігу, нали-
паючи, відривались і відрива-
лись від підошов.

Я пригадав цей випадок, 

який тоді обпік мою свідо-
мість, який не давав мені спо-
кою доти, аж поки я скінчив 
школу, і уважно став прислу-
хатись до свого єства. Прислу-
хався, намагаючись вловити 
бодай тінь від колишнього ду-
шевного сум'яття, навіть на-
магався пробудити в собі те 
давнє зворушення, але серце і 
розум мої зоставались холод-
ні. Холодні, мовби все це від-
бувалося не зі мною, а з ки-
мось іншим. А я? Що я... Чи по-
чув, чи вигадав.

Автобус рушив, і школа чи 
то за деревами зникла, чи то 
запала в небуття.

— Ми з тобою не зустрі-
лись у Вавілоні...  

Мовлена напівшепотом 
фраза сама зірвалась з уст. 
Звідки вона?.. І спливло - з 
якоїсь книги, у котрій ішлось 
про археологію, про стародав-
ні цивілізації, про шумерів, ас-
сірійців, персів... На румови-
щах Вавілона було знайдено 
безліч випалених глиняних та-
бличок, побитих і вцілілих, і на 
одній із таких табличок клино-
писним письмом було виведе-
но: «Ми з тобою не зустрілись 
у Вавілоні...» І скупо в цьому 
особистому листі-зверненні 
йшлось про те, що, добившись 
із далини пустелі до велетен-
ського міста, хлопець не за-
став дівчину, хоч так сподівав-
ся!

Печаль, закладена в сло-
вах глиняної таблички, дійшла 
до нинішнього дня. Зникла 
стародавня цивілізація, було 
стерто з лиця землі мегаполіс, 
яким на ті часи здавався Ваві-
лон диким кочовим племенам, 
а смуток юного серця - смуток 
за дівчиною, за любов'ю - зо-
стався живий, недоторканий, 
близький і зрозумілий ниніш-
ній людині.

А може, навіть перебувши 
тисячоліття, цей смуток став 
іще гостріший, іще пронизли-
віший - він мовби зостався 
єдиною нетлінною сутністю від 
епохи, яка відійшла у морок, 
сутністю від людей, що обер-
нулись на прах.

Смуток печалі виявився ві-
чним і невмирущим.

Але чому цей клинопис на 
глиняній табличці відродився 
в моїй пам'яті саме тоді, коли 
я проїжджав через село свого 
отроцтва?

На сільській околиці, за 
цвинтарем, знову жовтіло 
пшеничне поле, очікуючи на 
близькі жнива... Й згадалось, 
як увосени ми, школярі, ко-
лись тут зрізали соняхи. Поміж 
дозрілих деякі цвіли, усміхаю-
чись жовтими пелюстками. Го-
робці, як татарва, зі степовим 
посвистом-цвірінчанням пе-
репурхували зграями. Вона, 
зрізаючи сонях, поранила но-
жем пучку вказівного пальця 
на лівій руці і, болісно крив-
лячись, прикушувала зубами 

ранку. Однак кров сочилась по 
долоні, розмазалась по губах, 
і квола пелюстиночка крові 
червоніла на підборідді... Й ні 
про що вже тоді не думалось 
мені, й не праглось нічого, бо 
весь час перед зором стояло її 
скривджено-ображене облич-
чя, бачився отой мерехтливий 
слід на підборідді. Я почував-
ся так, наче весь світ завинив 
перед нею, завдавши підступ-
ного удару, а в цьому світі - і я 
так само...

Село вже зникло за гор-
бами, й тепер довкола бігли 
поля.

І раптом я з холодком у душі 
подумав: «Адже було все це 
насправді, було... Тільки чому я 
почуваюсь так, наче сам себе 
неодмінно хочу переконати в 
цьому, бо якимось краєчком 
свідомості вже з певної пори 
не віриться в справжність ми-
нулого?.. Адже були й школа, й 
отроцтво, й перші мої почут-
тя, які прагнули оформитись 
вчинками, скільки було непо-
розумінь, сум'яття, болю, не-
ясних надій — і все пов'язано 
з нею. Де вона тепер, що з 
нею? Як склалось життя, чи 
навідується в це село, поста-
ють перед нею картини ми-
нулого живими, чи, може, так 
само, як і мені, минуле теж ви-
дається несправжнім, не зво-
рушує?»

