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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 по 25 червня можна її продовжити на на-
ступні місяці другого півріччя.

Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені 
пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння

З інтерв'ю, яке президент 
дав інтернет-газеті «Українська 
правда»

Розмова записувалася у по-
льових умовах під час відряджен-
ня Зеленського до Хмельниччини, 
3 червня. 

– Вже минув перший рік вашо-
го президентства. Як ви особисто 
змінилися за цей рік? 

– Все потроху. Став трішечки 
закритішим, трішечки обережні-
шим. Хоча обережність – не впев-
нений, що я вдосконалив цей на-
прямок. Жорсткішим став.

– Складається враження, що 
ви важко довіряєте людям.

– Важко? Мені здається, що я 
дуже легко довіряю людям. 

– Кому ви зараз найбільше до-
віряєте у вашому оточенні?

– Кому я довіряю? Довіряю 
своїм близьким: Єрмак, Шефір, 
Костюк, Кирил (Тимошенко). 

– Розкажіть тоді про Сер-
гія Тігіпка. Його називали потен-
ційним прем’єр-міністром після 
Гончарука, Тігіпка бачили в Офі-
сі президента. Далі говорили, що 
прем’єром може стати Валерій 

Хорошковський. Поясніть, що це 
були за розмови?

– Тігіпко був одним із тих лю-
дей, якому ми дійсно запропону-
вали сильну потужну робочу групу, 
паралельну нашому уряду. Не па-
ралельно уряду, а разом з урядом 
вони мали працювати. 

Але він не міг бути прем’єр-

міністром. Хоча завдяки своєму 
досвіду, я вважаю, міг би бути, або 
якусь посаду обіймати. Він був лю-
строваною людиною, тому він це 
розумів. 

А що ще? З Хорошковським, 
можу вам сказати відверто, що я 
йому пропонував.

– Бути прем’єром?

– Ні. 
– Що ви йому пропонували?
– Валерія Івановича Хорош-

ковського я знаю багато років, він 
нам вказав реальні діри на митни-
ці. 

Я йому сказав: «Валерій Івано-
вич, дивіться, ідіть на митницю, я 
можу це сказати уряду, запропону-
вати.» Він відмовився. 

– Чому?
– Я думаю, що він чекав більш 

серйозної посади, пропозиції від 
нас.

– Прем’єра?
– Так, прем’єра він чекав. Ну я 

йому не пропонував цю посаду.
– Якщо ми вже про колишніх, 

я не можу не запитати про Ан-
дрія Богдана. Це була також до-
сить різка відставка. Як ви ро-
зійшлися з попереднім головою 
ОПУ?

– У нас всередині команди був 
розкол. І ми не змогли в конфігу-
рації з Андрієм працювати коман-
дою. Просто не змогли. І це дуже 
довго було, це почалося у вересні, 
чесно кажучи, потрішечки, потрі-
шечки, потрішки. 

Мені здається, що влада для 

нього не корисна, для його особис-
тості.

– Що ви маєте на увазі?
– Вона його сильно змінює. У 

нього є нормальні риси, професій-
ні риси. І те, що я побачив, на жаль, 
він цього не бачив. 

З владою треба впоратись, 
треба не змінюватися як людина. 
Треба залишитися людиною і пова-
жати інших, як зсередини команди, 
так і зовні. 

– Ви хотіли, щоб Богдан став 
генпрокурором?

– Я з самого початку хотів, щоб 
він буде потужним генеральним 
прокурором України. Я так вва-
жав. 

Потім бачили, що людей з таким 
досвідом, як у нього, для того, щоб 
займати керівну посаду голови ад-
міністрації, а потім вже голови Офі-
су, у нас немає. 

– Ви вважаєте, що Андрій Бог-
дан був помилкою?

– Ні, в той час він був найпо-
тужніша людина, найкраща люди-
на. І щоб одразу почати працю-
вати, треба була така люди-
на з таким досвідом. 

Україна не дозволила 
Міжнародному кримінальному суду розслідувати російську агресію
Притягнення Путіна до відповідаль-

ності за війну в Україні – найвдячніша 
тема для формування іміджа патріотич-
ного політика та чиновника. Оцінити кри-
тично заяви про позови до міжнародних 
судів та покарання Путіна можуть лише 
фахівці. А от слова «Путін» і «Гаага» будуть 
сприйматись суспільством позитивно, як 
і будь-яка інша популістична обіцянка, 
навіть у разі відсутності юридичних пер-
спектив. 

Власне, на це і розраховують політи-
ки, які, так би мовити, невтомно працю-
ють над покаранням Путіна. Та насправді 
за цією темою стоїть дуже незручна для 
влади правда.

Про що недоговорюють 
політики

В Міжнародного кримінального суду, 
який розташований в Гаазі, немає юрис-
дикції щодо розслідування російської 
агресії проти України, оскільки Україна 
не дала на це свого дозволу.

Для того, щоб Міжнародний кримі-
нальний суд мав право розслідувати зло-
чини, вчинені на території України, тре-
ба, щоб Україна ратифікувала Римський 
статут, яким суд керується у своїй діяль-
ності. Україна це досі не зробила. На такі 
випадки у Римському статуті є «гібридні 
норми», які дозволяють частково визна-
ти юрисдикцію суду, тобто дозволити роз-
слідувати не всі злочини, про які йдеться 
в Римському статуті, а лише деякі. 

Українська влада всіх часів боялась 
ратифіковувати Римський статут, аби са-

мій не потрапити під розслідування. Тому 
коли почалась війна, Україна скорис-
талась тією гібридною нормою і в 2015 
році дозволила часткову юрисдикцію 
Міжнародного кримінального суду щодо 
подій в Криму та сході, але виключно 
щодо злочинів проти людяності та воєн-
них злочинів. 

Україна не давала дозвіл 
розслідувати агресію
Аби зрозуміти, в чому тут підступ, тре-

ба знати, що Міжнародний кримінальний 
суд розслідує лише чотири найсерйозні-
ші для міжнародної спільноти злочини, а 
саме: a) злочин геноциду; b) злочини про-
ти людяності; c) воєнні злочини; d) злочин 
агресії. Так от, Україна дозволила суду 
розслідувати лише два злочини з цього 
переліку і це не злочин агресії, який за-
звичай люди називають війною. 

Ба більше, у тексті заяви Верховної 
Ради до Міжнародного кримінального 
суду взагалі не йдеться про те, що Росія 
вчинила міжнародний злочин агресію. 
Україна просить суд у Гаазі розслідувати 
«скоєння вищими посадовими особами 
Російської Федерації та керівниками те-
рористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» 
злочинів проти людяності та воєнних 
злочинів».

Це означає, що покарати Путіна за 
війну у Міжнародному кримінальному 
суді немає навіть гіпотетичних шансів, бо 
Україна не зверталась з таким прохан-
ням до суду і не давала йому право вести 
таке розслідування на її території. 

Про людей подбали, 
про державу – ні

Не піддаючи сумніву претензію Укра-
їни до керівництва Російської Федерації 
та підпорядкованих йому збройних фор-
мувань «ДНР-ЛНР» щодо вчинення злочи-
нів проти людяності та воєнних злочинів, 
варто зазначити, що між цими злочина-
ми і злочином агресії є принципова різ-
ниця.

Так, на відміну від агресії злочини 
проти людяності та воєнні злочини мо-
жуть вчинятись не лише під час міжна-
родного збройного конфлікту, але й вну-
трішнього.

Злочини проти людяності (crimes 
against humanity) – це злочини проти ци-
вільного населення, що носять масовий 
характер, наприклад масові вбивства, 
знищення, поневолення, зґвалтування, 
депортація, тортури, катування. Злочини 
проти людяності, тобто гуманного став-
лення до людини, можуть вчинятись на-
віть в мирний час.

Воєнні злочини (war crimes) – це пору-
шення норм ведення військових дій сто-
ронами конфлікту, як міжнародного, так 
і внутрішнього. Такі норми зобов'язують 
сторони конфлікту утримуватися від на-
паду на цивільних осіб, піклуватися про 
поранених і хворих та надавати захист 
медичному персоналу, забезпечувати 
повагу до людської гідності військовопо-
лонених та цивільних осіб, забороняють 
або обмежують застосування тих ви-
дів зброї, які завдають особливо 
важких страждань.
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В області буде 4 райони
В Україні втілюється масштабна адміністра-

тивно-територіальна реформа. Децентралізація 
у форматі об`єднання місцевих рад у об`єднані 
територіальні громади триває вже кілька років. 
На черзі – укрупнення районів. 

Кабінет міністрів 12 червня затвердив но-
вий проєкт районування областей, а також ство-
рення територіальних громад. Загальна кількість 
районів у країні становитиме 129, тоді як зараз 
– 490. Одна з причин таких змін – диспропор-
ції щодо населення в наявних районах. 2020-го 
територіальний устрій України залишається не-
змінним, а нове районування відбудеться з на-
ступного року.

В Чернігівській області замість нинішніх 22-х ра-
йонів буде 4 (вказується кількість населення в ти-
сячах):

Ніжинський – 228,7
Новгород-Сіверський – 158,1
Прилуцький – 158,2
Чернігівський – 482,8.
В Україні заплановано створення 1470 терито-

ріальних громад, зокрема в Чернігівській області 
буде 57.

Проміжні вибори 
у 208 окрузі – 25 жовтня
23 травня за нез̀ ясованих поки обставин (йде 

слідство) в Києві у своєму офісі загинув від пострі-
лу в голову депутат Верховної Ради по округу 208 
на Чернігівщині Валерій Давиденко. 

Центральна виборча комісія призначила по 
цьому округу проміжні вибори депутата. Вони про-
йдуть 25 жовтня, одночасно із місцевими вибора-
ми. ЦВК мотивувала тим, що це дозволить зеконо-
мити бюджетні кошти.

До округу входять Бахмацький, Борзнянський, 
Куликівський, Менськй,Талалаївський райони, 
частина Ічнянського району. Давиденко перема-
гав по округу на двох виборах поспіль: у 2014 році 
і торік.

Нові голови районних 
державних адміністрацій
В попередньому номері газети ми повідомля-

ли про призначення указом президента наприкін-
ці травня кількох голів районних державних адміні-
страцій області. На початку червня президент при-
значив ще ряд голів. Ось вони, по районах:

Варва – Пилипченко В`ячеслав Юрійович;
Бобровиця – Роксолій Олексій Григорович;
Носівка – Кундюба Олена Петрівна. 

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

ми на підтримку діяльності Чернігівського благо-
дійного фонду «Захистимо Україну!», який, у свою 
чергу, допомагає українській армії, родинам вої-
нів АТО.

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

Чернігівці – на пляжі
На Трійцю, 7 червня, за чудової літньої погоди 

в Чернігові відбулося урочисте відкриття міського 
пляжу на Десні, на Золотому березі. За участю місь-

кої влади, величезної кількості людей, що за час 
карантину скучили за відпочинком на природі. На 
спортмайданчиках вирували змагання. Пляж нано-
во впорядковано, зроблено гарні під`їзди до нього, 
сюди ходить міська маршрутка № 15.

Об`єкти національної 
програми 

«Велике будівництво»
Під час своєї першої робочої поїздки в 

Чернігів, що відбулася 10 червня, Володи-
мир Зеленський відвідав Обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медици-
ни катастроф (Чернігівський ОЦЕМД та МК) 
Чернігівської облради, де триває рекон-
струкція в межах національної програми 
«Велике будівництво».

Центр має диспетчерське управління, 
яке обробляє близько 450 дзвінків на добу, 
консультативний телеметричний центр та 
навчально-тренувальний відділ. Нині прово-
диться реконструкція двоповерхової прибу-
дови під відділення екстреної медичної до-
помоги, яка здійснюється із застосуванням 
енергоощадних технологій. Завершення бу-
дівельних робіт заплановане на листопад.

Голова облдержадміністрації Андрій 
Прокопенко розповів президенту про пе-
ребіг робіт на інших об’єктах області в меж-
ах національної програми «Велике будівни-
цтво».

У Корюківській загальноосвітній шко-
лі № 1 планується створити новий освіт-
ній простір з більш поглибленим вивчен-
ня предметів, зокрема завдяки сучасному 
оснащенню школи. У планах і збільшення 
кількості учнів. Очікується відкриття нової 
школи на 520 учнів у Носівці, зведення дру-

гого корпусу Прилуцької гімназії № 1 ім. Г. 
Вороного на 480 учнів. Триває реконструк-
ція дитячих садочків у Мені та Сосниці, а та-
кож школи-інтернату у с. Черешеньки. Буді-
вельні роботи в навчальних закладах пла-
нується завершити до вересня.

Здійснюється реконструкція футбольно-
го комплексу «Юність» у Чернігові. Також у 
2020 році передбачене завершення рекон-
струкції стадіонів у Острі та Сосниці.

– Буде повністю побудована нова доро-
га, яка зв'яже Чернігів та Прилуки через Ні-
жин. Вартість дороги – 1,5 млрд грн, – ска-
зав голова ОДА. – Дуже дякуємо за кошти 
на державні дороги – таких коштів ніколи 
не було.

Також будується 46 доріг місцевого зна-
чення. 

Зустріч з підприємцями 
Президент Зеленський обговорив з 

представниками бізнесу проблеми, які тур-
бують підприємців, запропонував розпові-
сти, чим держава може допомогти бізнесу 
Чернігівщини.

Представники бізнесу поскаржилися 
на високе спеціальне ввізне мито в розмірі 
18% на сировину, що збільшує собівартість 
продукції. Володимир Зеленський телефо-
ном звернувся до міністра розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства 
Ігоря Петрашка щодо розв’язання цієї про-
блеми.

Представники легкої промисловості на-
голосили, що для їхньої галузі найважливі-
ше – збереження робочих місць. Але вну-
трішній ринок України, де обсяг споживання 
сягає щонайменше 170 млрд грн, сьогодні 
заповнений контрабандою та секонд-хен-
дом, а частка продукції вітчизняних вироб-
ників – 15-20%.

Знайомство 
зі швейною фабрикою
Президент відвідав у Чернігові швейну 

фабрику «ТК-Стиль». Засновник підприєм-
ства Олександр Соколовський розповів, що 
на базі фабрики створене підприємство, де 
виготовлятимуть захисний одяг для медич-
них працівників. Для цього в Німеччині за-
куплене новітнє обладнання, кожної зміни 
на підприємстві працюватиме 16 осіб. 

Також Володимир Зеленський відвідав 
розкрійне та швейне виробництво. Одяг, 
який виготовляється на фабриці, експорту-
ють до країн Євросоюзу та США.

Президент ознайомився з роботою на-
вчального центру підприємства. У Черніго-
ві працює лише одне профільне профтеху-
чилище, яке набирає недостатню кількість 
учнів. Тому фабрика «ТК-Стиль» спільно з 
Чернігівською торгово-промисловою пала-
тою розробили проект школи швейної май-
стерності на базі підприємства. У навчаль-
ному центрі вже отримали кваліфікацію 32 
особи.

Візит президента Зеленського в Чернігів

Ситуація в українському інформаційному просторі 
така ж, як і загалом по країні: немічні бідкання, замість 
напруженої щоденної роботи. Це стосується і держав-
них структур, а ще більше – громадянського сектора. 
Більше – бо в нормальних демократіях інформаційний 
простір, діяльність засобів масової інформації – це, 
насамперед, справа громадськості, посередництвом 
нормальних партій, громадських організацій, врешті 
того, що називають «медіа самих медіа», тобто неза-
лежних ЗМІ, а не у когось на побігеньках (влади, біз-
несу).

Днями Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю обласної державної адмі-
ністрації провів семінар – «круглий стіл» для журналіс-
тів. Тема була серйозна – інформаційна безпека дер-
жави, в тому числі спротив інформаційній агресії Росії. 
Захід як захід, поприходили журналісти, посиділи, по-
слухали, хтось щось сказав. 

Цілком правильно говорилося, що захист від ін-
формаційної агресії – справа загальна, не лише дер-
жавних структур. Ці структури, насамперед спецслуж-
би, мають – і роблять це – виявляти і знешкоджувати 
шпигунів, а також і ворожих агітаторів, у тому числі на-
ших, за паспортом, але наймитів ворога. Діяльність та-
ких осіб вкрай небезпечна. А в час інтернет-технологій 
особливо, ще й у нашому розхристаному інформацій-
ному просторі, при заморочених інформацією головах 
населення.

Все це зрозуміло. Однак, не менш важливо потуж-
но протистояти інформаційним агресорам, насампе-
ред Росії. І ось тут мало що робиться, крім причитань і 
бідкань. Натомість, замість конкретної роботи, творен-
ня нашого нормального інформаційного простору, по-
стійно лунають примітивні заклики «боротися і закри-
вати» ті чи інші антиукраїнські медіа. Що ж, закривати 
простіше, ніж створювати. Давайте ж подивимося, як 
ми щось створювали (чи не створювали), як втрачали 
існуюче.

Почнімо з державного сегменту. Вже третє десяти-
ліття, при всіх президентах, парламентах і урядах, чує-
мо бідкання щодо ось такої конкретної проблеми. При-
кордонні райони Чернігівщини, що межують з Росією 
і Білоруссю, а це і прикордоння Української держави, 
позбавлені нормальної трансляції українського радіо 
і телебачення. Останнім часом дещо поліпшено, але 
скільки ще років це тягтиметься? Питання в технології 
забезпечення електронного медіа простору, будівни-
цтві і діяльності передавальних потужностей. Питання 
коштів. А може, більше – нерозуміння важливості. І ма-
ємо те, що тисячі наших громадян не можуть нормаль-
но приймати українських мовників, зате вільно слу-
хають Путіна і Лукашенка. Між іншим, подібне є 
і не лише у згаданих прикордонних районах.

Інформаційний простір

Немічні бідкання
Чемпіонат України з футбо-

лу. Прем`єр-ліга. 25 тур. 6 черв-
ня, Київ. «Шахтар» – «Десна» – 
3:2

За календарем цей матч мав 
бути в Чернігові. Але з ініціати-
ви «Шахтаря» і за обопільною 
згодою його провели в Києві на 
Національному спорткомплек-
сі «Олімпійський», де донечча-
ни планують догравати домашні 
матчі чемпіонату. 

Отже, враховуючи і виїзний, 
згідно календаря, матч у неділю 
в Олександрії, в першому колі 
другого етапу «Десна» 4 матчі по-
спіль провела в гостях. Натомість 
4 матчі другого кола наші прове-
дуть вдома, в Чернігові. Притому, 
керівництво українського футбо-
лу звернулося до уряду з клопо-
танням дозволити нарешті матчі 
чемпіонату з глядачами. Так що, 
можливо, чернігівські вболіваль-
ники нарешті побачать футбол 
«живцем». 

А у звітному матчі «Шахтар» 
вкотре показав, чому 5-й раз 
підряд стане чемпіоном країни. 
Правда, і «Десна» дала бій, адже 
до цього не лише програла по-
передні матчі «Шахтарю» у двох 
чемпіонатах, а й не забила жод-
ного м’яча.

У переможців 2 м`ячі забив 
невтомний бразилець Марлос. 
В другому матчі поспіль (перед 
цим забив динамівцям). 33-річ-
ний хавбек вже кілька років має 
громадянство України і виступає 
за нашу національну збірну. Тре-
тій м’яч забив юний бразилець 
Фернандо. В нашій команді пер-
ший гол «Шахтареві» забив наш 
капітан Денис Фаворов, другий, 
наприкінці матчу, Пилип Будків-
ський.

В цьому ж турі «Динамо» пе-
ремогло «Олександрію» – 5:1. 

26 тур. 14 червня, Олексан-
дрія. «Олександрія» – «Десна» 
– 1:5.

Блискуча перемога деснян-

ців. Рахунок чудовим ударом 
відкрив наш кращий бомбар-
дир Олександр Філіпов. Подвоїв 
зі штрафного Владислав Калит-
винцев. На початку другого тай-
му господарі відіграли один м’яч. 
Але тут же пропустили, після уда-
ру Андрій Гітченка. Потім з пе-
нальті гол забив Філіпов. І це вже 
15-й його м’яч у чемпіонаті, де 
він вийшов на друге місце в зма-
ганні бомбардирів. А на останній 
хвилині м’яч забив Андрій Тото-
вицький. 

В цьому ж турі кияни виграли 
у «Зорі» – 3:1, «Шахтар» у «Коло-
са» - 1:0. 

Корективи у чемпіонат вне-
сла епідемія коронавірусу. Одра-
зу після відновлення турніру, за-
хворювання виявили у гравців і 
персоналу львівських «Карпат». 
Тому команда пропустила матчі 
всіх трьох турів, які будуть зіграні 
пізніше. Відтак, у трьох їх супер-
ників по другій групі турніру, «Дні-
пра-1», «Маріуполя» і «Ворскли», 
по матчу в запасі. 

Турнірна таблиця чемпіона-
ту після 26-го туру.

Забиті і пропущені м’ячі, набра-
но очок.

Перша шістка

«Шахтар» 66-18 68

«Динамо» 54-23 52

«Десна» 46-20 49

«Зоря» 42-22 49

«Олександрія» 37-35 43

«Колос» 27-47 26

Друга шістка

«Дніпро-1» 33-36 34

«Маріуполь» 24-40 27

«Ворскла» 18-41 23

«Олімпік» 23-43 23

 «Львів» 19-41 22

 «Карпати» 18-41 14

У наступному турі «Десна» грає 
вдома: в неділю, 21 червня, о 19. 
30, приймає «Зорю».

«Десна»: за медалі 
і путівки в єврокубки
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Бліц-інформ
Відзнака режисерці театру 
ім. Т. Шевченка
Нещодавно завершився новий фестивальний фо-

рум – Український формат Міжнародного театрально-
го фестивалю камерних вистав AndriyivskyFest 2019-
2020, що відбувся завдяки підтримці проекту Наці-
ональною спілкою театральних діячів України «Нема 
провінції в культурі».

Відзнаку фестивалю «За режисерський отримала 
Анастасія Кузик, режисер-постановник Чернігівського 
обласного академічного українського музично-драма-
тичного театру ім. Т. Шевченка, за виставу «Невчасно» 
за п’єсою Лани Ра (прем’єра пройшла у листопаді 2018 
року). 

Анастасія Кузик з 2017 року працює театрі артист-
кою драми. На початку 2019 року стала володаркою 
гранту Президента України для створення і реалізації 
творчих проектів – на постановку вистави «Наймичка» 
за однойменною п’єсою І.Карпенка-Карого. Прем’єра 
в театрі відбулась у грудні 2019 року.

Пам’ятник Кірову в селі 
Миколаївка підлягає 
негайному демонтажу
У центрі села Миколаївка Менського району досі 

знаходиться пам’ятник С. Кірову. Між тим, Кіров (Ко-
стриков) Сергій Миронович (1886–1934) – організа-
тор та виконавець політичних репресій в СРСР; член 
ЦК РКП(б) з 1923 р. У 1919 р. очолив придушення анти-
більшовицького заколоту в Астрахані. При ньому в Ле-
нінграді знесено велику кількість храмів. Один з ініціа-
торів погрому вчених Російської академії наук. Перший 
секретар Ленінградського міського комітету ВКП(б) і 
член Політбюро ЦК ВКП(б).

Як зазначив представник Українського інституту 
національної пам`яті в області Сергій Бутко, згідно од-
ного із законів про декомунізацію від 9 квітня 2015 р., 
пам’ятники таким діячам комуністичного тоталітарного 
режиму повинні бути давно демонтовані. 

Відмова виконання Закону сільською радою буде 
розглядатися відповідно до статті 436-1 Кримінально-
го кодексу України, і посадовим особам за невиконан-
ня закону загрожує тривалий термін ув̀ язнення. 

Також з'ясувалося, що Миколаївська сільська рада 
у свій час не подала відомості про пам’ятник до облдер-
жадміністрації, як того вимагав закон.

СБУ викрила 
мешканця Чернігова, 
який розповсюджував у соцмережах 
інформацію сепаратистського змісту
Співробітники Управління Служби безпеки Украї-

ни в Чернігівській області викрила жителя Чернігова, 
який системно дестабілізував інформаційний простір 
регіону, поширюючи через соціальні мережі сепара-
тистські матеріали. 

За матеріалами слідства, інтернет-агітатор розмі-
щував в російських соцмережах матеріали із закли-
ками до силового захоплення влади в країні. Більшість 
публікацій агітатор брав з пропагандистських пабліків, 
у т.ч. тих, що просувають ідеї «русского мира» та агре-
сивну риторику РФ. 

Під час обшуку за місцем проживання зловмисни-
ка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з до-
казами здійснення антиукраїнської діяльності.

Агітатору оголошено про підозру у скоєнні злочину, 
передбаченого ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насиль-
ницьку зміну чи повалення конституційного ладу або 
на захоплення державної влади) Кримінального кодек-
су України.

Триває досудове слідство. Перевіряється інформа-
ція про зв’язки пропагандиста зі спецслужбами РФ.

Заходи із викриття зловмисника проводилися спів-
робітниками Управління СБ України в Чернігівській об-
ласті під процесуальним керівництвом прокуратури.

СБУ продовжує системно викривати мережі росій-
ських інтернет-агітаторів. Тільки за останні три місяці 
кіберфахівці Служби безпеки України викрили 21 ін-
тернет-агітатора, які за завданням російських спец-
служб намагалися дестабілізувати ситуацію та створю-
вали панічні настрої в суспільстві.

Зокрема, такі агітатори діяли в Києві, Одесі, Дніпрі, 
Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, 
Івано-Франківську, Хмельницькому, Жашкові, Черніго-
ві та у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Загалом за період дії карантинних заходів кібер-
фахівці СБУ заблокували понад 2,7 тисячі спільнот з 
більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 393 інтер-
нет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про 
епідемію COVID-19.

Прес-група Управління СБ України
 в Чернігівській області

Заняття відновлено
Після карантинної перерви «Безкоштовні курси укра-

їнської мови», що діють при Чернігівській міській бібліоте-
ці ім. М. Коцюбинського, відновили роботу. Перша лекція 
формату «Розмовник» відбулася 10 червня просто неба, у 
саду бібліотеки.

Кандидат філософських наук та постійний лектор Кур-
сів Тамара Андрійчук розповіла про меценатську діяль-
ність знаменитої родини Терещенків. Це перша лекція з 
циклу про цю відому сім’ю українських благодійників, який 
складатиметься з трьох частин.

Також до відкриття курсів приурочили перший із циклу 
благодійних книжкових ярмарків, які планується проводи-
ти на постійній основі. Зібрані кошти будуть використані 
для реалізації проекту «Бібліотечний музей книги». 

Розклад курсів незмінний: середа, «Розмовник», 17.30 
; четвер, 17. 30; субота, 10. 00 – мовні курси. 

Олена ТЕРЕЩЕНКО 
Чернігівська міська 

Централізована бібліотечна система
Фото: Ірина Ільченко

9 червня в селі Вертіївка Ніжинського 
району проведено культурно-просвітниць-
кий захід «Роздуми про героїв і покручів». 
Організатори – ГО «Українська ініціатива», 
ніжинські та ічнянські волонтери, за спри-
яння Українського інституту національної 
пам’яті. Гості ознайомилися з експозицією 
Музею села Вертіївка, відвідали школу іме-
ні М. Кирпоноса.

Сергій Горобець, співробітник УІНП, 
кандидат історичних наук, змушений був 
констатувати: «На 29-му році незалежнос-
ті України публічний простір головних куль-
турно-освітніх закладів у селі Вертіївка зде-
більшого відповідає вимогам ідеології та 
політики злочинного комуністичного тоталі-
тарного режиму».

Юрій Косенко, голова правління ГО 
«Українська ініціатива», так оцінив побаче-
не: «Найбільш яскравим проявом облудної 
російсько-радянської пропаганди у селі є 
культ лютого ворога незалежності України, 

організатора терористичних більшовиць-
ких банд Михайла Кирпоноса. Він був без-
посереднім учасником війни Росії проти 
УНР. Жахливо виглядає місцевий музей, з 
уславленням ворогів української держав-
ності, духом малоросійської меншовартос-
ті. Натомість в селі не знайшлося жодної 
згадки про справжніх українських героїв».

Друга частина заходу, проведена на 
околиці села, була присвячена розповідям 
про героїв та зрадників України – уроджен-
ців Вертіївки.

Ю. Косенко назвав місцевих героїв, 
якими має пишатися вся країна. Боролися 
за незалежність України у 1917 – 1921 ро-
ках сотник Армії УНР Іван Горбатенко, під-
полковник Армії УНР Митрофан Кузьменко, 
депутат Трудового Конгресу України, який 
голосував за Соборність, Василь Косте-
нецький, літературознавець, представник 
Розстріляного відродження Ананій Лебідь.

Сергій Горобець зазначив натомість: 

«Михайло Кирпонос робив все можливе, 
аби УНР не змогла відстояти власної дер-
жавності, брав участь у боях з українськими 
патріотами на чолі різних збройних форму-
вань. Звання Героя СРСР отримав за ганеб-
не придушення боротьби фінського народу, 
що прагнув відстояти власну свободу під час 
радянської агресії. А в Другій світовій війні 
саме очолюваний ним Південно-Західний 
фронт, який був найпотужнішим військовим 
формуванням того часу, зазнав нищівних і 
найбільших у світовій історії поразок.»

Учасники заходу ухвалили рішення на-
дати підтримку місцевим патріотам, про-
вести додаткові заходи, присвячені популя-
ризації справжніх борців за незалежність 
України, які були уродженцями села.

 
Сергій БУТКО 

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Організатори традиційного 
і цього року ІХ фестивалю вже й 
не сподівалися зробити у черв-
ні це свято для містян і гостей. 
Та ось знову центральна алея 
Чернігова завирувала святко-
вим життям. 

На відкритті фестивалю у 
п’ятницю порадував присутніх 
музичний київський колектив, 

який зібрав кращих музикантів 
джазової та сальсового сцени 
України «Latin Legacy». У складі 
музикантів, улюбленець публі-
ки, кубинець Рігоберта Мусте-
льер. Він уже десять років ви-
ступає в Україні. В репертуарі 
колективу композиції з латино-
американської культури.

Також у форматі фестивалю 

були виставка фоторобіт і звич-
ні локації. Свої вироби прода-
вали місцеві майстри. 

Додалася й нова благодій-
на ініціатива: вживаний одяг 
випрали, попрасували і виста-
вили для продажу. Зібрані ко-
шти передадуть онкохворим ді-
тям.

В суботу для гостей фес-
тивалю провели безкоштов-

ні екскурсії містом, виступали 
гурти «Хмарно з прояснення» та 
«Колір». В неділю виступив ко-
лектив «Інша тиша», а письмен-
ник Анатолій Дністровий пре-
зентував свій роман «Пацика».

Програма червневої «Зеле-
ної сцени» практично не зміни-
лася. А травневу програму пе-
ренесли на липень, і в тому мі-
сяці пройде дві акції.

Латиноамериканські ритми відкрили «Зелену сцену» 

Так чий герой – Кирпонос?

Безкоштовні курси української мови
На батьківщині 

Олександра Довженка
Говорить керівник і викла-

дачка курсів, директорка Чер-
нігівської центральної біблі-
отечної системи, кандидатка 
філологічних наук Людмила 
Зіневич.

Перший випускний Безко-
штовних курсів української мови 
в Чернігові й поїздка на батьків-
щину Олександра Довженка (на 
фото). 

Коли започатковувала наші 
волонтерські курси, думала, що 
то на рік-два, поки війна скін-
читься. Не так сталось, як гада-
лось (це я про війну), але радію, 
що проєкт діє, розширюється, 
проростає новими ідеями, акція-
ми, що є запит на мову, що коман-
да викладачів не стомилася, не 
зневірилася і в найнесприятливі-
ших умовах продовжує працюва-
ти. Пишаюся нашими випускни-
ками й учнями, ми стали справж-
ньою родиною, підтримкою один 
одному, мотиваторами, натхнен-
никами. Дякую усім за ці 5 років 
спільнодії, це були для мене дуже 
нелегкі роки, але дуже змістовні, 
повчальні, цікаві.

«Історія українського 
меценатства»

В бібліотеці ім. М. Коцюбинсько-
го щосереди у форматі «Розмовник» 
проходять лекції кандидата філософ-
ських наук Тамари Андрійчук. Вона 
читає свій авторський курс «Історія 
українського меценатства». Це роз-
повіді про відомих українських гро-
мадських діячів минулого, які під-
тримували українську церкву, літе-
ратуру, мистецтво, пресу. Їх життя і 
діяльність були пов̀ язані й з Черні-
гівщиною. 

Вже були лекції про такі роди-
ни українських меценатів, як Без-
бородьки, Скоропадські Галагани, 
Тарновські, Симиренки. Також було 
представлено діяльність відомого 
українського мецената початку ХХ 
століття Євгена Чикаленка. Тепер 
почато цикл лекцій про родину Тере-
щенків.
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Тобто злочини проти людяності 
та воєнні злочини – це про захист 
людини під час збройного конфлік-
ту, а злочин агресії – це про захист 
суверенітету держави від вторгнен-
ня інших держав та про захист миру. 

Прикро, але факт
На жаль, є ще одна обставина, 

яка унеможливлює притягнення Пу-
тіна і його соратників до відповідаль-
ності у Міжнародному кримінальному 
суді. Це те, що Росія не ратифікувала 
Римський статут, а отже на неї та її 
громадян не поширюється юрисдик-
ція суду.

Більше того, російське грома-
дянство захищає від переслідувань 
не лише Путіна, а й тих жителів ОРД-
ЛО, які були співучасниками кремлів-
ських злочинів, але вже отримали ро-
сійські паспорти. Це була одна з при-
чин російської паспортизації насам-
перед тих, хто виконує керівні функції 
в окупаційних «органах влади» ОРД-
ЛО і хто взяв у руки зброю.

Чи є вихід?
Попри те, що Росія не є учасни-

цею Римського статуту і на неї не по-
ширюється юрисдикція Міжнародно-
го кримінального суду, це не означає, 
що Україні не треба до нього зверта-
тись. Адже це можливість проведен-
ня міжнародною судовою інстанцію 
бодай попередніх експертиз, фіксації 

злочинних дій та їх наслідків. 
Крім того, це нагадування світу 

про злочини РФ. Але для того, щоб 
звернутись до Міжнародного кримі-
нального суду в Гаазі з приводу війни, 
яку розв'язала Росія в Україні, Верхо-
вна Рада повинна або ратифікувати 
Римський статут, або визнати юрис-
дикцію Міжнародного кримінально-
го суду щодо скоєння злочину агресії 
вищими посадовими особами Росій-
ської Федерації. 

Шлях тернистий, 
але ціль того вартує

На жаль, Міжнародний кримі-
нальний суд може здійснювати юрис-
дикцію щодо злочину агресії лише 
щодо дій, вчинених після 17 липня 
2019 року, тобто через рік після на-
буття чинності визначення агресії в 
Римському статуті. 

Річ у тім, що в Римському стату-
ті тривалий час не було визначення 
агресії. А з 2010 по 2018 роки тривав 
збір необхідної кількості підписів дер-
жав під визначенням агресії, і лише 
після цього визначення набуло чин-
ності.

Але війна в Україні станом на сьо-
годні є триваючим злочином. Тому 
набуття чинності визначення агресії 
лише у 2018 році не позбавляє суд гі-
потетичної можливості розслідувати 
агресію проти України, яка розпоча-
лась у 2014 році.

Ті, хто захищав 
Україну, можуть 

понести відповідальність
Ще одна засторога щодо ратифі-

кації Римського статуту або визнання 
часткової юрисдикції Міжнародного 
кримінального суду полягає в тому, 
що юрисдикція суду не поширюється 
на Росію, але поширюється на Україну 
та її громадян. Це, як не прикро, але 
може призвести до засудження на 
міжнародному рівні деяких представ-
ників добробатів та воїнів ЗСУ, бо 
міжнародні організації у 2014-2015 
роках фіксували на підконтрольній 
території злочини, які вони вважають 
злочинами проти людяності. 

Так склалось, що на початку війни 
українська армія не була готова дава-
ти відсіч, тому на фронт рушили тисячі 
добровольців, серед яких, на преве-
ликий жаль, траплялись люди з кримі-
нальними нахилами. Україна змогла 
швидко впоратись з цим викликом.

Але до того деякі добробати, на-
віть перебуваючи під державним ко-
мандуванням, встигли вчинити ганеб-
ні і неприпустимі злочини по відно-
шенню до цивільного населення. 

Тому Україні вкрай важливо са-
мостійно у межах національного пра-
восуддя розслідувати ці злочини та 
винести по них рішення до того, як це 
питання з подачі Росії постане в між-
народному суді. Кримінальні прова-
дження, по яких є рішення національ-

ного суду, не буде розглядати Міжна-
родний кримінальний суд.

Післямова про 
«неоголошену» війну

Будь-яка дискусія про війну в 
Україні завжди зводиться до того, що 
війна «не оголошена» чи «не визна-
на», а отже і не війна. Тож, виперед-
жаючи коментарі на цю тему, викла-
даю юридичні аргументи того, що в 
Україні з 20 лютого 2014 року триває 
війна, розв'язана Російською Феде-
рацією.

Це фейк, що війна називається 
«війною» лише тоді, коли одна зі сто-
рін збройного конфлікту її формаль-
но оголосить.

Міжнародні правові акти, ратифі-
ковані Україною, допускають визна-
ння війни як різновиду збройного кон-
флікту міжнародного характеру навіть 
тоді, коли стан війни не визнаний одні-
єю зі сторін або не оголошений. 

Філософія міжнародних право-
вих актів щодо злочину агресії поля-
гає в тому, що про війну свідчать фак-
ти застосування сили, а не заява про 
них чи визнання.

Зокрема, положення Женев-
ських конвенцій про поводження з 
військовополоненими та про захист 
цивільного населення під час війни 
1949 р. поширюються на «збройні 
конфлікти, що можуть виникнути між 
двома чи більше Високими Договір-

ними Сторонами, навіть якщо одна з 
них не визнає стану війни».

А в Резолюції «Визначення агре-
сії» Генеральної Асамблеї ООН 1974 
р. перелічені дії, які слід кваліфіку-
вати як агресію, незалежно від ого-
лошення війни. Серед таких дій є ті, 
що вчинені Росією по відношенню 
до України, а саме – анексія, окупа-
ція, засилання державою або від іме-
ні держави збройних банд, груп, ірре-
гулярних сил або найманців, які здій-
снюють акти застосування збройної 
сили проти іншої держави.

Тож агресія, тобто війна, може 
мати місце й тоді, коли вона не оголо-
шена або не визнана однією зі сторін 
конфлікту. Тобто для того, щоб ствер-
джувати, що в Україні війна, не по-
трібні укази президента, постанови 
Кабміну чи ВР про визнання війни. Ві-
йна в Україні є по факту збройного на-
паду іншої держави, анексії і окупації 
українських земель. Навіть якщо при-
пиниться стрільба, війна буде трива-
ти, доки триватиме анексія та окупа-
ція частини території України.

Анна МАЛЯР, 
кандидат юридичних 

наук, 
експерт-кримінолог

Для «Української 
правди». УП, 
29.05.2020.
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Україна не дозволила 
Міжнародному кримінальному суду розслідувати російську агресію

– Ми попросили на-
ших читачів поставити 

вам запитання у коментарях 
у Facebook. Найбільше запитань 

ставлять про «тимчасового міністра» 
Авакова. Чому він взагалі залишив-
ся на посаді після вашого приходу до 
влади? Я так розумію, була якась до-
мовленість під час виборів?

– Дивись, у мене не було жодних 
домовленостей ні з ким. Я нікому нічо-
го не повинен був робити і нікого ніде 
не повинен був залишати. 

Далі було важливо подивитися на 
склад уряду. Я вважав, і всі навколо 
говорили, що дійсно, на сьогодні не-
має міністра МВС такого ж потужного, 
як Арсен Аваков. 

– За яких умов Аваков може піти, 
давайте так.

– (Замислюється) Ми з ним домо-
вилися… Є гучна справа, він зайшов у 
цю справу. І багато там зроблено пра-
вильно, неправильно – побачимо з 
часом. І це правда. 

Я дійсно хотів би побачити ре-
зультат від справ Гандзюк і Шереме-
та. Шеремет – його особиста відпові-
дальність. І я йому казав, що хочу по-
бачити, як це закінчиться. 

Те, що я бачу і суспільство це ба-
чить – там все дуже неоднозначно. 
Я хочу, щоб він довів це, тому що це 
дуже гучна справа. 

Я би не хотів, щоби історія з Ше-
реметом була такою, як історія з Гон-
гадзе: всі знають, що журналіста вби-
ли, всі розуміють, що хтось за цим був 
і як це зроблено. І навіть хтось сидить, 
хтось кудись зник. Але відповіді, от та-
кої чистої, відвертої відповіді – ось 
його вбили, ось вбивця, він сидить, 
йому дали 30 років – такого немає. 
Чистоти відповіді немає. 