Дозрівали ягоди на вишнях 
і черешнях; плантації буряків 
наче фонтанували соковитою, 
жилавою гичкою; на водяній 
скалці тоненької річечки пла-
вали білі гуси і жовті гусеня-
та... Здавалося, час зупинив-
ся, й не рухається, й нічого не 
міняється, все зостається не-
змінним.

Та я знав, що це почуття 
оманливе.

— Ми з тобою не зустрі-
лись у Вавілоні...

На диво, тисячолітня пе-
чаль клинописної глиняної та-
блички, печаль, яка несподі-
вано догнала мене в ниніш-
ньому дневі, була чомусь для 
мене живішою і справжнішою 
за мою. А може, моя - помимо 
свідомості - вже встигла долу-
читись до тієї, тисячолітньої, і 
тепер вони вже бриніли в мені 
однією струною.

Так, начебто моя душа ста-
ла могутнім природним резо-
натором не для скороминущо-
го особистого настрою, а й для 
чужих настроїв, і тепер вони, 
одвічні, мовби належачи всьо-
му людству, яке печалиться в 
своїй невтоленій любові, жи-
вуть і бунтують у моєму єстві...

Їхав через поля і села, їхав 
через ліси, мовби через ми-
нуле, мовби - дрібна в подобі 
людини ланочка, що з'єднує 
часи,- простував у майбутнє, 
а в мені бриніло нав'язливою 
мелодією:

— Ми з тобою не зустрі-
лись у Вавілоні.

Проект веде 
Олександр Олійник

Євген ГУЦАЛО

Євген Пилипович ГУЦАЛО (14. 
01. 1937, с. Старий Животів, тепер 
Новоживотів Оратівського району 
Вінницької області - 04. 07. 1995, 
Київ) - видатний український пись-
менник. Закінчив 1959 року Ні-
жинський педінститут імені М. Го-
голя. Друкується з 1958. За збірку 
«Полювання з гончим псом» (1980) 
та цикл «Оповідання з Тернівки» 
відзначений премією імені Юрія 
Яновського (1982), за книги для ді-
тей «Саййора» (1980) та «Пролетіли 
коні» (1984) - Шевченківською пре-
мією (1985). 26 травня 1995 р. Гу-
цало отримав Міжнародну премію 
Фонду родини Антоновичів.

У некролозі, опублікованому 
«Літературною Україною» 20 лип-
ня 1995, підписаному зокрема 
прем'єр-міністром України Євге-
ном Марчуком та віце-прем'єром 
Іваном Курасом, сказано: «Вража-
ла працьовитість Євгена Гуцала, 
адже з-під пера талановитого май-
стра слова вийшло понад сто книг... 
Є. Гуцало був одним з кращих публі-
цистів в Україні - вся його творча 
діяльність була спрямована на від-
родження рідної культури, утвер-
дження незалежності і розвитку 
Української держави». 

У цьому ж числі газети видруку-
вана стаття Є. Гуцала «Знак Чечні», 
яка, як зазначила редакція, «стала 
своєрідним продовженням публі-
цистичного циклу Євгена Гуцала, 
опублікованого на сторінках «Літе-
ратурної України» в 1994 р. («Мен-
тальність орди», «Оргія», «Гусячі баг-
нети» та ін.».

З Чернігівщиною Є. Гуцала 
зв'язували не лише роки навчан-
ня в Ніжині, в університеті ім. Гого-
ля, а й робота в обласній молодіж-
ній газеті 1961 року. Він часто приїз-
див на Сіверянщину, де мав чимало 
друзів, товаришів, знайомих. Не від-
мовлявся спілкуватися з місцевими 
журналістами, зокрема й з обласно-
го радіо, яке випускало в ефір «Со-
нячні кларнети». У цьому радіожур-
налі 1 листопада 1979 року прозву-
чав уривок з документальної повісті 
Є. Гуцала «З вогню воскресли» - про 
спалені під час нацистської окупації 
села Чернігівщини. А в липні 1995, 
після смерті майстра його творчості 
була присвячена ціла передача «Бо 
ми у цьому світі не забуті...»