– Повертаючись до парламенту, 
ми кілька місяців тому бачили світ-
лину нашого колеги у Facebook, на 
якій Порошенко про щось з вами го-
ворив у Верховній Раді. Ви навіть по-

тисли руки. Про що ви розмовляли з 
Петром Олексійовичем?

– Порошенко з самого початку 
мого президентства хотів зі мною зу-
стрітися. Я не бачив в цьому ніякого 
сенсу. Не бачив в цьому сенсу через 
те, що все, що говорив до цього Петро 
Порошенко, я вважаю неправдою. 

Я реально вважаю, що він досвід-
чений маніпулятор і досвідчений полі-
тик. Тому я йому не вірю. 

Він витирав об мене, мою сім’ю, ці 
ботоферми.... Вони мене тільки обра-
жали, і в цьому була вся їх неправда: 
що я там наркоман, що я там ще щось...

Я пройшов довгий шлях цієї брех-
ні, далі я роблю висновки про те, що 
він робив як президент. 

Я не довіряю йому, не вірю, він не 
мій президент.

– Але ж на дебатах ви говорили, 
що самі колись за нього голосували. 

– Так і є. Тоді це було відверто – я 
за нього голосував, це правда. Але він 
такий, який він є, тому я не хотів з ним 
зустрічатися. 

Він багато разів хотів зі мною зу-
стрітися, казав, ми можемо знайти 
порозуміння, там якусь допомогу на 
міжнародній арені. 

А він розповідав про мене якісь 
байки міжнародним партнерам з са-
мого початку. Кожного разу, коли я 
зустрічався з лідерами з-за кордону, 
вони мене сприймали спочатку як…

– ...насторожено?
– Дуже. Як ворога України. Ота-

кий зміцнений психологічний портрет 
зробив сам пан Петро Олексійович чи 
його люди. Ось і все. 

Потім він стільки разів мені про-
понував зустріч, прям стільки разів, 
що він вже прийшов, і тоді я йому ска-
зав: окей, да. 

– Ви зустрічались?
– Да, ми зустрічались після цього.
– Про що ви говорили?
– Про багато чого.
– Ви висловили свої претензії?

– Ні, я був, чесно кажучи, навіть 
більш дипломатичним, ніж зараз, коли 
говорю про нього. 

Я вважаю, що його головна по-
милка, що він вважає себе президен-
том України. 

– Дотепер?
– Дотепер. І далі так буде вважа-

ти. І навіть пройде 10 років, він буде 
вважати, що він єдиний, який щось 
там зробив для України, а всі інші ніх-
то. Так воно і буде, повірте мені. 

– Що він вам сказав на зустрічі?
– Він сказав, що я хочу дійсно до-

помагати, допомагати країні, готовий 
раз, два, три, чотири, п’ять, шість, сім...

– Пропонував якийсь союз?
– Він розуміє, що ми різні люди, 

тому який союз? Ми зовсім різні. І він 
каже: «давайте забудемо все, що було, 
давайте щось робити для країни». 

– Ви не повірили йому?
– Ні, так а тут же все просто, ду-

маю, що всі люди це бачать. 
З ним не можна домовлятися – 

це кажуть як його колишні друзі, так 
його колишні вороги, наші перші пре-
зиденти. 

Кажуть: немає сенсу. Ну, просто 
немає сенсу.

– У питанні щодо Порошенка хочу 
поставити крапку. Запитання не як 
до президента, а як до громадянина. 
Ви хочете, щоб Порошенко «сидів»?

– Романе, в тебе питання, на які 
можуть тобі відповісти тільки право-
охоронні органи. Ну, як я маю вирішу-
вати – я що йому суд? Ну, давай сер-
йозно. Людина має «сидіти», якщо є за 
що «сидіти». Ось і все. А за що «сидіти», 
встановлюють правоохоронні органи, 
потім вирок виносить суд. 

– Поговоримо трохи про олігар-
хів. Які у вас відносини з Ігорем Ва-
лерійовичем Коломойським? Осо-
бливо після закону про банки.

– (Сміється) Ну які? Ти ж сам розу-
мієш, які (сміється). 

– Розкажіть. Може відбувалося 
щось, про що ми не знаємо?

– Слухай, вони захищаються. 
Вони працювали, щоб цей закон не 
був прийнятий. Я знаю точно, що його 
група, я маю на увазі групу «Приват», і 
він дійсно вважає, що це неправиль-
ний закон.

– І у «Слузі народу» є його група.
– Ні. Є депутати, які з ним в хоро-

ших відносинах. 
– Стосовно Коломойського. Ви 

зараз з ним спілкуєтесь?
– Іноді буває. Він мені може написа-

ти смску: «зверніть увагу на енергетичну 
ситуацію в країні», «треба щось зробити 
з тарифами». Ну, такий він є. Він не зго-
ден із одним, з другим, з третім. 

Він людина холеричного складу. У 
нього свої думки, така людина, впли-
вова людина. В Україні у нього є під-
приємства, зрозуміло, що він вже 
там 20-30 років, я не знаю, скільки в 
бізнесі. А у нас бізнес і політика – це 
речі, які, на жаль, одне без одного не 
можуть жити. При чому, на жаль, мені 
здається, це в кожній країні.

– Про Ахметова хочу запитати. 
Як ви з ним налагодили відносини?

– У мене немає особливих яки-
хось відносин з Рінатом Ахметовим.

– Давайте так: Ахметов намага-
ється вам якось допомогти, поради-
ти щось?

– Ні-ні. У мене немає таких відно-
син з ним, щоб таке було. Ні.

– Після Порошенка варто погово-
рити про Саакашвілі. Навіщо ви по-
вернули його в українську політику?

– Ні, ми його повернули в Украї-
ну. Він звертався до мене багато ра-
зів: «Поверніть мені паспорт грома-
дянина України». Ну, я йому повернув 
паспорт. І так і є, коли такій людині – 
колишньому президенту Грузії ти по-
вертаєш паспорт, він повертається в 
Україну, він одразу сідає, як то кажуть, 
за політичний стіл, це було зрозуміло.

Я йому повернув паспорт, це було 
справедливо, тому що я вважаю, що 
забрали у нього паспорт несправед-
ливо. Ось і все.

– Ви, за його словами, пропонува-
ли Саакашвілі посаду віцепрем’єра. 
Чому ви вирішили, що Саакашвілі 
може стати віцепрем’єром?

– Ні, дивіться. Ми зустрілися з Мі-
хеілом Ніколозовичем, він сказав: «я 
хочу допомагати». Зустрічей було де-
кілька, він декілька разів приходив з 
різними порадами, адекватними. 

Тоді я попросив: «Ну, будь лас-
ка, скажіть, де ви себе бачите». Він 
сказав: «Мені здається, що в уря-
ді я можу займатися реформа-
ми, бути віцепрем’єром по рефор-
мі». Я йому відповів: «Віцепрем’єр 
– так віцепрем’єр, але я поговорю з 
прем’єр-міністром, як воно буде і як 
ви зможете працювати».

– А він випередив події і написав 
про це у Facebook, правильно?

– Написав, то написав. Слухай, ні-
чого страшного. 

– Так чому Саакашвілі не став 
віцепрем’єром?

– Не став, тому що відношення 
було різне – і різке, і різне у нашій 
фракції. 

Він хоче займатися реформами? 
Ось реальність, в якій він може це 
робити, і я потім йому запропонував 
іншу посаду.

– Ще одне запитання із Facebook. 
Чи є хтось у вашій команді, хто може 
дозволити собі говорити вам, що ви 
робите щось неправильно?

– Є такі люди. Їх небагато і стає все 
менше (сміється). Я жартую. Всі люди, 
все моє оточення мені каже правду.

– Вас не тримають в інформацій-
ному вакуумі?

– Ні-ні. Я ж говорю, ви мені стави-
те запитання, і я знаю, що відбуваєть-
ся. Це значить, що я не в вакуумі. І я 
точно не перебуваю в теплій ванні. Тут 
би хоч до душика дійти. 

Розмовляв Роман Кравець.
Фрагменти інтерв’ю, опубліко-
ваного на «Українській правді» 

11.06.2020

Володимир Зеленський: Порошенко багато разів мені 
пропонував зустріч. Казав, що можемо знайти порозуміння
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Житіє депутатське…

Інформаційний простір

За 3 роки «безвізу» українці 
здійснили до Євросоюзу 
49 мільйонів поїздок
Точніше, від початку дії безвізового режиму з 11 

червня 2017 року – по квітень 2020 року.
Найактивніший рух – на кордоні з Польщею, також 

на пунктах пропуску через Угорщину та Румунію, дещо 
менший – зі Словаччиною. Втім, найбільше мандрівни-
ків вирушають у поїздки авіарейсами.

11 червня виповнилося три роки, як громадяни 
України отримали можливість на безвізові поїздки до 
країн Європейського Союзу (окрім Ірландії), а також до 
Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які вхо-
дять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

Єврокомісія рекомендує 
почати відкривати кордони 
Євросоюзу з 1 липня
Європейська Комісія, що є виконавчим органом 

ЄС, рекомендує країнам-членам з 1 липня розпочинати 
відкривати свої зовнішні кордони для туристів із країн, 
які не входять до блоку. 

Рішення про послаблення обмежень, запровадже-
них для уповільнення розповсюдження коронавірусу, 
будуть приймати в столицях кожної країни-учасниці ЄС.

Держави ЄС вже почали знімати тимчасові обме-
ження щодо перетину кордонів у межах блоку

Слідство проти колишнього 
короля Іспанії: 
звинувачення у корупції
Верховний Суд Іспанії почав розслідування щодо 

колишнього монарха Хуана Карлоса І. У звинувачен-
ні фігурують 100 мільйонів доларів, які монарх нібито 
отримав від нині покійного короля Саудівської Аравії 
12 років тому. Як хабар за посередництво під час укла-
дення контракту на будівництво швидкісної залізни-
ці між Меккою та Мединою, який підписали іспанські 
фірми.

Якщо Хуан Карлос і брав хабаря - притягнути його 
за це до відповідальності непросто. Дванадцять ро-
ків тому він ще перебував на троні і мав імунітет. Але 
є один момент, за який і зачепилися прокурори. Гроші 
нібито надійшли на офшорний рахунок. І якщо колишній 
монарх відмивав ці кошти вже після зречення, справі 
можна дати хід. Долю екс-монарха Верховний Суд Іспа-
нії може вирішити вже цього року.

Хуан Карлос не раз ставав фігурантом гучних скан-
далів. У скандали потрапляли і його діти. Молодша 
донька Крістіна разом із чоловіком навіть опинилася 
на лаві підсудних. Подружжя звинувачували в ухилян-
ні від сплати податків і розтраті шести мільйонів євро 
державних коштів. Щодо інфанти звинувачення зняли, 
а от королівського зятя суд відправив за грати на п'ять 
років.

Хуан Карлос І де Бурбон (нар.5 січня 1938, Рим, Іта-
лія) – король Іспанії з 22 листопада 1975 року до 19 
червня 2014 року, з династії Бурбонів. Онук останньо-
го короля Іспанії Альфонса ХІІІ, позбавленого престолу 
квітневою революцією 1931 року. 2 червня 2014 року 
оголосив, що вирішив зректися престолу на користь 
свого сина, принца Філіпа VI. 

У 1969 році диктатор Франсіско Франко призначив 
спадкоємцем іспанського престолу 31-річного Хуана 
Карлоса. Той мав посісти престол не одразу, а лише піс-
ля смерті Франко, що й трапилося 22 листопада 1975 
року. Держава стала конституційною монархією. 

Колишнього прем’єра 
Киргизстану засудили 
до 18 років ув’язнення
Сапара Ісакова засуджено у справі про фінансові 

зловживання під час реконструкції Історичного музею 
в Бішкеку,столиці країни, і будівництві іподрому в Чол-
пон-Аті. Таке рішення 9 червня ухвалив Першотравне-
вий районний суд Бішкека.

Суд визнав Сапара Ісакова винним за статтею про 
«корупцію». Згідно з рішенням суду, колишній прем’єр-
міністр також має виплатити штраф державі (приблиз-
но 3,34 млн в перерахунку на долари).

У грудні 2019 року Сапар Ісаков уже був засудже-
ний до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями в 
корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека.

Сапар Ісаков був прем’єр-міністром Киргизстану в 
2017-2018 роках за президента Алмазбека Атамбає-
ва. Він був одним з членів близького кола Атамбаєва.

Незабаром після зміни влади в Киргизстані, в ре-
зультаті чого президентом став Сооронбай Жеенбе-
ков, проти кількох найближчих соратників Атамбаєва 
були порушені кримінальні справи про корупцію. 

Святослав Вакарчук, лідер не 
лише відомого мистецького гурту 
«Океан Ельзи», а й партії «Голос» 
та її депутатської фракції в парла-
менті 11 червня заявив, що скла-
дає повноваження депутата Ради. 

Втім, на цей момент він вже 
не був ні головою партії, ні керів-
ником фракції. З цих посад не так 
давно він не то пішов, не то його 
«пішли». 

Конфлікт у партії і фракції ви-
зрівав давно. Хоч сам Вакарчук, 
обгрунтовуючи своє рішення піти 
з Ради, бадьоро заявив, що вва-
жає свою місію частково викона-
ною, що привів прекрасну фрак-
цію у парламент, нових професій-
них порядних людей. В його по-
дальших планах – освітній проєкт. 

Насправді, це гарна міна при 
поганій грі. По-перше, політичний 
проект «Голос» став на торішніх 

виборах просто копією, звичай-
но, блідою, феноменального успі-
ху Володимира Зеленського і його 
партії «Слуга народу». Метода та 
ж: ставка на популярне ім`я. По-
друге, це копія такої ж безликої 
партії і фракції попередньої Ради 
«Самопоміч», про яку вже благо-
получно забули. Але комусь, на-
самперед. олігархам, потрібно 
«розкручувати» ось такі екзотичні 
політичні проекти. 

Святослав Вакарчук уже був 
депутатом парламенту 6-го скли-
кання, обраного восени 2007 
року. Співак пройшов у Раду від 
партії влади, блоку тодішнього 
президента Ющенка «Наша Укра-
їна – Народна самооборона». Вже 
через рік співак полишив депутат-
ство, заявивши, що розчарувався 
у політиці і займатиметься твор-
чістю.

Бійки українських депутатів 
попередніх скликань потрапили 
у рекламу в столиці Євросоюзу

Королівський оперний театр Ла Монне в Брюсселі, сто-
лиці Бельгії і Євросоюзу, для рекламо свого нового сезону 
обрав фото і відео бійок депутатів у Верховній Раді України. 
Плакати з їх зображеннями з̀ явилися на вулицях міста. Ро-
дзинкою такої реклами стало те, що стільці нашої Верховної 
Ради дуже схожі на стільці театру. 

Героєм рекла-
ми став, зокрема, 
депутат позами-
нулого скликан-
ня від партії «Сво-
бода» Ігор Мірош-
ниченко, котрий 
б`ється з депута-
тами від компар-
тії. Також бельгійці 

використали в рекламі відео епізоду, коли депутат Олег Барна 
виносить з трибуни Ради тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка. 

Кульмінацією реклами стало кидання яйцями в голо-
ву парламенту Володимира Литвина весною 2010 року. На 
тому засіданні Рада голосувала за продовження перебуван-
ня російського флоту у Криму.

Вакарчук вдруге покидає 
парламент: «Я здався без бою»

Ще одна про-
блема, загально-

українська: навіть за 6 
років війни, агресії, окупації 

держава так і не налагодила 
належно мовлення на Крим і 
окуповану частину Донбасу. 

Перейдімо до преси, яка, 
попри балачки про її загибель 
в часи Інтернету, спокійно іс-
нує: в області тираж лише міс-
цевих передплатних газет, об-
ласних, районних, міських, ста-
новить близько 200 тисяч. 

Весною 2014 року, пара-
доксально якраз після пере-
моги другого Майдану, пере-
стала виходити знаменита 
свого часу чернігівська газета 
«Сіверщина». Первісно, з кінця 
1992 року, – спільне видання 
обласних організацій Народ-
ного Руху і «Просвіти», а з вес-
ни 1998-го – лише «Просвіти». 
Мені особливо прикро за цю 
газету, адже починав її разом 
з товаришами по Руху і просві-
тянами, 12 з половиною років 
був редактором газети. З лип-
ня 2016 по кінець 2017 року 
обласна «Просвіта» відновила 
і видавала газету, хоч і поло-
винного обсягу. Але, і близько 
не повернувши втрачений ти-
раж, навіть той невеликий, що 
був на момент закриття, газе-
та знову зникла і вже третій рік 
не виходить. Сумарно ж – по-
над 4 з половиною роки. Од-
ночасно, весною 2014-го пе-
реслало виходити і дочірнє ви-
дання «Сіверщини» – обласна 
газета «Біла хата, на 17-му році 
існування. Ця згинула безслід-
но, не виходить вже 7-й рік. А 
за кілька років до цього зги-
нула третя обласна просвітян-
ська газета – «Просвіта».

Звісно, втрачає той, хто 
щось має. Обласна «Просвіта» 
свого часу видавала аж три га-
зети, єдина така в Україні. Але 
чому все ось так мало гинути? 

Істини ради, не краща ситу-
ація і загалом в Україні, де на-
ціонально-демократична пре-
са, особливо гуманітарної сфе-
ри, ледве животіє. В тому числі 
головна просвітянська газета, 
всеукраїнська – «Слово Про-
світи». Між іншим, я відпрацю-
вав у ній журналістом аж 8 ро-
ків, з 2006 по 2014 рік. Сьо-
годні газета виходить з пере-

боями. В колективі зосталася 
жменька людей, працівникам 4 
місяці не платять зарплату.

Засновник і видавець га-
зети Всеукраїнське Товари-
ство «Просвіта» в бідності, не в 
змозі видавати газету, яка по-
требує чималої дотації. Майже 
зникли просвітянські видання 
і в областях, крім деяких за-
хідних. Український бізнес, а 
у нас, попри все, «крутяться» 
мільярди і мільярди грошей, 
елементарно міг би підтрима-
ти «Просвіту», національні ви-
дання. Але де він, такий націо-
нально налаштований бізнес, а 
якщо і є, то чому не хилиться до 
державницьких сил? 

Для повноти картини треба 
згадати, що в середині 90-х іс-
нувала потужна преса Народ-
ного Руху. Була створена навіть 
Асоціація преси Руху. Наша «Сі-
верщина», як одна з найбільш 
масових газети Руху і «Просві-
ти», звичайно ж увійшла до неї. 
Але вже за кілька років Асоціа-
ція припинила діяльність, а не-
вдовзі від рухівської преси зо-
сталися лише залишки. Як і від 
самого Народного Руху.

Перейдімо до сьогодення. 
Знову про конкретні факти. 

Весною 2014-го, одразу 
після Майдану, обурені агре-
сією Росії патріоти в Черніго-
ві почали зносити пам’ятники 
комуно-радянським діячам на 
так званій Алеї героїв, у само-
му центрі Чернігова. Задовго 
до ухвалених у 2015 році пар-
ламентом законів про декому-
нізацію, якими передбачався 
такий демонтаж. Відтак, зноси-
ли, строго кажучи, самоправ-
но. Але може, це було краще, 
ніж коли навіть після ухвален-
ня тих законів ці постаменти 
ще довго бовваніли під вікна-
ми обласної влади і неподалік 
від міської.

В ідейному плані, звісно 
ж, пішли дебати, коли затюка-
ні комуністичною пропагандою 
люди торочили, що це, мовляв, 
«наша історія» і не треба її руй-
нувати. А що ця історія крива-
ва? Що деяку історію треба не 
вшановувати пам’ятниками, а 
поминати меморіалами? 

Я тоді публічно, в пресі, 
звернувся до колег-журналіс-
тів з пропозицією: просто дати 

біографічні довідки про цих 
«героїв» Алеї: Щорс, Юрій Ко-
цюбинський, Примаков, Анто-
нов-Овсієнко, Подвойський, 
Крапив̀ янський. Тим паче, ти-
сячі мешканців Чернігова, де-
сятиліттями проходячи цією 
Алеєю, навряд чи толком зна-
ли біографії цих персонажів. І 
от нашим численних газетам, 
радіо, телебаченню варто було 
просто дати такі довідки: такий-
то чинив те-то, воював, і не ря-
довим, проти Української На-
родної Республіки, був чекіс-
том і не рядовим, брав участь у 
проведенні репресій.

Все це я тоді опублікував, 
поіменно, у великій статті в на-
шій газеті під заголовком «Алея 
героїв, катів, жертв?» Суть за-
головка: ці діячі були і героями 
– комуно-тоталітарного режи-
му, і катами – проливши ріки 
крові людей, і жертвами – були 
знищені цим же режимом. 

На жаль, такі публікації у 
наших чернігівських медіа так 
і не з̀ явилися. А це теж був би 
спротив інформаційній агре-
сії Росії, яка, оголосивши себе 
правонаступницею СРСР, і за-
раз цинічно підкреслює свій 
прямий зв̀ язок з тим тоталі-
тарним режимом.

І вже зовсім сьогодення, 
знову ж з конкретикою. Пред-
ставники Українського інститу-
ту національної пам`яті в Черні-
гові, відомі історики Сергій Бут-
ко і Сергій Горобець регулярно 
розсилають по місцевих засо-
бах інформації матеріали з іс-
торії, сьогодення, пов’язаного 
з історією. І матеріали від УІНП, 
і власні авторські. Це і є кон-
кретна протидія інформаційній 
агресії Росії. Наша газета по-
стійно друкує ці матеріали. Ось 
і в цьому номері їх кілька.

Але ж у Чернігові виходять 
аж 8 обласних загально-сус-
пільних газет, тобто окрім пар-
тійних, рекламних і т. д. Наша 
газета «Світ-інфо» виходить 
один раз на два тижні, решта 7 
газет – щотижневі. Сумарний 
обсяг цих 7-ми газет – десь 
120 сторінок на тиждень (деякі 
змінюють обсяг). За два тижні 
– це 240 сторінок. І це у 15 ра-
зів (!) більше, ніж обсяг нашої 
газети в ці дві тижні. Так от: на 
16-то сторінках нашої газети 

згаданих матеріалів УІНП, і не 
тільки цих, а загалом з історії, в 
кілька разів більше, ніж сумар-
но на 240-х сторінках всіх 7-ми 
газет, разом взятих. Власне, 
там подібні матеріали побачиш 
вряди-годи. 

Можна для цієї дивної ста-
тистики додати ще таке, теж 
про місцеву пресу. В області 
десь 25 районних газет, колиш-
ніх видань влади, вже кілька 
років, як роздержавлених, не-
залежних, газет самих редак-
цій. Сумарний обсяг на тиж-
день – 200 сторінок, за два 
тижні – 400. Згаданих матері-
алів з історії – близько нуля. 
Значить, власники цих газет, 
а це самі редакції, журналісти, 
вважають це непотрібним. 

Скажіть, це нормально? 
Адже мова про відкриття нам 
нашої замуленої, спотвореної 
тоталітарним режимом історії. 
Відтак, той же інформаційний 
захист Української держави, 
спротив інформаційній агре-
сії Росії, яка завжди передує 
прямій агресії і потім супрово-
джує її.

Чи не час вже від бідкань 
переходити до роботи? Тим 
паче, приклади у нас є. Майже 
два десятиліття тому тоді ще зо-
всім юний журналіст Олег Го-
ловатенко почав творити міс-
цевий електронний медіа-про-
стір, конкретно – створив чи 
не перший справжній чернігів-
ський сайт «Високий Вал». За-
раз він продовжує це сайтом 
«СвободаFM», активно, попри 
всі перешкоди, розвиває неза-
лежне радіо. У Новгороді-Сівер-
ському таким ентузіастом є пе-
дагог, громадський діяч Борис 
Домоцький. Кілька років він ви-
давав цікаву просвітницьку га-
зету «Правий берег Десни», за-
раз веде відповідний сайт в Ін-
тернет. Тобто, є люди, котрі не 
бідкаються, а працюють. 

…Як журналіст, я постійно 
піднімаю болючі проблеми на-
шого інформаційного простору. 
Але схоже, це і проблеми, за-
гальні для нашого суспільства, 
у всіх сферах. Коли, замість 
конкретної роботи – лемент, 
причитання і немічні бідкання.

Петро АНТОНЕНКО 

Немічні бідкання
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Історія України в історії міст

Районний центр на півдні Київської області, 
за 120 кілометрів від Києва. Розташований на 
обох берегах річки Рось, правої притоки Дніпра. 
Населення – 16300 чоловік. 

Заснування міста дослідники пов'язують з 
будівництвом у 1032 році Ярославом Мудрим 
«градів» по річці Рось. Богуславль (тодішня на-
зва) разом з містами Торчеськом, Корсунем та 
Каневом входив до добре укріпленої оборонної 
лінії. 

Від 1362 року місто у складі Великого князів-
ства Литовського. Після Люблінської унії 1569 
року увійшло до складу Речі Посполитої. З метою 
колонізації українських земель і зміцнення пів-
денних кордонів Речі Посполитої польський уряд 
вжив ряд заходів для перетворення Богуслава 
на добре укріплену фортецю. Місту були надані 
привілеї: населення звільнялося на 29 років від 
усяких податків і поборів. З цього часу Богуслав 
став центром староства. У 1620 році він одер-
жав магдебурзьке право і герб. 

Більшість міщан Богуслава брали активну 
участь у визвольній війні під проводом гетьмана 
Хмельницького. Саме богуславський замок Бог-
дан Хмельницький обрав для своєї тимчасової 
резиденції. Улітку 1648 року в замку Хмельниць-
кий приймав патріарха Єрусалимського Паїсія, 
який прибув до нього на перемовини, а у червні 
1654 року там приймав антіохійського патріарха 
Макарія, що повертався з Московії. 

За «Реєстром Війська Запорозького 1654 
року» до складу Білоцерківського полку входило 
19 міст та містечок, у тому числі й сотенне місто 
Богуслав, де мешкало 610 козаків та 59 міщан.

За Андрусівський перемир’ям між Польщею і 
Московією Богуслав відійшов до Польщі. Протя-
гом XVI–XVII століть Богуслав зазнав численних 
нападів з боку кримських татар та турків. 

У 1684 році король Речі Посполитої Ян ІІІ Со-
бєський видав універсал, яким дозволяв коза-
кам колишніх правобережних полків селитися 
навколо колишніх полкових міст. У 1685 року Бо-
гуслав був зайнятий військом козацького пол-
ковника Самійла Самуся. Невдовзі був створе-
ний Богуславський полк – військовий підрозділ 
правобережного козацтва у складі Речі Поспо-
литої. Самійло Самусь 1692 року був призна-
чений польським сеймом наказним гетьманом 
Правобережної України. 

1699 року польський сейм ухвалив рішен-
ня щодо ліквідації козацтва на Правобережжі і 
оголосив про розпуск козацьких полків. Взимку 
1702 року полковники фастівський Семен Палій, 
богуславський Самійло Самусь, брацлавський 
Андрій Абазин та корсунський Захар Іскра зібра-
ли козацьку раду у Фастові, яка ухвалила закли-
кати народні маси до антипольського повстан-
ня. У червні 1702 року повстання розпочалося 
збройними виступами на Поділлі, Брацлавщині 
та Волині й невдовзі охопило Київщину, у тому 
числі Богуслав. 1703 року польське військо за-
вдало поразки селянсько-козацькому повстан-
ню, 1704 року залишки козацького війська пе-
рейшли на лівий берег Дніпра, де об'єдналися з 
військом російського царя. Богуславський полк 
припинив своє існування.

У січні-березні 1711 року мешканці Богус-
лава приєдналися до війська гетьмана Пилипа 
Орлика, під час військового походу на Право-
бережжя з метою визволення цієї території від 
російських військ та відновлення гетьманської 
влади.

У 1711 – 1712 роках російською владою, за 
наказом царя Петра І, більшу частину козаків та 
цивільних мешканців міста було насильно пере-
селено на Лівобережжя.

У результаті першого поділу Польщі 1772 
року Богуславське староство залишається під 
владою Речі Посполитої. За другим поділом 
Польщі 1793 року Богуслав разом з усією Пра-
вобережною Україною увійшов до складу Росій-
ської імперії.

У 1796 – 1837 роках Богуслав був центром 
Богуславського повіту Київської губернії, а після 
переведення усіх повітових установ до Канева 
1837 року місто стало позаштатним. 

У післяреформений період у Богуславі вини-
кли нові промислові підприємства, відродилася 
торгівля.

Станом на 1885 рік у місті мешкала 8451 
особа, налічувалось 1018 дворових госпо-
дарств, існували 2 православні церкви, кос-
тел, 3 синагоги, духовне училище, школа, 3 
постоялих двори, 18 постоялих будинків, 181 
лавка, 2 суконні фабрики, ґуральня, пиво-

варний та чавунний заводи. 
За переписом 1897 року кількість мешкан-

ців зросла до 11372 осіб, з них: 7445 – юдеї, 
3690 – православні, 237 – інших віросповідань. 

Напередодні першої світової війни з Миро-
нівки до Богуслава прокладено залізничну ко-
лію.

Від 1919 року місто стає центром Богуслав-
ського повіту Київської губернії, а від 1923 року 
– центром Богуславського району.

1933 року у місті споруджено перший міст 
через Рось, а до того мешканці з одного берега 
на інший переправлялися поромом.

Богуслав постраждав від Голодомору 1932–
1933 років та від Великого терору 1937—1938 
років.

Від 26 липня 1941 року по 3 лютого 1944 
року місто перебувало під німецькою окупацією. 

По закінченню війни у місті залишилось чи-
мало руїн та згарищ. У повоєнні роки Богуслав 
відбудований майже заново. Розширено цехи 
суконної фабрики, реконструйовано завод з об-
робки будівельних матеріалів на базі наявних на 
Богуславщині покладів гранітів. Збудовано но-
вий масло- та консервний заводи, текстильну та 
меблеву фабрики, споруджено широкоекранний 
кінотеатр. У місті діють 3 гранітні кар'єри, лісо-
господарське підприємство, хлібоприймальне 
підприємство, інкубаторно-птахівниче підпри-
ємство, меблева фабрика, цегельний завод.

Освіта. Вище професійне училище сфери по-
слуг, Центр професійно-технічної освіти, Гумані-
тарний коледж ім. І. С. Нечуя-Левицького. 

Музеї. Історико-краєзнавчий. Музей сучас-
ного ужитково-декоративного мистецтва. Ме-
моріальні музеї-садиби Івана Сошенка, Марка 
Вовчка.

Діє Регіональний ландшафтний парк «Богус-
лавль».

Поблизу міста розташовані рекреаційні бази 
та санаторії.

Відслонення богуславських гранітів – геоло-
гічна пам'ятка природи місцевого значення..

Свято-Троїцька церква є пам'яткою націо-
нального значення. Основні будівельні роботи 
були завершені 1861 року. 

Свято-Миколаївський чоловічий монастир 
веде початок від другої половини XVI століття.

Храм Покрова Пресвятої Богородиці був 
освячений 12 жовтня 2015 року Патріархом Фі-
ларетом.

Костел святого Володимира – парафіяль-
ний храм римо-католицької парафії. Збудовано 
у 1819–1825 роках. Костел було закрито 1927 
року. 2009 року було зареєстровано римо-като-
лицьку громаду м. Богуслава і почато богослу-
жіння.

Відомі люди,які свого часу жили у місті: пись-
менники Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький 
(родом з села Стеблів Богуславського повіту), 
Олександр Кошиць – хоровий диригент, компо-
зитор, етнограф, Іван Сошенко – художник, один 
з найближчих друзів Шевченка, Маруся Богус-
лавка – легендарна українська героїня XVI — 
XVII століть, доля якої схожа на історію Роксола-
ни – Насті Лісовської. Самійло Самусь – полков-
ник вінницький, корсунський та богуславський.

Цього року, з огляду на пандемію 
Covid-19, наші церкви не були в змозі про-
вести Великодні свята величаво та свят-
ково.

Усвідомлюючи потребу церков у цей 
критичний час, Українська федеральна 
кредитова спілка «Самопоміч» і фундація 
«Самопоміч» у штатах Іллінойс, Мічиґан і 

Нью-Джерзі вирішила допомогти церк-
вам фінансовими датками, щоб вони мо-
гли покрити свої витрати, до того часу, 
коли знову зможуть відчинити свої двері 
та вітати парафіян і парафіян. Допомогу 
від кредитівки та фундації видали з їхньої 
власної ініціативи. На потреби церков, а 
також організацій молоді фундація «Само-
поміч» виділила $128 000. 

Одночасно УФКС спричинилася до 
збереження робочих місць і допомогла 
з іншими фінансовими потребами наших 
установ і парафій своєю участю в урядо-
вій програмі Paycheck Protection Program. 
Кредитівка виділила $3, 5 млн позик, з 
яких $864 000 – церквам та іншим не-
прибутковаим установам. Якщо всі вимо-
ги, висунуті урядом, будуть дотримані, ці 
позики мають право на 100 % прощення 
за умовами Paycheck Protection програ-
ми. 

УФКС також виділила українським 
церквам, культурним установам та ор-
ганізаціям молоді даток у сумі $20 000, 
який отримала від Federal Home Loan 
Bank of Chicago, з яким співпрацює кре-
дитівка.

Варто також звернути увагу, що за 
увесь час діяльність УФКС «Самопоміч» 
тривала. Члени установи мали постійний 
доступ до фінансових послуг і своїх рахун-
ків, хоч і в обмеженому режимі. 

Богуслав

Рось і гранітні каньйони

Троїцька церква

З огляду на пандемію Covid-19 свят-
кування провели он-лайн. Вітальні слова 
з нагоди ювілею виголосили Андрій Фу-
тей, президент УККА, представники Укра-
їнської православної церкви США, Філа-
дельфійської архієпархії Української гре-
ко-католицької церкви в США.

З 80-ю річницею УККА привітали: Во-
лодимир Зеленський – президент Украї-
ни; Дмитро Кулеба – міністр закордонних 
справ України; Володимир Єльченко – 
Посол України в США; колишні президен-
ти УККА – Тамара Ґалло-Олексій (у 2008-
2016 рр.), Михайло Савків (2000-2008), 
Аскольд Лозинський (1992-2000), Петро 
Порошенко – п’ятий президент України; 
Павло Ґрод – президент Світового кон-
ґресу українців.

«Далекого 1940 року, у ті важкі часи 
для нашого народу, коли сталінська ма-
шина цілеспрямовано знищувала все 
українське: мову, культуру, пам’ять про 
наших предків і героїв, коли вони старан-
но переписували історію на свій збоче-
ний лад, ваші батьки та діди розпочали 
боротьбу за Україну, яка триває й дони-
ні. Відтоді й до сьогоднішнього дня Укра-

їнський конґресовий комітет Америки 
є тією великою рушійною силою, що не-
втомно і невпинно працює для своєї дру-
гої батьківщини», зазначив у своєму при-
вітанні п. Кулеба. Він нагадав про здобут-
ки УККА та допомогу Україні за ці роки і 
висловив упевненість у подальшій плід-
ній дружбі та співпраці.

Павло Ґрод нагадав, що 80 років тому 
перший Конґрес українців Америки за-
клав основу потужного представництва 
для понад 1,5 млн українців у Сполучених 
Штатах Америки. «УККА є авторитетним 
голосом українського народу в Америці. 
Як співзасновник та вагома складова ор-
ганізація СКУ, УККА є голосом українсько-
го народу і на світовому рівні. Ви побуду-
вали прекрасні українські церкви, садоч-
ки, рідні школи, молодіжні організації, 
літні табори, професійні товариства, куль-
турні громади, журнали, газети та фести-
валі, академічні центри при провідних уні-
верситетах, культурні центри та будинки 
опіки для наших людей похилого віку», на-
гадав президент СКУ.

УККА єднає близько 30 українських 
американських організацій.

Український конґресовий комітет 
Америки відзначив 80-річчя

Кредитівка «Самопоміч» допомагає 
у час пандемії коронавірусу

Українська католицька церква св. Івана 
Хрестителя у Виппані (штат Нью-Джерзі, 

США) отримала пожертву від фундації «Са-
мопоміч» для покриття коштів у час панде-

мії. На фото: Михайло Козюпа – управи-
тель філії «Самопоміч» у Виппані; 

о. Степан Білик – настоятель парафії; 
Дарія Твардовська-Винцен – координа-

тор праці філій УФКС «Самопоміч» у Нью-
Джерзі, Ігор Ляшок – віце-президент 

дирекції УФКС «Самопоміч»

Крайовий пластовий з’їзд Канади не-
щодавно відбувся в Торонто. 

«Пласт» у Канаді ґрунтується на між-
народних скавтських принципах із укра-
їнськими особливостями. Молодіжну ор-
ганізацію заснували в Україні 1912-го і 
відновили в Канаді 1948 року, коли туди 
приїхали переселенці після Другої світо-
вої війни. «Пласт» Канади зараз налічує 
близько 1 тис. скавтів, філії по всій кра-
їні — в Монреалі, 
Оттаві, Торонто, 
Сент-Кетеринсі, 
Вінніпезі, Калґа-
рі й Едмонтоні, з 
новими групами 
молоді, які орга-
нізуються і в ін-
ших містах. Крім 
Канади й України, 
національні ор-
ганізації «Пласту» 
існують в Арґен-
тині, Австралії, Ав-

стрії, США, Німеччині, Великій Британії та 
Польщі.

Делегати з усієї країни зібралися на 
черговий з’їзд, щоб провести огляд праці 
виконаної минулого року, та скласти пла-
ни на майбутнє. 

Пластова програма завжди передба-
чає життя серед природи. На жаль, цього-
річні пластові табори, які зазвичай відбу-
ваються в липні та серпень, через панде-

мію коронавіру-
су, ймовірно, не 
відбудуться на 
наших оселях. 
Старші юнаки та 
юначки будуть 
змушені прила-
штувати свою 
програму до об-
ставин: іншого 
типу мандрівки, 
к а н о й к а р с ь к і 
прогулянки чи 
роверистика.

«Пласт» провів у Канаді крайовий з’їзд 
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Бліц-інформ
Православна церква 
Греції закликала 
християн 
не займатися йогою
Священний синод церкви вва-

жає, що тілесно-духовні практики в 
йозі несумісні з християнством. Си-
нод нагадав, що йога – це не просто 
популярні фізичні вправи, а фунда-
ментальна основа індуїстської релі-
гії. Філософія йогів вступає в проти-
річчя з християнським віровченням.

Свою позицію з приводу йоги 
Священний синод нагадав після того, 
як в грецьких ЗМІ запропонували ви-
користовувати стародавні індійські 
техніки медитації як елемент бороть-
би з коронавірусів. Малося на ува-
зі, що йога не вилікує, але допоможе 
розслабленню і зняттю стресу в пері-
од масової нервозності.

Франція підвищує 
штрафи за 
розкидання сміття
У Франції уряд готується збільши-

ти штраф за розкидання сміття. Очі-
кується, що відповідний урядовий де-
крет буде представлений на розгляд 
кабінету міністрів вже в середині 
червня. Якщо його схвалять, штраф 
за викинуті в недозволеному місці 
недопалки і інше сміття складе 135 
євро. Зараз його сума - 68 євро. А в 
деяких випадках штраф може зрос-
ти з 135 євро до 375 або навіть 750 
євро.

Одним із приводів поспіши-
ти зі збільшенням розміру штрафу 
стало зростання санітарних відхо-
дів на тлі епідемії COVID-19. Після 
пом'якшення карантинних заходів на 
вулицях все частіше можна побачи-
ти викинуті маски і гумові рукавички. 

Збільшення штрафу вписується 
у схвалену ще в 2018 році стратегію 
розвитку економіки замкнутого ци-
клу і переробки відходів.

Хто підкидав гроші 
жителям 
англійського села
Близько шести років поспіль не-

відомі залишали пачки грошей на ву-
лицях села Блекхолл-Кольєр, що в 
графстві Дарем на півночі Англії.

Пачки по 2000 фунтів стерлінгів 
20-фунтовими купюрами «добрі са-
маритяни» зазвичай викладали на 
видноті, найчастіше – на тротуарі.

Тепер нарешті поліцейським вда-
лося з'ясувати, хто це робить. У той 
же час доброчинці побажали зали-
шитися в тіні і не розголошувати свої 
імена.

Двоє доброчинців зізналися по-
ліції, що вони несподівано розбага-
тіли і вирішили поділитися своїм ка-
піталом з незаможними. З 2014 року 
вони здійснили 12 таких благодійних 
акцій.

За словами однієї з благодійниць, 
вона відчувала емоційний зв'язок з 
цим шахтарської селом. Колись їй до-
поміг один місцевий житель. І жінка 
вирішила віддячити всьому селу.

За останні шість років населення 
шахтарської села Блекхолл-Кольєр 
здало в поліцію всі знайдені гроші. А 
це - 26 тисяч фунтів (або близько 34 
тис. доларів). Згідно з британськими 
законами, якщо господарі грошей не 
знаходяться або ж відмовляються за-
бирати їх, через деякий час купюри по-
вертаються тим, хто їх знайшов. Тому 
все пачки, виявлені на вулицях, були 
повернуті людям, що їх знайшли їх.