Пропоноване оповідання було 
включене у книжку «Полювання з 
гончим псом».

Євген ГУЦАЛО

Ми з тобою не зустрілись у Вавілоні
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Орхідеї відомі як «викрадачі енер-
гії». Ці рослини найкраще вирощува-
ти не в себе вдома, а в оранжереях. 
А вже якщо вони ростуть в будинку, то 
їх ні в якому разі не можна поміщати 
в спальню, оскільки орхідеї найінтен-
сивніше поглинають енергію вночі і пе-
ред світанком. Протипоказаний кон-
такт з орхідеями хворим і ослабленим 
людям.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Там, де закінчується 
терпіння, починається ви-
тривалість. (Конфуцій).

 Якщо ви йдете через 
пекло, йдіть не зупиняю-
чись. (Уїнстон Черчилль).

 Мати низьку думку 
про себе – це не скром-
ність, це саморуйнування. 
(Боббі Соммер.)

 Навіть люди, які 
стверджують, що усе ви-
значено і що ми не може-
мо нічого змінити, завжди 
дивляться по боках, пере-
ходячи дорогу. (Стівен Хо-
кінг.)

Було колись...
З 1890 по 1913 роки 

в Англії існувала аматор-
ська команда з крикету, 
в якій пограли Редьярд Кі-
плінг, Герберт Уеллс, Ар-
тур Конан Дойл, Пелем 
Вудхауз, Джером Клапка 
Джером, Алан Мілн і ба-
гато інших літераторів. 
Засновником команди 
був автор «Пітера Пена» 
Джеймс Баррі.

Термін «робот» ввів 
чеський письменник Ка-
рел Чапек. Хоча спочатку 
в п’єсі він назвав люди-
ноподібні механізми «ла-
борами» (від латинсько-
го labor — праця), це сло-
во йому не сподобалося. 
Тоді за порадою брата Йо-
зефа він перейменував 
їх у роботів. До речі, по-
чеськи вихідне для цього 
неологізму слово robota 
означає не просто роботу, 
а важку, каторжну роботу.

Куточок 
гумору

Одеські жарти
Роза Марківна запи-

тує в аптеці:
– Що краще взяти для 

мого чоловіка – валідол 
чи валер’янку?

– А що йому загро-
жує?

– Моя нова сумочка 
за 10 тисяч гривень.

☺ ☺ ☺
Фіма йшов вулицею, 

знайшов гроші. Пораху-
вав. Не вистачає!

☺ ☺ ☺
– Абрам, щось твою 

Сарочку зовсім не чути.
– Зірвала голос, щоб 

довести мені, що вміє 
мовчати.

☺ ☺ ☺
– Ізя, що ти весь час 

шукаєш жінок? Шукай 
гроші, жінки тоді тебе самі 
знайдуть.

☺ ☺ ☺
Як каже тьотя Циля з 

Одеського Привозу, «Го-
ловне – щоб те, куди тебе 
послали, гарно функціону-
вало». 

Корисні порадиКорисні поради

 Багато хто вважає, що інша назва волось-
кого горіха – грецький – походить від назви його 
батьківщини — Греції. Насправді батьківщина во-
лоського горіха – Азія, а свою назву в Європі він 
отримав через те, що його продавали грецькі 
купці.

 У пустелях Техасу і Перу зустрічається див-
на рослина селагинелла. У неї достатньо сил, щоб 
протистояти посусі. Коли вологи не вистачає, 
вона скручується в буру або жовтувату кулю і зда-
ється зів'ялою. Але як тільки починаються дощі, 
рослина розправляє листя, знову стає зеленою. 
Вона може роками терпляче чекати чергового 
дощу.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалі-

зацію/придбати букіністичну літера-
туру: книги з історії, філософії, кла-
сику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську 
літературу, фентезі, фантастику. Ро-
сійську класику та соцреалізм не пропонувати. 