Поліцейський подякував благо-
дійникам, що вони самі звернули-
ся в поліцію, а також жителям села, 
які приносили весь цей час гроші на 
  дільницю.

Найчистіше повітря – 
довкола Антарктиди

Кліматологи з Університету Колорадо (США) до-
слідили, в якому регіоні на поверхні Землі найсвіжі-
ше повітря. Під критерієм «свіжості» вчені розгляда-
ли склад атмосфери без частинок речовин, створе-
них діяльністю людини.

Згідно з результатами дослідження, найбільш 
чиста атмосфера на нашій планеті – у південній час-
тині Тихого, Атлантичного і Індійського океанів, які 
оточують Антарктиду.

Вчені виміряли склад нижнього шару атмосфе-
ри, який тягнеться приблизно на два кілометри вго-
ру від поверхні океану. Було складно знайти місце на 
планеті, в якому не помітна діяльність людини, але 
саме у водах навколо Антарктиди повітря було чис-
тим і вільним від аерозольних часток, створених лю-
диною.

Попри виявлення рекордно чистого повітря у Ан-
тарктиді, раніше дослідники заявляли, що у більш ви-
соких шарах атмосфери над цим регіоном розташо-
вана найбільша озонова діра на нашій планеті.

Озонової дірою називають значне зниження рів-
ня озону – блакитного отруйного газу. В атмосфері 
озон відіграє дуже важливу роль – цей шар захищає 
поверхню Землі від шкідливого ультрафіолетового 
випромінювання.

В кінці 2019-го в NASA заявили, що озонова діра 
над Антарктидою скоротилася до мінімальних розмі-
рів, з того часу, як її виявили в 1985-му, і тепер за-
ймає площу від від 20 млн до 25 млн квадратних кі-
лометрів.

В середині 1980-х майже всі країни у світі під-
писали Монреальський протокол, який передбачає 
зниження шкідливих викидів в атмосферу для ско-
рочення озонових дір.

За нищення лісів 
порушники заплатять 

племені індіанців 3 мільйони доларів
Через два десятиліття тяганини суд виніс рішен-

ня: обвинувачена сторона повинна заплатити пле-
мені ашанінка. 3 мільйони доларів і принести офіцій-
ні вибачення. 

Індіанці з бразильської резервації Кампа-ду-
Ріо-Амонія виграли у федеральному суді справу про-
ти кількох підприємств, що займалися незаконним 
вирубуванням лісу на території проживання племе-
ні ашанінка. Генеральний прокурор підписав рішен-
ня про виплату компенсації і принесення вибачень 
за вирубку тисяч штук червоного дерева, кедра та 
інших дерев, які стали сировиною для виготовлення 
європейських меблів понад 40 років тому.

Вирубування лісів тут відбувалася з 1981 до 
1987 рік і охопила четверту частину території, яка 
належить сьогодні корінному народу ашанінка.

Правовий спір розпочався у 1996 році, коли Фе-
деральне державне міністерство подало публічний 
цивільний позов проти лісозаготівельних компаній, 
які належать могутній сім'ї Камелі. Ашанінка вигра-
ли справу в першій судовій справі, у апеляційних су-
дах, а також у Вищому суді. Але в 2011 році, дійшов-
ши до федерального Верховного суду, справа зупи-
нилася.

Потім було прийнято позасудове врегулювання, 
і потрібен був ще рік переговорів на те, щоб сторони 
прийняли всі умови угоди.

«Вперше в історії бразильського законодавства 
сталося щось подібне. Я дуже пишаюся. Це було важ-
ко, але чудово», говорить адвокат племені ашанінка.

Суму компенсації буде виплачено племені про-
тягом п'яти років. Але головним результатом супер-
ечки, яка тривала понад два десятиліття, представ-
ники корінного народу вважають офіційне визнання 
заподіяної їм шкоди і принесення вибачень.

«Є речі, які не можна заплатити грошима, – ко-
ментує старійшина племені ашанінка. – Ми розгля-
даємо ці офіційні вибачення як визнання допущеної 
помилки і (обіцянку) того, що вона більше не повто-
риться. Нехай це послужить орієнтиром для інших 
компаній, адже є закони і права, які потрібно визна-
вати й поважати».

У США нарешті знайшли 
скарб на мільйон, який 

сховав колекціонер
Американець Форест Фенн, який колекціо-

нує твори мистецтв, понад 10 років тому захо-
вав у Скелястих горах скарб вартістю в 1 міль-
йон доларів. 89-річний чоловік написав вірш із 
підказками про розташування скарбу і чекав 
поки хтось його знайде. 

Про скриню з дорогоцінними каменями, 
золотими монетами та ювелірними виробами 
Фенн розповів в 2010 році у власній автобіо-
графії.

Сховати скарб він вирішив в кінці 90-х, коли 
у нього діагностували рак. Таким чином він зби-
рався залишити про себе особливу згадку. Роз-
виток хвороби вдалося зупинити, але ідею зі 
скарбом Фенн все одно реалізував.

За словами Фенна, з ним зв'язався чоловік, 
який знайшов скарби. На підтвердження знахід-
ки він надіслав фотографію. Щоправда, назвати 
своє ім’я щасливчик не схотів. Фенн додав, що, 
за словами шукача скарбів, з пошуками йому 
допоміг вірш-підказка з книги колекціонера.

Всього в книзі було 9 підказок. Тільки розга-
давши їх, можна було знайти скарб.

Пошуками займалися тисячі людей, а міні-
мум четверо – загинули. Фенн розповідав, що 
скриня була розташована в безпечному місці, 
але закликав бути обережними під час пошуків.

Заховавши скарб, Фенн хотів заохотити лю-
дей вивчати природу та дати надію людям, які 
постраждали від світової економічної кризи 
2008 року. Колекціонер підрахував, що за весь 
час приблизно 350 тисяч людей зі всього світу 
шукали його скарб.

Данія будуватиме два гігантських «енер-
гетичних острови» в рамках своєї програми 
по боротьбі зі змінами клімату і скорочення 
викидів в атмосферу.

Данія буде першою країною, яка перейде 
від окремих вітряних електростанцій до енер-
гетичних островів.

Два острови – штучна споруда, та існу-
ючий острів Борнхольм на Балтиці – будуть 
спочатку забудовані вітряними турбінами. 
Якщо вони будуть завантажені на повну по-
тужність, то зможуть виробляти до 12 ГВт. В 
уряді країни заявили, що надлишок енергії 
можна буде експортувати в інші європейські 
країни.

Уряд оприлюднив новий кліматичний па-

кет, метою якого є скорочення викидів країни 
на 70 відсотків протягом десятиліття. Ство-
рення подібних островів повинно допомогти 
в цьому.

Проект буде фінансуватися через дер-
жавно-приватні партнерства, причому при-
ватні інвестиції будуть забезпечувати більшу 
частину підтримки. 

Данія є не єдиною країною, яка активно 
розвиває вітряну енергетику. Так, в період з 
січня по червень 2019 го в Шотландії виро-
били 9 млн МВт-год електроенергії за допо-
могою одних лише вітрогенераторів. Цього 
вистачить, щоб забезпечити електроенергі-
єю 4,5 млн будинків на аналогічний період. 
З огляду на те, що в Шотландії всього близь-
ко 2,6 млн будинків, майже половина з виро-
бленої вітряної електроенергії є надмірною. 
Надмірну електрику використовує частина 
північної Англії, а у всій Великобританії пла-
нують відмовитися від вироблення електри-
ки за допомогою спалювання вугілля вже до 
2025-го.

Ще однією країною, де виробництво еко-
логічно чистої електрики перевершило попит 
на електроенергію, є Німеччина – там влада 
інвестує в розвиток сонячних і вітряних елек-
тростанцій.

Архітектурна фірма Dialog збирається 
побудувати унікальну будівлю з ламінова-
ної деревини в Канаді. Сукупна кількість 
усіх парникових газів, які утворюються вна-
слідок діяльності окремої людини, будівлі, 
організації, міста, тощо буде дорівнювати 
нулю. Відповідно, це буде перша настільки 
масштабна, абсолютно екологічна будівля. 

Нове приміщення є шестиповерховим 
доповненням до теперішньої будівлі коле-
джу прикладного мистецтва та технологій. 
Ламінована деревина повинна запобігти 
виділенню вуглецю. Лише дах палацу буде 
покритий алюмінієвими листами.

Після закінчиться будівництва, коледж 
отримає додатково 13 935 квадратних ме-
трів простору. Тематика інтер'єру пов'язана 
з примиренням двох корінних народів Ка-
нади – інуїтів та метисів. Саме тому на сті-
нах та стелі можна побачити традиційні для 
цих народів розписи, а деякі аудиторії зро-
блені у вигляді вігваму.

В продовження екологічної теми. У Шве-
ції створили пивоварню на сонячних бата-
реях. Влада Великобританії вирішила ви-
садити в різних частинах країни міні-ліси. 
Вчені підрахували, що через рік життя на-
віть крихітний ліс буде поглинати в 30 ра-
зів більше вуглецю, ніж традиційні паркові 
насадження.

У Нідерландах 
знайшли 

застосування 
найдовшому даху

Роттердамський комплекс соціаль-
ного житла Peperklip, спроектований у 
1980-х роках, обзавівся «зеленим» да-
хом. Але висаджувати на ньому овочі не 
планують.

Ця витончено зігнута будівля відома 
в Роттердамі тим, що має найдовший дах, 
– 500 м. Завдяки європейському проек-
ту функціонального впорядкування місь-
ких дахів на ньому з'явилося 7,6 тис. м2 
рослинності.

Головні завдання «зеленого» даху – 
затримувати дощову воду, допомагаючи 
таким чином запобігти повеням у місті. 

Через особливості конструкції ви-
йти на дах мешканці не зможуть, проте 
їм обіцяють позитивні зміни. Так, улітку 
він захистить від спеки, а взимку зро-
бить мікроклімат у будинку м'якшим і во-
логішим.

Данія побудує острови 
для видобутку електрики

Унікальний палац з дерева 
збудують в Канаді
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90 років початку масового розкуркулення:
як Компартія знищила селянина-власника
30 січня 1930 року ви-

йшла постанова Політбюро ЦК 
ВКП(б) СРСР «Про заходи щодо 
ліквідації куркульських госпо-
дарств…». Цей документ запус-
тив на повну процес репресій 
проти селян, який більшовики 
назвали «розкуркуленням». До 
90-ї річниці початку тотального 
винищення в СРСР приватних 
селянських господарств Радіо 
Свобода розпочинає спільно 
із Національним музеєм Го-
лодомору-геноциду спеціаль-
ний проєкт – «Розкуркулення: 
як сталінський режим знищив 
українське вільне селянство». 

Термін «розкуркулення» займав 
важливе місце у радянській ідеоло-
гічній системі: слово «куркуль» вико-
ристовувалося як лайливе, у пере-
ліку книг для обов’язкового читан-
ня школярів були казки і повісті про 
жорстоких «глитаїв», які «експлуату-
вали бідняків», а за деякими із них, 
як от історія про піонера Павлика 
Морозова, «який виступив проти 
куркульства в особі свого батька і 
героїчно загинув», ставили спекта-
клі і знімали художні фільми.

За цією пропагандистською «за-
вісою» радянська влада надійно 
сховала правду про свою війну із 
селянством – дрібними приватни-
ми сільгоспвиробниками, які не під-
далися на маніпулятивні гасла біль-
шовиків.

Плани Леніна та Сталіна про 
знищення приватної власності і пе-
реведення усіх ресурсів, засобів ви-
робництва та матеріальних ціннос-
тей під прямий контроль керованої 
Компартією державної машини на-
штовхнулися на спротив українсько-
го селянства.

Селяни не могли зрозуміти, про 
яку «свободу» говорять комуністи, 
якщо їх фактично примушують від-
дати землю, худобу, реманент у так 
звану «колективну власність», а та-
кож і вирощене ними зерно.

Комуністичні пропагандисти і 
агітатори виявилися безсилими в 
тому, щоб зламати раціоналізм хлі-
боробів і «заманити» їх до колгоспів.

Лють Сталіна
Попри те, що ЧК і НКВС арешто-

вували відвертих «противників лі-
нії партії», влаштовували їм показо-
ві суди, а багатьох і розстрілювали, 
українські селяни продовжували са-
ботувати колективізацію і «зривати 
плани продрозверстки», не викону-
ючи «норми» здавання хліба держа-
ві.

Це розлютило генерального се-
кретаря Всесоюзної комуністичної 
партії (більшовиків) Йосипа Сталіна.

21 січня 1930 року в газеті 
«Красная звезда» виходить стаття 
«До питання про політику ліквідації 
куркульства як класу», у якій Сталін, 

по-суті, дає дозвіл на застосування 
найжорстокіших методів подолання 
спротиву селян-власників.

«Великому вождю» необхідно 
було повністю контролювати укра-
їнське село, як головну житницю, 
оскільки продаж зерна за кордон 
мав принести кошти для реалізації 
сталінського плану «індустріалізації 
країни Рад».

І вже через тиждень, 30 січня 
1930 року, у відповідності до вказів-
ки вождя, з’являться постанова По-
літбюро ЦК ВКП(б) СРСР «Про заходи 
щодо ліквідації куркульських госпо-
дарств у районах масової колекти-
візації».

Операція «ліквідація»
Відповідно до цієї постанови 

Політбюроо, місцевим партійним 
органам влади наказали поділити 
усіх, хто підлягав розкуркуленню, 
на три категорії:

на тих, кого треба ізолювати у 
концтаборах або розстріляти;

на тих, кого треба вислати у 
«віддалені місцевості» СРСР;

на тих, кого треба переселити 
на землі за межами колгоспів.

Постанова наказувала:
безоплатно забрати землю і 

майно у селян, які не захотіли всту-
пити у колгоспи;

60 тисяч куркулів заслати до 
концтаборів;

150 (без членів родин) тисяч 
осіб депортувати;

в табори з України відправити 
15 тисяч «єдиноличников»;

депортувати з України до 35-ти 
тисяч куркулів;

майно репресованих підлягало 
конфіскації;

виселятися із домівок мали і усі 
члени родин репресованих.

Якщо ж хтось із «куркулів та під-
куркульників» захоче залишитися 
на місці і попроситься у колгосп, 
то Політбюро КПРС наказувало за 
ними вести особливий нагляд, а для 
проживання їм надати «засоби ви-
робництва в мінімально необхід-
них для ведення господарства роз-
мірах».

Професор Станіслав Кульчиць-
кий у своїй статті про розкуркулен-
ня, опублікованій у електронній 
«Енциклопедія історії України», по-
відомляє, що операція «із ліквіда-
ції куркульства як класу» в Украї-
ні (тогочасній УСРР) здійснювалася 
чекістами у 29-ти адміністративних 
округах у період із 18 лютого до 10 
березня 1930 року.

Операція проти «куркульства» 
носила характер справжньої воєн-
ної операції. Активними виконавця-
ми таємної постанови політбюро ЦК 
ВКП(б) від 30 січня 1930 року ста-
ли компартійні комітети усіх рівнів, 
сільські партійні осередки, робітни-
чий сільський актив.

В Україні велику роль у розкур-

куленні відводилася комітетам не-
заможних селян («комнеземи»).

Але головну роль у здійснен-
ні репресій проти куркулів відігра-
ло ОДПУ, (б'єднане державне полі-
тичне управління, політична спец-
служба при Раді народних коміса-
рів СРСР – ред.). Цю спецслужбу 
створили 15 листопада 1923 року 
при НКВС для боротьби із «контре-
волюцією, шпигунами і чужими для 
радянської влади елементами». До 
1926 року цією спецслужбою керу-
вав Фелікс Дзержинський, а далі – 
до 1934 року В'ячеслав Менжин-
ський.

«Уповноважених» ОГПУ бояли-
ся усі – від місцевих керівників до 
селян. Цих уповноважених, зазви-
чай, присилали «з центру».

Спогади Ніни Ведмідь (Воло-
шиної), 1925 року народження із 
села Гребінки Васильківського ра-
йону Київської області:

«Нас розкуркулили. Вночі при-
йшли до нас. Ще малий брат був Во-
лодимир у колисці, його замотали в 
одіяло і винесли з хати. А там під-
вода стояла вже.Обрізали вервеч-
ки і матір зв’язали. Мене босеньку 
в батьків піджак замотали. Вкинули 
нас у віз і повезли. А це було вночі, 
а дорога була вже грузька, віз був 
драний і мене загубили, я випала 
з воза. Як мати стала кричати, що 
нема дитини, ну то вони вернули-
ся, витягнули мене з цеї грязі. Вез-
ли нас і привезли на Рокитянську 
станцію. І там був пункт, де нас роз-
гружали. А потім погрузили нас у 
поїзда. Мені якась жінка принесла 
пальтечко і черевички. І привезли 
в Архангельське нас – ліс, тайга, 
мороз...і вигрузили з поїзда. А нас 
у матері було ж троє. Старший брат 
із 23-го року він, а я із 25-го, а той 
маленький із 27-го. Ну куди ж вона 
піде в снігу із трьома малими ді-
тьми. То вона почала так дико кри-
чати. Аж там був неподалік барак, 
де були ті, кого раніше привезли. 
Вони почули да забрали нас».

Записала Ольга Вигодованець, 
Національний музей «Меморіал 
жертв Голодомору», Спогади про 
Голодомор 1932–1933 років.

За три тижні у березні 1930 
року більшовики провели опера-
цію із «ліквідації контрреволюцій-
ного та антирадянського елемен-
ту та куркульства» у прикордонних 
округах. А у квітні вже куркулів «за-
чищали» у Глухівській, Ніжинській, 
Сталінській, Артемівській та Мелі-
топольській окрузі.

Щоб знайти підтримку на селі, 
радянська влада залучала до своїх 
операцій місцевих жителів, грала 
на людських емоціях та слабкостях 
і розпалювала ненависть всереди-
ні селянських громад.

Якщо з початку колективізації 
до розкуркулення земляків долу-

чалися здебільшого люди, які мали 
лиху славу ледарів та гультяїв, а та-
кож захоплена ідеями побудови 
«справедливого соціалістичного 
ладу» молодь, то пізніше доміную-
чим мотивом став страх.

Діти відрікалися від батьків, 
щоб уникнути депортації чи висе-
лення. У колгоспах почали практи-
кувати на загальних зборах публіч-
не зречення від родинних зв'язків 
із розкуркуленими.

Від селянина Йосипа Йосипо-
вича Безпалька до ВУЦВК проти рі-
шення Оріхівської селищної ради 
на Запоріжжі щодо висилки його 
на Соловки як сина куркуля від 14 
лютого 1930 року.

Заява
Я, відповідно до постанови Орі-

хівської селищної ради, підлягаю 
висилці на Соловки як син колиш-
нього куркуля-батька. До револю-
ції мені було 16 років, я ще не мав 
поняття дорослої людини про пра-
во власності та про експлуатацію 
людини над людиною. З 1922 р. по 
1929 р. обкладався нормальним 
сільськогосподарським податком, 
жив самостійно і не був позбавле-
ний виборчих прав. І тільки в 1929 
р. до мого сільськогосподарського 
податку було додано 50%, а всьо-
го заплатив 97 руб. Таким чином 
ця цифра і обставини справи го-
ворять за те, що у мене не куркуль-
ське господарство, і що я старої 
куркульської ідеології по своїй мо-
лодості ще не міг засвоїти, а засво-
їв зовсім нову течію трудового на-
роду, якої я і дотримуюся протягом 
12 років.

Ніколи я не виступав проти за-
ходів радянської влади, не був су-
димий і до цих пір не признавався 
шкідливим елементом радянської 
влади. Якщо мій батько вважається 
експлуататором, то я за це не по-
винен нести покарання, бо я осо-
бисто не був експлуататором і нічо-
го спільного з ним не маю. А тому 
прошу Центральний виконавчий 
комітет звернути особливу увагу на 
неправильне моє виселення на Со-
ловки».

Із збірника архівних документів 
за 1930 рік

«Виконали і перевиконали»
На кінець 1930 року в УСРР, як 

зазначає професор Кульчицький, 
опираючись на розсекречені архі-
ви СБУ «було розкуркулено 70 407 
селянських господарств. За межі 
республіки виселили 31 593 сім'ї 
(146 229 осіб). У північні райони 
СРСР з УСРР виселили 19 658 сі-
мей (93 461 особу), а до Сибіру – 
11 935 сімей (52 425 осіб)».

2 березня 1930 року виходить 
стаття Сталіна «Запаморочення 
від успіхів», у якій «вождь усіх тру-
дящих» каже про «викривлення лі-
нії партії і перегини на місцях». Тут 

Сталін застосував свою технологію 
перекладення відповідальності на 
інших за дії, які не можуть не ви-
кликати страх та неприйняття.

10 березня 1930 року 
з’являється постанова ЦК ВКП(б) 
«Про боротьбу з викривленнями 
партійної лінії в колгоспному русі». 
Партійні лідери розповідають, що 
розглянули скарги виселених і де-
портованих селян і спеціальна ко-
місія встановила, що 9% від за-
гальної кількості тих, хто скаржив-
ся, розкуркулили безпідставно. 
Цим селянам дозволили поверну-
тися і пообіцяли повернути майно.

Такий крок дещо зменшив соці-
альну напругу на селі. Однак одра-
зу сповільнилися темпи колективі-
зації, а найсміливіші почали вихо-
дити з колгоспів.

Нову хвилю розкуркулення під-
няв XII Всеукраїнский з'їзд рад, що 
проходив у Харкові в лютому-бе-
резні 1931 року. З'їзд ухвалив ре-
золюцію із вимогою здійснити лік-
відацію куркуля як класу.

Чекістська агентура вишукува-
ла поміж селян – не лише серед са-
мостійних власників, а й серед кол-
госпників – тих, кого можна було 
пограбувати і виселити.

До основної групи селян, яка 
мала бути розкуркулена, додали 
ще тих, кого внесли у списки голо-
ви колгоспів, партійні активісти. 
Причини могли бути різні – від не-
бажання вступити в колгосп та ухи-
ляння від сплати податків, так і осо-
биста неприязнь.

Терор проти селян-власників, 
який влаштував сталінський ре-
жим, фактично підготував ґрунт 
для подальшого винищення укра-
їнського селянства штучним голо-
дом. Розкуркулення передувало 
Голодомору.

Усього за час розкуркулення 
(1928-1931 роки) сталінський ре-
жим в Україні знищив понад 352 
тисячі селянських господарств, по-
грабував 1,5 мільйона людей, по-
над половину розкуркулених де-
портували на північ Росії і до Си-
біру

Із розсекреченням архівів ці 
цифри мають постійну тенденцію 
до збільшення. Тільки у нещодавно 
відкритих архівах органів внутріш-
ніх справ, за словами дослідників, 
чекають на вивчення десятки тисяч 
справ про розкуркулення.

До кінця листопада 2020 року 
Радіо Свобода друкуватиме спо-
гади про розкуркулення, архівні 
матеріали та документи, інтерв'ю 
із істориками та краєзнавцями – 
у рамках спільного із Національ-
ним музеєм Голодомору-геноциду 
проєкту «Розкуркулення: як сталін-
ський режим знищив українське 
вільне селянство».

Якщо ваш рід розкуркули-
ли – розкажіть нам свою істо-
рію.

Ми просимо повідомити пріз-
вище та ім'я ваших рідних, їхній вік, 
кількість членів родини і роки наро-
дження дітей, де вони жили (село 
район, область), що мали (земля, 
худоба, реманент, приміщення), як 
працювали (самі чи залучали пра-
цю найманих робітників) і історію 
їхнього розкуркулення. Важливі 
і факти, і емоції, які переживали 
люди. Якщо ви маєте фотографії чи 
документи, просимо їх також нам 
надіслати.

Пишіть на адресу 
Radiosvoboda@rferl.org

Ірина ШТОГРІН
Радіо Свобода, 30.01.2020 

Розкуркулення селянина Ємця в одному з сіл Донецької області, 
1930 рік. Автор зйомки: Железняк. 
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Виселення родини розкуркуленого селянина. Донеччина, 1930 рік
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«Дембель» 
по-ленінськи

«Секретно. Шифром.
(оригинал мне вернуть)

(Прислать мне копию шифра)…»
Це поки лише «шапка» ленінської 

телеграми Троцькому від 10 верес-
ня 1918 року! Але ж і вказівка в тек-
сті відповідна: «Удивлен и встрево-
жен замедлением операции против 
Казани, особенно если верно сооб-
щенное мне, что вы имеете полную 
возможность артиллерией уничто-
жить противника. По-моему, нельзя 
жалеть города и откладывать доль-
ше, ибо необходимо беспощадное 
истребление, раз только верно, что 
Казань в железном кольце. Ленин».

Або, наприклад, як було не за-
секретити власноруч написаний 
проект постанови пленуму ЦК РКП 
(б) про торговий договір з Англі-
єю, один пункт якого свідчив, що «в 
каждой ноте подтверждать, тайно 
и открыто, что послы обязаны сле-
дить за тем, ч[то]бы ничего не де-
лалось против Англии», інший – на-
казував «сообщать впредь все 
враждебное Англии только особым 
шифром, который послы не впра-
ве давать расшифровывать ни од-
ному секретарю, а обязательно 
расшифровывать лично».

А ще одним пунктом і зовсім вка-
зано «восточным народам сообщить 
всем, но только устно через послов, 
без единой бумажки, что мы надуем 
Англию»!

Отримав «ультрасекретное пись-
мо Чичерина», повідомляв членам 
Політбюро через Молотова 30 січня 
1922 року голова радянської держа-
ви, треба його обговорити, «ничего 
не записывая в протокол». Та й вза-
галі «об особых мерах конспирации 
для сообщений ультрасекретных, – 
продовжував Ленін, – предлагаю 
назначить одного из партийных се-
кретарей при Молотове (или само-
го т. Молотова) для контроля над 
тем, чтобы ультрасекретные бумаги 
возвращались к нему и сжигались 
им лично».

Було що приховувати не тільки 
«від Англії», а й від власних червоно-
армійців. На кінець 1920 року в Чер-
воній Армії було близько 5,5 мільйо-
на багнетів, утримувати такого мон-
стра не під силу, і більшовицьке ке-
рівництво вирішило скоротити РСЧА 
до одного мільйона. За грудень 1920 
- лютий 1921 року півмільйона де-
мобілізували, залишилося розпус-
тити ще чотири мільйони? Але їх всіх 
треба і з фронтів розвезти, так ще й 
одягнути-взути-нагодувати! «Явно, 
невозможная вещь, – пише Ленін 5 
квітня 1921 року Зинов̀ єву. – Вся 
суть в том, что военная бюрокра-
тия желает сделать «по-хорошему»: 
вези на ж[елезных] д[орогах]! А на 
ж[елезных] д[орогах] и 2 года прово-
зят». При цьому, обурювався «самый 
человечный человек», всім «давай 
одежу, обувь, хлеб». А тому все «надо 
в корне изменить: перестать давать 
что бы то ни было. Ни хлеба, ни оде-
жи, ни обуви. Сказать красноармей-
цу: либо уходи сейчас пешком «без 
ничего». Либо жди 1 год на 1/8 фун-
та [51 грам. — В. В.] и без одежи, без 
обуви. Тогда он уйдет сам и пешком».

Цікава постановка питання: 
хоча на війну ми тебе насильно мо-
білізували, але тепер йди ти на всі 
чотири сторони – без одягу, взут-
тя та їжі. Та й паровозів з вагонами 
для тебе теж немає – йди пішки, хоч 
через всю країну. Або сиди в казар-
мі і чекай, отримуючи цілу восьмуш-
ку хліба: «добрий Ілліч» вже прораху-
вав, що солдатикам і 51 грам досить 
– щоб самі розбіглися. Або повизди-

хали ... 
Так в Політбюро і повирішували: 

«Признать необходимым радикально 
изменить быстроту демобилизации. 
Для этого: не везти демобилизуемых 
по ж[елезным] д[орогам], а отпус-
кать пешим хождением (изъять ис-
пользование порожняка и т.п.)»

А ще ухвалили «отменить пра-
вила и постановления о снабжении 
демобилизуемых одеждой, обувью и 
проч[им]». Попутно вирішили «пору-
чить т. Склянскому разработать так-
же вопрос о возможности омоложе-
ния армии, т.е. привлечения 18-лет-
них с точки зрения обмундирования, 
размещения и др[угих] условий».

Тобто, п'ять мільйонів воюва-
ли - їх на вулицю, голими і роззути-
ми, але замість них набрати мільйон 
уже свіжого гарматного м'ясця, для 
якого, виявляється, є все – і пайок, 
і «одежа».

Своє рішення про «дембель» Ле-
нін провів за відпрацьованою схе-
мою – через кілька прокладок. 
Перша – Григорій Зінов'єв: він і по-
винен був винести питання на засі-
дання Політбюро ЦК РКП (б). В жод-
ному разі не пославшись на Лені-
на: «Возьмите справки у Аванесо-
ва, Брюханова, Халатова, Курского» 
Друга прокладка – Політбюро (теж 
жодної згадки Леніна), третя – вже 
Ефраїм Склянський, заступник голо-
ви Реввійськради Республіки: йому 
доручено «провести через РВСР и 
разработать точные предложения 
и исчисления». Тепер, виявляється, 
це вже пропозиція Склянського! І 
– жодних посилань на ту особу, яка 
всю цю демобілізацію без штанів і 
затіяла. Його записку-вказівку засе-
кретили настільки глухо, що ні в яке 
«Повне зібрання творів» вона не уві-
йшла, вперше її опублікували лише в 
2000 році.

Як і іншу, датовану 14 лютого 
1921 року.

Записка Леніна 
Склянському

«т. Склянский!
Сейчас же дайте зашифровать 

архиосторожно, при себе, отняв 
оригинал, и пошлите Смилге, чтобы 
он лично стоял у аппарата и лично 
расшифровал.

Главкому (С. С. Каменєву — В. 
В.) рассказать не показывая. Сталин 
пошлет сам Орджоникидзе.

Итак тройная и сугубая осторож-
ность. Под Вашей ответственностью.

14.II. Ленин.
Все сие верните.
Еще и еще раз прошу сугубо на-

лечь на конспирацию и самому про-
верить лично».

Йшлося про відправлення – че-
рез Склянського і Смілгу (член РВР 
Кавказького фронту) – секретної 
директиви Політбюро командуван-
ню радянської 11-ї армії: вторгнути-
ся в Грузію, захопити Тбілісі, повали-
ти національний уряд і встановити 
Радянську владу. Зробити це треба 
було під приводом підтримки нібито 
спалахнулого «народного повстан-
ня»: «Цека склонно разрешить 11-ой 
армии активную поддержку восста-
ния в Грузии и занятие Тифлиса при 
соблюдении международных норм» 
– вказувала директива. При цьому 
командування фронтом і членів РВС 
11-ї армії зобов'язали негайно наді-
слати телеграми, в яких би ті гаран-
тували успіх, взявши на себе і відпо-
відальність за можливий крах. Ди-
рективу Ленін оформив витончено, 
підписавши: «По поручению Цека 
Крестинский». Відхрестився, так би 
мовити, від особистої участі! Ще й 
приписку зробив: «Нет, лучше сохра-

ните архисекретно на 2-3 месяца».
В іншій же шифровці, спрямо-

ваній Леніним РВР (Реввійськра-
ді – Ред) 11-ї армії 15 лютого 1921 
року, говорилося: «Цека рассматри-
вает операции РВС 11 как местную 
защиту повстанцев нейтральной 
зоны от грозящего им истребления 
со стороны белогвардейцев. Счи-
тайтесь с этим политическим харак-
тером вашей операции во всех ва-
ших публичных выступлениях. Ра-
зумеется, мы ожидаем от РВС 11 
энергичных и быстрых действий, не 
останавливающихся перед взятием 
Тифлиса <…>». Ось і на цьому доку-
менті рукою Леніна з тою ж конспі-
ративною витонченістю виведено: 
«По поручению Цека Крестинский».

Рішення ухвалив Ленін, зате 
скільки прокладок! Оформлено як 
директива Політбюро, але пішла 
вниз вже навіть не як рішення, а як 
«дозвіл ЦК»! Нібито підписана відпо-
відальним секретарем ЦК Крестін-
ськім.

Наказ про вторгнення РСЧА (Ро-
бітничо-селянської червоної армії – 
Ред.) в Грузію і зовсім виданий в об-
хід Головкома Каменєва! Ось і Ор-
джонікідзе (член РВР Кавказького 
фронту) теж отримав вказівку через 
Сталіна. Оригінали ж – ленінської 
записки і директив – наказано у всіх 
відібрати. І якщо щось трапиться під 
стінами Тифліса, якийсь конфуз, до 
чого тут вождь світового пролетарі-
ату – це самодіяльність якихось там 
членів РВР 11-ї армії... 

Другого дня, 16 лютого, «народні 
повстанці» оголосили про проголо-
шення «Грузинської радянської рес-
публіки» і радянські війська вторгли-
ся в Грузію ...

«Тоді я дістав 
в револьвер»

Як можна помітити, тов. Ленін, 
будучи реальним ініціатором і ор-
ганізатором найважливіших полі-
тичних акцій, мав звичай не бра-
ти на себе прямо ініціативу цих рі-
шень, не підписувати найгостріших 
директив. Всіляко і всебічно підго-
тувавши такі, він вважав за краще 
знайти будь-який привід оголосити 
рішення прямим наслідком «рево-
люційної ініціативи мас». Або ж до-
ручити внести особливо гостру «ре-
волюційну» пропозицію комусь із 
соратників. Але щоб прямо підпи-
сатися під будь-яким свідомо «нео-
днозначним» (читай, катівські) доку-
ментом - ні-ні!

Будучи політиком і егоцентри-
ком, спраглим бути на вершині вла-
ди, популярності та слави, Ленін 
прекрасно розумів, що таке Суд Іс-
торії, знав історію всіх європей-
ських революцій, особливо Фран-
цузької – з її масовим терором, що 
пожер і життя прямих його ініціа-
торів, і їх посмертні репутації. Тому 
явно бажав і тут «піти іншим шля-
хом», але не в плані відмови від те-
рору, а в сенсі необхідності суто ре-
волюційної конспіративності. Зре-
штою, за його плечима 20 років 
підпільної роботи, так що відповід-
ні прийоми і методи він знав зовсім 
не за підручником.

І вже щодо вміння ховати кін-
ці, замивати криваві недоноски і 
знищувати незручні факти, доку-
менти (і людей!) «Дідусь Ленін» був, 
безумовно, майстер. Та інакше, як 
і вся більшовицька верхівка, про-
сто не дожив би до «Великого Жов-
тня», не виплив би ні в клоаці пар-
тійно-емігрантських бійок за владу 
і фінансові подачки (в тому числі і 
від таємних служб деяких інозем-
них держав), ні в жорстокій бороть-

бі за місце в перших рядах влади в 
ході Жовтневого перевороту, ні піс-
ля нього – в кривавій сутичці вже 
за одноосібну владу.

До його найбільш видатних «до-
сягнень» по цій частині сміливо 
можна зарахувати і успішну спро-
бу щодо приховування слідів своєї 
організуючою ролі в ліквідації цар-
ської сім'ї: на першому плані тут і 
досі фігурує Свердлов. Але тільки 
тому, що, програвши в сутичці за 
владу і лежачи в Кремлівській сті-
ні, він вже нічого (і нікого) зачисти-
ти не міг.

На відміну від Леніна, що за-
вжди прагнув не залишати компро-
метуючі його матеріали, не кажучи 
вже про прямі докази (а, при необ-
хідності, і небажаних свідків). Тим 
паче, можливостей для такого зачи-
щення у нього вистачало, особливо 
після березня 1919 року, коли він, 
назавжди позбавившись від свого 
найнебезпечнішого конкурента – 
Свердлова, взяв у свої руки всі ва-
желі управління партією і держапа-
ратом. 

Однак повної зачистки не ви-
йшло навіть і у настільки витончено-
го конспіратора: ключові документи 
щодо підготовки, виконання, а потім 
і приховування царевбивства за-
вжди адресовані Леніну і Свердло-
ву, а зовсім не одному лише Сверд-
лову! Так що «добрий Ілліч» повністю 
був у курсі всіх деталей і перипетій 
цієї справи, з початку і аж до само-
го кінця, нічого не робилося через 
його голову або за його спиною.

Надмірно «наслідив» Ілліч на-
віть в тій сфері, яку з повними на те 
підставами вважав виключно сво-
єю вотчиною: весь період підготов-
ки вбивства царської сім'ї він, як і 
Свердлов, постійно був на «прямо-
му дроті» з Єкатеринбургом. Обидва 
вони, разом і порізно, наговорили 
кілометри і кілометри телеграфних 
стрічок, позбавляючись від цих до-
казів негайно. 

На цей рахунок у тов. Леніна 
була розроблена ціла процедура, 
описана Едвардом Радзинським. 
Письменник навів розповідь охо-
ронця Акімова, що чергував на по-
сту біля приймальні Леніна і його 
кабінету влітку 1918 року.

Виконував охоронець і інші до-
ручення: відвозив на радіостанцію 
або телеграф особливо важливі 
ленінські телеграми. Обов'язково 
забираючи назад і оригінали те-
леграм, і телеграфну стрічку. Коли 
після передачі однієї з таких ленін-
ських телеграм телеграфіст заявив, 
що стрічку не віддасть, а буде збері-
гати у себе (такий, взагалі-то, поря-
док на телеграфі), Акімов, виконую-
чи недвозначне розпорядження Ле-
ніна ( «забрати!»), Вийняв пістолет і 
«переконав» телеграфіста поверну-
ти йому стрічку.

Радзинський навів й іншу вер-
сію спогадів Акімова: коли виріши-
ли «расстрелять семью Николая, 
Совнарком и ВЦИК написали теле-
грамму с утверждением этого ре-
шения. Я. М. Свердлов послал меня 
отнести эту телеграмму на теле-
граф, который помещался тогда на 
Мясницкой улице. И сказал — поо-
сторожней отправляй. Это значило, 
что обратно надо было принести не 
только копию телеграммы, но и лен-
ту»!

Але коли Акімов зажадав їх у те-
леграфіста, «ленту он мне не отда-
вал. Тогда я вынул револьвер и стал 
угрожать телеграфисту. Получив от 
него ленту, я ушёл».

Коментарі зайві, хіба лише в од-
ній версії, погрожуючи зброєю, охо-
ронець вилучив ленінську стрічку, 

в іншому – стрічку Свердлова, але 
саме про розстріл Миколи і його 
сім'ї!

Стрічки знищили, а ось значен-
ня іншого важливого джерела явно 
недооцінили: сам факт переговорів 
– дати, час і абонентів – зафіксував 
так званий апаратний журнал запи-
сів переговорів по прямому дроту 
переговорної станції Кремля ...

У паперову масу
У лютому 1920 року схожа си-

туація виникла зі стратою Колча-
ка, по-суті, теж позасудовою. Ленін 
тоді послав красномовну записку-
розпорядження Склянському:

«Склянскому: Пошлите Смир-
нову (Р[еволюционный] в[оенный] 
с[овет] 5) шифровку. Шифром: «Не 
распространяйте никаких вестей 
о Колчаке, не печатайте ровно ни-
чего, а после занятия нами Иркут-
ска пришлите строго официальную 
телеграмму с разъяснением, что 
местные власти до нашего прихода 
поступили так и так под влиянием 
угрозы Каппеля и опасности белог-
вардейских заговоров в Иркутске. 
Ленин, подпись тоже шифром». 

Далі примітка: «беретесь ли 
сделать архинадежно?»

Тут теж і почерк-стиль харак-
терний, та й зроблено через кілька 
прокладок. Перша – знову Склян-
ський. Друга – Іван Смирнов, член 
РВР 5-ї армії Східного фронту, яка 
перебувала тоді на підступах до Ір-
кутська: він повинен був отрима-
ти вказівку вже від Склянського – 
без найменшої посилання на Лені-
на («архинадежно»)! Два ланки, дві 
прокладки, але все одно – шифром, 
що підкреслено тричі. І – жодних 
посилань на першу особу безпосе-
реднім виконавцям, кінці обрубані, 
здавалося, назавжди: який тут Ле-
нін – причина позасудової розпра-
ви з Колчаком – ініціатива РВР 5-й 
армії! Або, врешті, узгоджена вза-
ємна ініціатива члена РВР 5-й ар-
мії Смирнова (давній прихильник 
Троцького, це всім відомо) і Склян-
ського (а цей – взагалі права рука 
Троцького). При необхідності все 
можна було розгорнути і проти «де-
мона революції».

... І все ж навіщо знадобилося 
вбивати скинутого монарха, разом 
з сім'єю, та ще настільки таємно і 
гранично конспіративно? Спробує-
мо пояснити, спираючись на ленін-
ські ж «архісекретно» і «архіконспі-
ратівно». 26 жовтня 1918 року між 
Леніним і наркомом юстиції Дми-
тром Курським відбувся цікавий об-
мін записками.

Листування Леніна і Курського.
Ленін: «Не пора ли поставить на 

очередь вопрос об уничтожении до-
кументов частной собств[енности].