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

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 9, тел. (063) 
236-18-03 http://intermezzo.org.ua.  e-mail:kmc.
intermezzo@gmail.com  ІCQ: 605-110-856

Послуги: в продажу  книги, музика, мистецтво, сувеніри, 
канцтовари, а також  туризм, екскурсії, проведення презен-
тацій, прес-конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Безкоштовні курси української 
мови відновлюють заняття

Безкоштовні курси української мови, що діють 
при Чернігівській міській бібліотеці ім. М. Коцю-
бинського, відновлюють заняття після карантину. 
Перше заняття – в середу, 10 червня.

Запис на курси триває. Ось розклад занять курсів 
при бібліотеці (вул. Кирпоноса., 22).

Середа, «Розмовник», 17.30. Четвер, 17.30; субота, 
10.00 – Мовні курси. 

Телефони для довідок і запису: 675-043 і 775-156.

Неправильно Правильно
Незамінимий працівник Незамінний працівник

Не здержати слова Не дотриматися слова

Не має відношення до цього Не стосується цього

Немає смислу Немає сенсу, не варто

Немаловажне значення Важливе значення

Нема необхідності Нема потреби, не варто

алі-

Наша газета продовжує початий кілька років тому просвітницький проект «Золо-
тий фонд української естради». Це матеріали з однойменного сайту в Інтернеті, який 
ми всіляко радимо дивитися нашим читачам. Тут розповіді про відомих українських 
співаків, ансамблі, композиторів, поетів, які пишуть пісні, тексти авторських і на-
родних українських пісень, аудіозаписи. За ці роки наша газета надрукувала десят-
ки таких публікацій. 

Родом Микола Володими-
рович Луків із села Куманів-
ців, що розкинулося на межі 
Вінниччини і Хмельниччини. 
Народився 6 січня 1949 року. 
Батько — фронтовик, який 
пройшов війну від першого до 
останнього дня, мати, Антоніна 
Семенівна, була неписьмен-
ною, але Шевченків «Кобзар» 
знала напам’ять. Гарно виши-
вала, мала тонку, чутливу до 
краси душу, і, певне, поетичний 
хист у сина – від неї.

Після школи майбутній поет 
у 1968 році закінчив Немирів-
ське педагогічне училище іме-
ні Марка Вовчка, а 1973 року 

— факультет журналістики Ки-
ївського державного універси-
тету імені Т. Шевченка і пішов 
працювати завідуючим відді-
лом поезії письменницької га-
зети «Літературна Україна».

Пісні, написані на його сло-
ва, звучать не тільки по всій 
Україні, їх можна почути скрізь, 
де живуть наші земляки, — від 
країн слов’янського світу до 
Канади, США й Австралії.

Творчість поета Миколи 
Луківа відзначено престижни-
ми міжнародними та всеукра-
їнськими преміями. Він Заслу-
жений діяч мистецтв України, 
академік Української екологіч-

ної академії наук, понад двад-
цять років очолює всеукраїн-
ський літературно-художній та 
суспільно-політичний журнал 
«Дніпро».

Автор двох десятків пое-
тичних збірок.

Микола Луків 

Ðîñòå ÷åðåøíÿ 
â ìàìè íà ãîðîä³
Слова: Микола Луків

Музика: Анатолій Горчинський

Росте черешня в мами на городі,
Стара-стара, а кожен рік цвіте,
Щоліта дітям ягодами годить, 
Хоча вони й не дякують за те. 
Приспів:
Мамо, мамо, вічна і кохана…

Ви пробачте, що був неуважний.
Знаю, Ви молилися за мене
Дні і ночі, сива моя нене.
Живе старенька мати у господі –
Невтомні руки, серце золоте.
Щодня і дітям, і онукам годить, 
Хоч рідко хто з них дякує за те. 
Приспів.
Ну що ж, про вдячність забувають люди,
Душа сліпа у щасті, а проте
Вони прозріють, але пізно буде: 
Черешня всохне, мати – одцвіте. 
Приспів.

Бути щасливим – це вибір кожного. По-
трібно просто активніше розвивати в собі на-
вички, що підвищують рівень щастя в кожно-
му з нас.

Спілкуйтеся. Численні контакти є запору-
кою успіху. Не обов’язково з усіма дружити гли-
боко і цілодобово – варто лише підтримува-
ти контакт, що дозволить в будь-який момент 
звертатися до людей з питаннями, проханнями і 
пропозиціями. Зрозуміло, мова йде про двосто-
роннє спілкування – ви теж повинні бути від-
криті для чиїхось ініціатив і прохань.