Нотар[иальные] акты о 
землевлад[ении]

Фабриках недвиж[имости] и 
пр[очее] и т[а]к д[алее]

Подготовить тайно, без оглас-
ки. Захватить сначала… бумаги, по-
моему, надо бы в бумажную массу 
превратить (технически это изучить 
заранее)».

Курський: «Мера нелишняя и 
может быть проведена быстро, так 
как нотар[иальные] архивы в наших 
руках».

Тут же і ленінська відповідь-вка-
зівка: «Итак, Вы за это возьметесь 
без особого постановления С[овета] 
Н[ародных] К[омиссаров]? (и при-
влечете к совещанию об этом 
Ком[иссариат] в[нутренних] 
дел и др.). Но тайно».

«Таємно, шифром!». Як Ленін ховав 
документальні сліди своїх злочинів
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всесвітньої історії

19 червня 
1819 – до Ліверпуля зі 

США прибула «Савана» — 
перший пароплав, що пере-
тнув Атлантичний океан.

1924 – народився Василь 
Биков, білоруський письмен-
ник.

20 червня 
1840 – Семюель Морзе 

запатентував телеграф.
1933 – відкрито Біломор-

сько-Балтійський канал іме-
ні Сталіна. За офіційними да-
ними, на будівництві загину-
ло 12 тисяч «каналармійців», 
за неофіційними — від 50 до 
200 тисяч.

1939 – відбувся перший 
в історії політ реактивного лі-
така. Це був німецький експе-
риментальний літак із ракет-
ним двигуном «Хейнкель He-
176».

21 червня
1768 – Коліївщина. Гай-

дамаки взяли Умань. У різа-
нині ними знищено від 12 до 
20 тисяч євреїв, поляків та 
українців-уніатів.

1890 – народився Петро 
Франко, український пись-
менник і громадський діяч. 
Співзасновник «Пласту», пе-
дагог, командир авіазагону 
УГА, винахідник. Син пись-
менника Івана Франка. Уби-
тий у 1941 р. радянським 
НКВС.

22 червня 
1889 – Німеччина пер-

шою в Європі запровадила 
пенсії за старістю. 

1910 – у Німеччині від-
крили першу в Європі пові-
тряну пасажирську лінію Фрі-
дріхсхафен – Дюссельдорф, 
якою курсував дирижабль 
«Німеччина». 

1930 – народився Зде-
нек Млинарж, чеський полі-
тик, лідер Празької весни, за-
сновник дисидентської групи 
«Хартія-77». 

1940 – у Комп’єні Фран-
ція підписала капітуляцію пе-
ред Німеччиною (в тому само-
му вагоні, в якому 1918 р. під-
писувала капітуляцію Німеч-
чина).

1941 – напад Німеччини, 
до цього – союзника СРСР, 
на Радянський Союз. Початок 
Вітчизняної війни, як частини 
Другоїсвітової.

23 червня 
1868 – американець 

Крістофер Шоулз зі штату Ві-
сконсін запатентував дру-
карську машинку. Вона була 
завбільшки з великий стіл, 
друкувала лише великими лі-
терами, причому друкар не 
бачив результату своєї робо-
ти, бо папір перебував усе-
редині машини. 

1889 – народилася Анна 
Ахматова (Горенко), росій-
ська поетеса, уродженка 
Одеси. 

1917 – Центральна Рада 
ухвалила І Універсал, яким 
проголошено автономію 
України. 

24 червня 
1812 – армія Наполеона, 

перейшовши річку Німан, уві-
йшла до Росії. Почалася Ві-
тчизняна війна 1812 р.

1934 – столиця радян-
ської України повернута з 
Харкова до Києва.

25 червня 
1886 – народився Іван 

Крип’якевич, український іс-
торик. 

1892 – київський елек-
тричний трамвай (перший у 
Російській імперії) запрацю-
вав для пасажирів, на лінії з 
Подолу на Хрещатик. 

26 червня 
1856 – народився Бер-

нард Шоу, британський дра-
матург.

27 червня 
1663 — у Ніжині відбула-

ся козацька Чорна рада, на 
якій гетьманом Лівобережної 
України за підтримки Москви 
обрано Івана Брюховецького.

1834 – відкрито Київ-
ський університет св. Воло-
димира (нині – Національний 
університет ім. Т. Шевченка). 

1931 – у США винахідник, 
українець Ігор Сікорський 
отримав патент на винахід 
першого гелікоптера.

1954 – почала працюва-
ти перша у світі атомна елек-
тростанція у м. Обнінськ (Ка-
лузька область, РРФСР) по-
тужністю 5 Мвт. 

28 червня
1569 – укладена Люблін-

ська унія, яка об’єднала Ко-
ролівство Польське і Велике 
князівство Литовське.

1917 – на засіданні Ма-
лої Ради сформовано пер-
ший уряд України – Генераль-
ний секретаріат (виконавчий 
орган Центральної Ради) на 
чолі з Володимиром Винни-
ченком. 

1919 – підписано Вер-
сальський мирний договір, 
який завершив Першу світо-
ву війну. Німеччина втрати-
ла близько 14 відсотків тери-
торії, зокрема всі заморські 
колонії. Німецька армія була 
сильно скорочена, озброєн-
ня, включно із флотом, у Ні-
меччини конфіскували. 

29 червня 
1849 – народилася Оле-

на Пчілка (Ольга Косач), укра-
їнська письменниця, публі-
цистка, громадська і культур-
на діячка, етнограф і пере-
кладачк, мати Лесі Українки. 

1900 — народився Анту-
ан де Сент-Екзюпері, фран-
цузький письменник, льот-
чик. Загинув при виконанні 
бойового завдання у 1944 
році.

30 червня 
1908 – у Східному Си-

біру (Росія) в басейні річки 
Підкам’яна Тунгуска впав і 
вибухнув, спричинивши зна-
чні руйнування, так званий 
«Тунгуський метеорит».

1 липня 
1961 – у Торонто (Канада) 

відкрито пам’ятник Тарасові 
Шевченку.

2 липня 
1776 – Другий Континен-

тальний конгрес у Філадель-
фії ухвалив рішення про від-
ділення Америки від Вели-
кої Британії. 4 липня конгрес 
ухвалив Декларацію неза-
лежності.  4 липня – День Не-
залежності США. 

За обслуговування та утримання 
споруд відповідають їх балансоутри-
мувачі, але більшість небезпечних 
будинків – у комунальній власності.

«Станом на 1 січня 2020 року в 
Києві нараховується 108 будинків, 
непридатних для проживання», по-
відомив департамент житлово-ко-
мунальної інфраструктури управлін-
ня житлово-комунальної політики 
КМДА.

«Зі 108 житлових будівель, що 
несуть потенційну небезпеку для 
життя людей, лише 3 визнано ава-
рійними, тобто такими, що підляга-
ють негайному знесенню і мешканці 
яких давно розселені.

Найбільша кількість непридат-
них для життя споруд в історичних 
районах Києва — Подільському (34 
будинки) та Шевченківському (25), а 
найменша в Печерському — всьо-
го один будинок», йдеться у повідо-
мленні.

Зазначається, що у Голосіївсько-
му та Солом»янському районах – по 
15 таких будівель. В Оболонському 
районі непридатними для проживан-
ня визнали 13 будівель, у Святошин-
ському районі — 5.

«Окрім будівель, що мають іс-
торичну цінність, в Києві потенцій-

но небезпечними є й окремі са-
диби в приватному секторі столи-
ці. Наприклад, у Голосіївському та 
Солом'янському районі страждають 
будинки, що розташовані на зсуво-
небезпечних схилах.

Особливо критична ситуація в 
Саперно-Слобідському провулку в 
Голосіївському районі. Там потенцій-
но небезпечними є 7 будинків пар-
ної сторони провулку – № 6, 8, 22, 

26, 28, 32, 34, а на Солом'янці за-
знали екологічного лиха одразу 5 бу-
динків на вулиці Академіка Потебні 
– №14,16,18, 20, 22, 24.

Проблема зсувів ґрунтів у цих 
двох районах Києва триває вже ба-
гато років. В планах КМДА на най-
ближчі роки – побудова протизсув-
них споруд у Солом'янському райо-
ні, але скільки мільйонів гривень ко-
штуватимуть ці роботи – достеменно 
невідомо, додають у виданні.

Зазначається, що більшість не-

придатних для проживання будин-
ків перебувають у комунальній влас-
ності міста – їх 89. 15 будівель є ві-
домчими, а 4 – знаходяться в управ-
лінні ОСББ.

«Українська правда – 
Історична правда», 11. 03. 2020

У Мексиці виявили 
найдавнішу споруду 

цивілізації майя 
Знахідку виявили у штаті Табаско. Учені за до-

помогою лідара (метод дистанційного зондуван-
ня) знайшли гігантську прямокутну платформу на 
узвишші, побудовану між 1000 і 800 роками до н. е.

Пам'ятник під назвою Агуада-Фенікс має до-
вжину 1 413 м, ширину – 399 м, висоту – від 10 
до 15 м.

Платформа, на відміну від інших пірамід майя, 
зведених близько 1 500 років тому, була побудо-
вана не з каменю, а скоріше з глини, та, імовірно, 
використовувалася для масових ритуалів.

Учені також звернули увагу на відсутність на 
території платформи скульптур, які зображують 
людей з високим статусом. Це говорить про те, що 
культура майя на цій ранній стадії розвитку була 
більш общинною, і лише пізніше з'явилися соці-
альна нерівність та ієрархічне суспільство на чолі 
з королівською родиною.

У США померла остання 
пенсіонерка громадянської 

війни 1861-1865 років
90-річна Ірен Тріплетт страждала психічним 

захворюванням і отримувала допомогу від дер-
жави як «безпорадний спадкоємець ветерана».

Батько Ірен – Моуз Тріплетт – в 1862 році 
був призваний в армію Конфедерації і потрапив 
до шпиталю напередодні битви під Геттісбургом 
1 липня 1863-го. Це врятувало життя 17-річному 
юнаку, але його полк зазнав величезних втрат у 
найбільш кровопролитній і переламній битві Гро-
мадянської війни.

Рік по тому хлопець дезертирував і закінчив 
війну вже в рядах армії Півночі. Чоловік був дві-
чі одружений і прожив 92 роки. Ірен – його дочка 
від другого шлюбу – з'явилася на світ, коли бать-
кові виповнилося 84 роки, а матері – 34.

Сім'я жила в Північній Кароліні – колишньому 
рабовласницькому штаті, що рекрутував до армії 
Конфедерації солдат більше, ніж будь-який інший 
штат Півдня. Ветеранів з Півночі, тут, м'яко кажу-
чи, не любили, тому маленьку Ірен називали донь-
кою «зрадника».

Коли дівчинці було 8 років, батько помер. Ірен 
росла в бідності, у сім років почала курити, а в 
шостому класі кинула школу. Вони вели з матір'ю 
скромне життя, майже не спілкуючись з родича-
ми.

Ще в середині 1950-х Ірен, що страждала 
психічними розладами, призначили допомогу від 
федерального уряду як «дочці ветерана». Сума 
була невелика – $73 долари 13 центів, і всі ці гро-
ші йшли на рахунок будинку для людей похилого 
віку в містечку Уілксборо, де багато років прожи-
вала Тріплетт.

Зрозуміло, вона викликала непідробний ін-
терес журналістів та істориків, але чесно зізнава-
лася, що ніколи не обговорювала з батьком Гро-
мадянську війну, про яку той не хотів згадувати.

Цікаво, що випадок Ірен Тріплетт зовсім не 
винятковий, як може здатися на перший погляд. 
У Сполучених Штатах вісім осіб досі отримують 
пенсії, як родичі ветеранів Американо-мексикан-
ської війни 1846-1848 років. А число одержува-
чів тої чи іншої допомоги за Іспано-американську 
війну 1898 – близько сотні.

У Києві десятки історичних 
будинків – на межі руйнації 

Будинок Міллера розселили давним-давно і вилучили з переліку пам'яток

На Дмитрівській 7 житлових флігелів столітньої давнини на межі руйнації

«Таємно, шифром!». Як Ленін ховав 
документальні сліди своїх злочинів

Знову Ілліч віддає не-
двозначну вказівку через по-

середників, знову кілька прокла-
док. Навіщо? А ось чому: мова йшла 

про зачистку реальних правовстанов-
люючих документів на власність, «усус-
пільнену» від імені Радянського дер-
жави, а фактично – корпоративно за-
хоплену і корпоративно ж присвоєну 
верхівкою партії більшовиків на чолі 
з особисто Леніним. Розпорядження і 
управління всією власністю на землю, 
надра, скільки-небудь великі підпри-
ємства, транспорт, шляхи сполучення, 
зв'язок, всі галузі економіки – все це 
вже стало надбанням виключно цієї 
корпорації. Тепер потрібно було зро-
бити останній крок в справі гігантсько-
го переділу: анулювати колишні права 

володіння законних власників – ще не 
убитих або тих, що перебувають за кор-
доном.

По суті, мова йшла про заходи, які 
будуть доповнювати привласнення 
основної власності в Росії верхівкою 
більшовиків, необхідне для гаранто-
ваного недопущення будь-коли в май-
бутньому реставрації прав усіх закон-
них власників майна, вже захопленого 
і присвоєного. Ось для забезпечення 
незворотності такої узурпації і належа-
ло, на думку Леніна, гарантовано, щоб 
і сліду не залишилося, фізично знищити 
всі без винятку матеріальні носії юри-
дичних прав. Але – зробити це таємно, 
переробивши в «паперову масу» всі за-
хоплені правовстановлюючі документи. 
Передував же цьому процес фізичного 

знищення всіх членів імператорської 
династії (перш за все, всіх членів сім'ї 
царя) – як носіїв спадкових, всесвіт-
ньо визнаних юридичних прав на вла-
ду в Росії.

І, зрозуміло, теж шляхом перетво-
рення їх у прах, аналог переробки в па-
перову масу. Але хто висував такі ідеї, 
хто їх формулював, хто вимагав абсо-
лютної секретності і всеосяжність за-
ходів? Той, хто зазвичай починав свої 
злегка завуальовані розпорядження 
характерними словами «Не пора ли ...».

Володимир ВОРОНОВ
(Видання «Новая газета»).

Сайт «Аргумент», 27.04.2020, 
argumentua.com.

Переклад з російської.
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Радянська влада завжди 
позиціонувала себе як вла-
ду робітників і селян. Але при 
цьому одних розстрілювала 
за найменшої непокори, інших 
морила голодом.. 

1962-й рік. Давно розвін-
чали культ Сталіна, а його са-
мого щойно винесли з Мавзо-
лею, Хрущов оголосив про по-
вну й остаточну перемогу со-
ціалізму в СРСР та про швидку 
побудову комунізму, Юрій Гага-
рін побував у космосі – живи та 
радій. Мабуть, саме за цю, па-
радну сторону багато хто з лю-
дей похилого віку згадує епоху 
СРСР із сльозами на очах.

Однак за кулісами «доско-
налого і справедливого сус-
пільства» з прийнятим у 1961 
році «Моральним кодексом 
будівника комунізму» все ви-
глядало сумно та страшно. Та-
бори знову наповнювались 
в’язнями, згорталася глас-
ність, переслідувалася інте-
лігенція, країну накрила нова 
хвиля закриття й руйнування 
церков. А ще – грабіжниць-
ка грошова реформа 1961-го, 
зростання цін, падіння життє-
вого рівня населення.

Тож поки радянська про-
паганда захлиналася від епіте-
тів на адресу найдемократичні-
шого суспільного ладу, в країні 
раз по раз спалахували масо-
ві бунти, що жорстоко подавля-
лися владою: Подільск під Мо-
сквою (1957), Теміртау (1959), 
Кіровабад, Краснодар, Бійськ 
на Алтаї, Муром і Александров 
Володимирської області, Бес-
лан (1961). От тільки про них 
мало хто знав, бо про такі вади 
радянського ладу в «доскона-
лому і справедливому суспіль-
стві» говорити було зась. Не пи-
сала про них і газета з рішучою 
назвою «Правда».

Робітників Новочеркась-
кого електровозобудівного за-
воду, одного з найбільших під-
приємств Ростовської області 
РРФСР, вивели на вулицю дві 
події, що майже співпали у часі: 
30 травня 1962 р. керівництво 
країни «на прохання всіх трудя-
щих» підвищило роздрібні ціни 
на м’ясо та м’ясні продукти (на 
30%) і на масло (на 25%), одно-
часно на третину збільшивши 
норму виробітку.

Відтак 1 червня 1962 р. ро-
бітники сталеливарного цеху 
припинили роботу, вимагаючи 
підвищення розцінок за пра-
цю. Їх підтримали працівни-
ки інших цехів, стихійний мі-
тинг швидко перетворився на 
справжній страйк. Розпалила 
ситуацію позиція недавно при-
значеного директора заводу 
Бориса Курочкіна: на розпач-
ливі вигуки людей «На що нам 
жити далі?» він відреагував 
бездушним «Не вистачає гро-
шей на м’ясо – їжте пиріжки з 
лівером». До полудня кількість 
мітингуючих сягала 5-и тисяч. 
Найбільш активні перекрили 
залізницю, зупинили пасажир-
ський потяг і захопили заводо-
управління. 

Надвечір у місто прибули 
танки й бронетранспортери, 
з’явилося багато військових. 
Проведено перші арешти, ого-
лошено комендантську годину. 
Взято під охорону всі головні 
будівлі, а з Держбанку вивезе-
но всі гроші.

Наступного дня «Правда» 
повідомляла в передовиці, що 
«робітники й робітниці про-

мислових підприємств і будів-
ництв, колгоспники й колгосп-
ниці, трудівники радгоспів, ра-
дянська інтелігенція, трудящі 
міст і сіл усіх союзних респу-
блік підтримують рішення пар-
тії й уряду… Радянські люди ка-
жуть: це необхідна, правильна 
міра!». Повсюдно в трудових 
колективах організовувалися 
мітинги й збори, демонструючи 
повний «одобрямс». 

Однак у Новочеркаську 2 
червня протестні акції лише 
посилилися – мітингувальники 
вирушили в центр міста з чер-
воними прапорами й портрета-
ми Леніна, до них долучалися 
робітники інших підприємств, 
яких підвищення цін також по-
ставило на межу виживання.

Генерал-лейтенант Матвій 
Шапошников відмовився вико-
нувати наказ про застосуван-
ня проти демонстрантів танків 
(за що пізніше був підданий ре-
пресіям). Частина мітингуючих 
увірвалася до міськкому кому-
ністичної партії (перед тим за-
читали знайдений на столі пра-
цівника міськкому партії папі-
рець про те, що «трудящі Ново-
черкаська вітають підвищення 
цін на м’ясомолочні продукти 
й зобов’язуються трудовими 
успіхами…»). 

Станіслав Подольський, на 
той час студент Новочеркась-
кого політехнічного інституту, 
дізнавшись про події, також 
прийшов на площу перед місь-
ккомом: «Я бачив навколо себе 

живі, збуджені обличчя, які не 
побачиш на «організованій» 
демонстрації. Було обурення, 
іронія, запальність, насмішка 
– не було рабської байдужос-
ті або страху. Якісь юні жінки 
в засмальцьованих спецівках 
підбадьорювали чоловіків, за-
кликали триматися, домагати-
ся справедливості. Не було тут 
ні звірства, ні хуліганства».

Військовослужбовці вну-
трішніх військ відтіснили лю-
дей від будівлі і здійснили по-
переджувальний залп вгору. 
Його жертвами стали дітлахи, 
які сиділи на деревах (за неофі-
ційними даними, троє з них за-
гинули; в офіційних джерелах 
жертви серед дітей не згаду-
ються). Далі був ще один попе-
реджувальний залп і відкрито 
вогонь по натовпу, жертвами 
якого стали близько 15 чоловік 
і кілька десятків поранених. За 
деякими даними, солдати все 
ж стріляли в повітря, а вогонь 
по натовпу (у тому числі куле-
метний) вели снайпери з дахів 
будинків. 

Тікаючи після перших по-
стрілів, Станіслав Подольський 
озирнувся на площу: «на пе-
кучо-білому асфальті лежали 
темні тіла – картинка з підруч-
ника історії «Кривава неділя». 
Врізалося в пам’ять: чорно-ви-
шневі калюжі на розпечено-
му асфальті пучились, немов 
вирували… Допоміг піднятися 
пораненому чоловікові й по-
спішив з ним у бічну вулицю, 

щоб вийти з сектора обстрілу. 
Запропонував відвести його 
в госпіталь. Поранений зляка-
но заперечив: Там мене засу-
дять! Дострелять! Веди додому, 
в мене дружина медик».

Ще 5 осіб загинуло при 
спробі визволити з відділку мі-
ліції заарештованих напере-
додні.