Не будьте занадто скромними. Можна все 
життя просидіти в темному куточку непоміче-
ним, навіть маючи безліч талантів і переваг, 
якщо не проявляти ініціативу. У згадці своїх пе-
реваг і досягнень немає нічого поганого: люди 
повинні розуміти, що ви успішні і співпраця з 
вами принесе користь і їм також. Тільки стеж-
те за тим, щоб самореклама не перетворилися 
на хизування. 

Робіть те, що вам подобається. Успіх 
швидше приходить до тих, хто прагне задоволь-
нити власні потреби, а не виконує соціальне за-
мовлення або бажає відповідати очікуванням 
оточення. 

Ставтеся до життя, як до гри, де іноді ви-
граєш, а іноді програєш. Надлишок серйоз-
ності веде до постійного напруження. Удача ж 
вибирає тих, хто дивиться на свої справи менш 
фатально і розуміє, що завжди вигравати в ло-
терею неможливо. Зате за програшем може 
прийти виграш. Так що зберігайте азарт! 

Думайте позитивно. Накладіть табу на ви-
словлювання: «Це мій хрест», «Страждати мені 
на роду написано», «Хотілося як краще, а ви-
йшло як завжди». Перестаньте подумки мусоли-
ти свої невдачі – наявні і гіпотетичні, і вони пе-
рестануть ходити за вами по п’ятах.

Оточуйте себе позитивом. Якщо ви зви-
кли дивитися лише жахіття, а в газетах читати 
тільки кримінальну хроніку, не сподівайтеся, що 
вдача постукає до вас у двері. 

Посміхайтеся людям. Тоді ми стаємо 
більш щирими і оптимістичними. Та й іншим 
спілкуватися з усміхненим людиною набага-

то приємніше, ніж з похмурою.
«Не застрягніть». Деякі люди не в змозі за-

бути навіть дрібну неприємність. Не зациклюй-
теся на промахах, шукайте різні підходи до жит-
тя, і ваші шанси на успіх збільшаться.

Радійте своїм навіть маленьким перемо-
гам. Ніколи не знецінюйте власні звершення. 
Навпаки, платіть собі похвалою за сумлінно 
зроблену навіть незначну справу. 

Правильно харчуйтеся. Не захоплюйте-
ся суворими дієтами – недостатнє харчування 
мозку веде до підвищеної стомлюваності. Але і 
обжерливість теж веде вбік від хорошого само-
почуття і активного життя.

Творіть. Терапевтичний ефект хобі давно 
доведений. І нехай ваше захоплення (живопис, 
музика, танець, ремесло) – цілковита самоді-
яльність! Проте вона знімає стрес, дозволяє 
розслабитись. 

Пробуйте. Не замикайтеся в рамках одного 
виду діяльності. Якщо підвернувся шанс прояви-
ти себе в чомусь іншому, чому б не ризикнути? 
Отримайте принципово іншу освіту, змініть про-
фесію. Удача любить тих, хто не тупцює на місці.

Забудьте про все зайве. Пробачте крив-
дників, віддайте борги, викиньте старі непо-
трібні речі, відмовтеся від обов’язків, які вам 
нав’язали. Ви відчуєте себе вільніше, щасливіше.

Будьте більше на сонячному світлі. Його 
достаток або нестача впливає на наш настрій. 

Долучайтеся до красивого. Справжнє ве-
лике мистецтво зцілює душу. Отже, відвідуйте 
театри, музеї і філармонії!

Злийтеся з природою. Пройдіться босо-
ніж по траві, доторкніться до кори дерева, вдих-
ніть смолистий запах лісу, послухайте шум річки 
і щебетання птахів, а взимку прислухайтеся до 
хрускоту снігу під ногами… Навіть прогулянка в 
парку допоможе зняти втому.

Вірте в своє везіння. Знайти в своєму жит-
ті ознаки успішності просто. Це тільки здається, 
що причин для радості немає, а насправді вам 
вже пощастило: у вас є дах над головою, ви не 
голодуєте і вільні в своєму виборі в життя. По-
радійте за себе і ви вже будете на півдорозі до 
успіху.

Життя зі смаком щастя