Всього в Новочеркась-
ку загинуло 24 особи, ще 
двох вбито того ж вечора за 
нез’ясованих обставин. Тіла 
загиблих поховали в чужих мо-
гилах на різних кладовищах 
Ростовської області (рідним 
покійних не віддали жодного 
тіла). Поранено щонайменше 
39 чоловік (вочевидь більшість 
намагалася приховати свої по-
ранення, аби уникнути переслі-
дувань). 

У наступні дні заарештова-
но 240 чоловік, яких звинува-
тили у бандитизмі та спробах 
повалення радянської влади. 
Пізніше Верховний суд РРФСР 
засудив до розстрілу 7 осіб, 
а 105 отримали різні терміни 
ув’язнення.

Події в Новочеркаську ре-
тельно замовчувалися радян-
ським керівництвом. Кров на 
площі змили пожежними ма-
шинами. Розповідають, що на-
ступного дня навіть влаштува-
ли на площі вечір танців для 
молоді, запросивши майстрів 
естради з Москви. Листи з Но-
вочеркаська ретельно цензу-
рувалися, аби ніхто не згаду-
вав про тамтешні події. Місце-
ва преса також ігнорувала кри-
вавий бунт. Так, міська газета 
«Знамя коммуны» 5 червня ра-
портувала, що «трудящі Ново-
черкаська схвалюють міри, 
прийняті партією та урядом для 
швидкого росту виробництва 
тваринницької продукції».

Станіслав Подольський 
згадував про збори в інституті 
за участю секретаря ЦК КПРС 
Леоніда Іллічова і першого се-
кретаря ЦК ВЛКСМ Сергія Пав-
лова: «Іллічов викликав сміх 
і обурення студентів, повідо-
мивши, що «автомат випав із 
рук солдата і, вдарившись об 
землю, сам застрочив». Сергій 
Павлов виступив куди більш 
нахраписто. Він провів пара-
лель між подіями в Угорщині 
й страйком у Новочеркаську, 
кваліфікував виступ робітни-
ків мало не як контрреволю-
ційний заколот. Змальовував 
«татуйованих кримінальників, 
які піднявшись на башти на-
ших танків, розпивали пляш-
ки «Московської» і, розбивши 
спустошені пляшки об броню, 
вигукували глузливі гасла ан-
тирадянського змісту. Розпа-
ливши студентську аудиторію 
подібними описами, цей нічо-
го демагог, що насправді нічо-
го не бачив, домігся від мітингу 
схвалення розстрілу…».

А в 1966-му, коли все той 
же генерал-лейтенант Шапош-
ников намагався надати глас-
ності трагічним подіям, про-
ти нього порушили криміналь-
ну справу за звинуваченням у 
«антирадянській пропаганді». 
Шапошникова реабілітували 
лише в 1988 р., а всіх засудже-
них – у 1996-му.

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут
національної пам’яті

Чернігів

Без боротьби УНР 
не було б незалежної 

України – польський історик
Союз Симона Пілсудського і Юзефа Пілсудського 1920 

року завершився поразкою, але без цієї кількарічної бо-
ротьби УНР сьогодні могло б не бути незалежної України. 
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив польський історик, 
працівник Інституту національної пам'яті Польщі Мірослав 
Шуміло: «Як історик я вважаю, що без цієї боротьби, яку вів 
Петлюра, сьогодні могло б не бути Української держави».

За його словами, 
попри те, що союз Піл-
судського і Петлюри за-
вершився поразкою, 
він відіграв позитивну 
роль. Науковець звер-
нув увагу, що генерал 
польської армії Тадеуш 
Кутшеба у своїх спога-
дах про спільний похід 
на Київ написав: «Українська кров військ отамана Симона 
Петлюри не була марною. Вона довела Польщі, Росії та сві-
тові, що Україна прагне жити, це – успіх навіки».

Шуміло зауважив, що цей польський генерал вже в 
30-х роках звернув увагу на те, про що сьогодні говорять 
українські історики: без цієї кількарічної боротьби за не-
залежність, без тогочасної української революції, імовір-
но, зараз не було б України.

На його переконання, створення України в 1920 році 
було б можливим, якби не ці військові помилки плюс брак 
часу на формування української армії.

Як зауважує історик, польсько-більшовицьку війну 
1920 року слід назвати польсько-українсько-більшовиць-
кою.

«Це справедливо, оскільки, по-перше, УНР була офіцій-
ним союзником Польщі, а по-друге, ця армія була єдиною 
сильною союзницькою формацією. Ця війна має називати-
ся польсько-українсько-більшовицькою, оскільки наступ у 
квітні 1920 року було організовано для звільнення Укра-
їни.

Це була війна за Україну і за Польщу, адже обидві дер-
жави в той момент воювали за свою незалежність».

Російського історика Юрія 
Дмитрієва влада переслідує 
за викриття злочинів тоталітаризму

Понад 400 науковців 
і митців світу підписали 
звернення з вимогою не-
гайно звільнити історика і 
голову товариства «Мемо-
ріал» у російському регіоні 
Карелія Юрія Дмитрієва.

Автори з впевнені, що 
звинувачення, висунуті про-
ти Дмитрієва, несправед-
ливі і є частиною загальної 
кампанії із замовчування темних сторінок історії СРСР.

Автори листа вимагають, щоб голові карельського 
«Меморіалу» повернули можливість продовжити роботу з 
вивчення історії ГУЛАГу і увічнення пам'яті жертв сталін-
ської системи.

Відкрите звернення підписали лауреат Нобелівської 
премії Джон Максвелл Кутзее, італійські депутати Ліа 
Квартапелле і Дженнаро Мільоре, директор Дослідниць-
кого центру демократичного розвитку імені Сахарова Ро-
берт ван Ворен, професор Каліфорнійського університе-
ту Ерік Найман, польський журналіст і письменник Томаш 
Кизни, професор Нью-Йоркського університету Михайло 
Ямпольський та інші.

На початку травня Верховний суд Карелії залишив без 
змін запобіжний захід, яку призначив історику Дмитрієву суд 
Петрозаводська. Він залишиться під вартою до 25 червня.

Переглянути кримінальну справу проти Дмитрієва та 
відпустити його з СІЗО закликав російську владу Євро-
союз. Європейський Союз продовжує уважно стежити за 
розвитком ситуації щодо Юрія Дмитрієва, шанованого іс-
торика, відомого своїм безкомпромісним дослідженням 
і документуванням масових поховань жертв радянських 
репресій 1937-1938 рр.

«Ми вже неодноразово висловлювали свою стурбо-
ваність … щодо його попереднього ув'язнення, що триває 
вже два роки в ході тривалого таємного судового розгляду 
за сумнівними звинуваченнями, які пов'язані з його робо-
тою історика і правозахисника.

Ми неодноразово закликали до його звільнення і ро-
бимо це зараз, відзначаючи терміновість цієї вимоги, 
оскільки поганий стан здоров'я і вік роблять його схиль-
ним до додаткового ризику в ситуації пандемії COVID-19» 
– йдеться у заяві ЄС. 

Окрім членів Євросоюзу до заяви приєднались Північ-
на Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина, 
Норвегія, Україна, Грузія і Канада.

Розстріл демонстрації 
у Новочеркаську 2 червня 1962 року

 Фрагменти оперативної зйомки агентів КГБ

Засуджені до розстрілу

Пам’ятна дошка на заводоуправлінні 
Новочеркаського електровозобудівного заводу
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Йордан – свята для християн усього 
світу річка. Саме в її водах Ісус Христос 
прийняв хрещення від Іоанна Хрестите-
ля. Відтоді річка стала символом цієї зна-
чної події в історії християнства, християн-
ських традицій. Зокрема, у нас, в Україні, 
Водохрещу здавна називають Йорданню 
– це одне з найповажніших свят нашого 
народу.

А першим, хто розповів нашим да-
леким предкам про біблійну річку Йор-
дан, про інші християнські святині Па-
лестини, був Данила – «Руської землі 
ігумен», як він сам себе називав. По-
бував він у Святій землі понад 900 ро-
ків тому. Не просто побував, а й розпо-
вів про все побачене і почуте під час 
подорожі у книзі, що так і називаєть-
ся – «Життя і ходіння Данили – Руської 
землі ігумена». З того часу багато сто-
літь ця книга була досить популярною 
на східнослов’янських землях, слугува-
ла своєрідним путівником для прочан з 
Русі, котрі вирушали у подорож до гробу 
Господнього.

Свідченням тому є вже те, що нині 
налічується більше сотні рукописних 
списків книги, найдавніша із яких, ско-
пійована у 1495 році, зберігається у 

Санкт¬Петербурзі – у Російській націо-
нальній бібліотеці.

Ігумен Данила був не звичайним 
прочанином¬одинаком, а, певно, викону-
вав своєрідну дипломатичну місію, адже, 
як сам зізнається, біля гробу Господнього 
у Єрусалимі він поставив свічку не за своє 
здоров’я, а помолився «за всіх князів на-
ших і за Руську землю, за всіх християн 
Руської землі».

Особливість місії ігумена з далекої 
Русі, яка лише трохи більше сотні років 
тому прийняла християнство, підкреслює 
і той факт, що його належним чином при-
йняв, особисто супроводжував до гробу 
Господнього, надавши також для охоро-
ни військо, король Єрусалимський Бал-
дуїн, котрий незадовго до цього разом із 
братом Готфрідом Бульйонським, Раймон-
дом Тулузьким та Боемундом Таренським 
захопив східне узбережжя Середземного 
моря, створивши там королівство хресто-
носців.

Власне, на основі згадки про Балдуїна 
відомий український історик Михайло Гру-
шевський визначив більш¬менш точно час 
мандрівки ігумена – це у межах 1106—
1108 років.

Розповідаючи у своїй книзі про хрис-

тиянські святині і пам’ятки Палестини, 
паломник¬-письменник не міг не розказа-
ти про річку Йордан. А щоб переконливіше 
це зробити, порівняв її з річкою, яку, без-
перечно, сам добре знав, яку знали у його 
краї:

«Всім же є подібний Йордан до річки 
Снов: той і в ширину, і в глибину, і лукаво 
тече і швидко, вельми, як же і Снов річ-
ка... В ширину ж є Йордан, як же є Снов, 
у гирлі».

Трохи далі читаємо такі рядки: «І є всім 
подібна Снов річці, в ширину і в глибину, і 
оболонням схожий є Йордан Снові річці...»

Ці порівняння і дають право стверджу-
вати, що ігумен Данила був родом з Чер-
нігівщини, що очолював якийсь із чернігів-
ських монастирів.

Справді, неабияка честь випала за-
вдяки словам ігумена Данила Снові – од-
ній із наймальовничіших і найчистіших рі-
чок землі Чернігово¬Сіверської – бути по-
рівняній із біблійним Йорданом.

А, може, не просто випадкова схо-
жість? Заглянімо до сучасних енциклопе-
дичних видань і порівняймо: довжина Йор-
дану – 252 кілометри, нашої Снові –¬ 253. 
Цього, звісно, не відав ігумен Данила. Але, 
можливо, передчував...

Продовжуємо почату в 
позаминулому номері публі-
кацію краєзнавчої книжки 
«Меди і полини історії» – відо-
мого чернігівського письмен-
ника, журналіста, краєзнав-
ця Володимира Миколайо-
вича Сапона. Автор багатьох 
книжок поезії, прози, краєз-
навства народився 20 липня 
1951 року в селі Рудка Чер-
нігівського району, помер 2 
жовтня 2017 року в Чернігові. 

Картину видатного 
росiйського художника Вiктора 
Васнецова «Богатирi» знають, 
здається, всi. Вiдомо й те, що 
на нiй зображенi персонажi 
давньоруських билин, тобто 
казковi герої. Проте, як ствер-
джують iсторики, Iлля Му-
ромець, Добриня Нiкитич та 
Олексiй Попович були реальни-
ми iсторичними особами. Так, 
зокрема, вважав i академiк 
Борис Рибаков, який свого 
часу «розшифрував» бiльше 
30 билинних персонажiв. Нам 
же цiкаво буде дiзнатися, що 
першi два богатирi мають без-
посереднє вiдношення до дав-
нього Сiверського краю.

Найвiдомiша серед васне-
цовських богатирiв постать Іллі 
Муромця. На жаль, лiтописи 
не зберегли згадки про нього, 
але є всi пiдстави вважати, що 
саме вiн стояв на чолi богатир-
ської дружини князя Володими-
ра, що виконувала обов’язки, 
кажучи по-сучасному, при-
кордонних вiйськ, оберiгаючи 
рубежi землi Київської вiд 
сусiдiв-степовикiв. 

Про те, що Iлля Муро-
мець був реальною постаттю, 
свiдчать i записки нiмецького 
дипломата Ерiха Лясоти, ко-
трий на рубежi ХVI-ХVII столiть 
по дорозi на Запорозьку Сiч зу-
пинявся у Києвi, де йому i по-
казали у Софiївському храмi 
боковий вiвтар iз залишками 
гробницi легендарного Iллi Му-
ромця. Цiлком зрозумiло, що 
ховали у головному храмi Ки-
єва i всiєї землi Руської лише 
князiв та осiб, не менш шано-
ваних, до яких, безперечно, на-
лежав i Iлля Муромець. Остан-
ки богатиря і сьогодні поко-
яться в одній з печер Києво-
Печерської Лаври, у скляній 
гробниці, разом з гробницями 
інших київських святих. Це – 
чудодійні мощі, які допомага-
ють зцілювати хвороби хребта 
та тих, у кого паралізовані ноги. 
Але найбiльш цiкавим у нотат-
ках нiмецького мандрiвника є 
те, що Iллю вiн називає не Му-
ромцем, а «Моровлиним».

 Вченi-iсторики розшиф-
рували оте «Моровлин». Адже 

дуже вже близьким воно 
було iз назвою давньорусь-
кого лiтописного мiста, яке у 
рiзнi часи, аж до початку ми-
нулого – ХХ столiття, назива-
лося Муромськ, Моравейськ, 
Моровiйськ. I було це не мiсто 
Муром за сотнi кiлометрiв 
вiд Києва – у теперiшнiй 
Владимирськiй областi 
Росiйської Федерацiї, а май-
же поруч – на Деснi. Тепер це 

село Морівськ Козелецького 
району, що вiдоме з лiтописiв 
iз 1147 року, а давньорусь-
ке городище i поселення на 
його територiї датується IХ-ХII 
столiттями. 

Саме у цих мiсцях, по дорозi 
iз Чернiгова до Києва, що про-
ходила тодi правим бере-
гом Десни через Моровiйськ, 
i здiйснює Iлля Моровля-
нин один зi своїх билинних 
подвигiв – перемагає Солов’я-
Розбiйника, котрий, на дум-
ку вчених, мiг бути ватажком 
язичникiв, які зi зброєю у руках 
виступили проти релiгiйної ре-
форми князя Володимира. 

Втiм, походження прiзвища 
Муромець пояснюють ще i сло-
вом «мурувати». Тобто, Муро-
мець був людиною, що «мурува-
ла», – будувала на порубiжних 
руських землях фортецi для 
«богатирських застав», для дав-
ньоруських прикордонникiв, 
яких, про що ми вже говорили, 
очолював Iлля Муромець. 

Сучасником Іллі Муром-
ця був і Добриня Нікитич. 945 
року київський князь Iгор повiв 
свої вiйська у древлянську зем-
лю, але пiд Коростенем вони 
були розгромленi мiсцевим 
князем Малом, загинув i сам 
Iгор. Вiдтак князiвський стiл у 
Києвi посiла його вдова Оль-
га, яка виявилася жiнкою пе-
редбачливою i далекогляд-
ною. Розгромивши дружину 
древлян, пограбувавши i спа-
ливши їхнi мiста i села, вона 
не покарала Мала за смерть 
свого чоловiка, а взяла його 
з родиною у заручники, посе-
ливши у замку в Любечi над 
Днiпром. Бiльше того, одружи-
ла згодом свого сина Святос-
лава на Малушi – доньцi Мала, 
що увiйшов у лiтописнi джерела 
пiд iменем Малка Любечани-
на. Вiд їхнього шлюбу, що мав 
на метi змiцнити позицiї ва-
рязької династiї Рюриковичiв 
серед впливових мiсцевих 
князiвських династiй, i наро-
дився Володимир – майбутнiй 
князь i хреститель Русi.

Коли у 970 роцi київський 
князь Святослав послав сво-
го малолiтнього сина Воло-
димира князювати до дале-
кого Новгорода, то регенство 
доручив не комусь iншому, а 
братовi своєї дружини Малушi, 
тобто Добринi. I той десять 
рокiв був фактичним прави-
телем Новгорода. А 980 року 
Володимир, ставши великим 
князем Київським, призначає 
свого дядька новгородським 
посадником.

Одне слово, лiтописний До-
бриня – визначний полково-
дець i державний дiяч Київської 
Русi Х столiття. Вiн вiдiграв ве-
лику роль у боротьбi iз варязь-
кою партiєю, яку очолював 
iнший вiдомий тогочасний пол-
ководець Свенельд, зрештою, 
в утвердженнi на київському 
великокняжому престолi свого 
племiнника Володимира. 

I, нарештi, про Олексiя По-
повича. Його iм’я теж не згаду-
ється у лiтописах. Але, як вва-
жає академiк Борис Рибаков, 
йдеться про одного iз київських 
воєвод – про Ольбега Рати-
борича. Язичницьке iм’я Оль-
бег з часом трансформувало-
ся у народнiй пам’ятi у христи-
янське iм’я Олексiй. Саме вiн, 
ймовiрно у 1095 роцi, вбив 
вiдомого половецького хана 
Iтлара. Потрiбнi були столiття, 
щоб Iтлар став Iтларищем, 
а потiм i вiдомим билинним 
«Iдолищем Поганим».

Як i половецький хан Тугор-
кан, вбитий наступного року 
пiд час свого походу на Київ, 
стає у билинi про Олексiя По-
повича Змiєм Тугарином. До 
того ж, походив вiн iз династiї 
Шаруканiдiв, а iм’я засновни-
ка династiї хана Шарукана по-
ловецькою мовою означає 
«змiй».

Ось такi короткi бiографiї 
персонажiв вiдомої картини – 
постатей справдi реальних, у 
яких нашi далекi предки бачи-
ли своїх захисникiв. Такими на-
родними героями вони i зали-
шилися у билинах.

Василь Хвіст 
у пам'яті нащадків

У селі Велика Коше-
лівка Ніжинського району 
31 травня проведено про-
світницький захід на честь 
Василя Івановича Хвос-
та (1879 –1912), місцевого 
уродженця, борця за волю 
України, громадсько-полі-
тичного діяча, депутата 2-ї 
Державної Думи Російської 
імперії, члена Української 
трудової громади.

Організатори: ГО «Укра-
їнська ініціатива», волонте-
ри з Ічнянщини та Ніжинщи-
ни за сприяння Українсько-

го інституту національної пам’яті.
Першу частину заходу проведено у лісі біля села, 

в якому понад сто років тому збирав своїх однодум-
ців Василь Хвіст. 

З доповіддю про життєвий шлях українського па-
тріота виступив Юрій Косенко, голова правління ГО 
«Українська Ініціатива». Він зокрема сказав: «Василь 
Хвіст був не просто оборонцем прав селян, а свідо-
мим та послідовним борцем за незалежність Украї-
ни, який мав мужність відверто озвучити свою пози-
цію з трибуни Державної Думи. Він завжди носив ви-
шиванку, розмовляв українською мовою та виступив 
з гострою критикою закону про освіту, що його про-
понував міністр Кауфман. Василь Хвіст наполягав на 
необхідності використання саме української мови під 
час викладання в школах України. Він був організато-
ром української фракції в Думі, відверто заявив про 
прагнення України до автономії, а відтак і незалеж-
ності. Він був практиком і талановитим організато-
ром національно-визвольного руху на теренах Чер-
нігівщини. Саме з цієї причини російські імперіаліс-
ти та їхні мерзенні посіпаки катували Василя Хвоста 
у в'язницях та на засланні, де він, зрештою, і загинув 
за нез'ясованих обставин. Російські кати так і не змо-
гли зламати Василя Хвоста – навіть на засланні він 
займався організацією українського підпілля, само-
освітою. Наш обов'язок – здійснити повноцінне по-
вернення пам'яті про Василя Хвоста в інформаційний 
простір України, вивчити й осмислити його спадщину, 
адже Україна має шанувати своїх справжніх героїв, а 
не якихось огидних покручів, нав'язаних нам облуд-
ною російсько-радянською пропагандою».

Сергій Бутко, представник Українського інституту 
національної пам’яті в Чернігові, зазначив: «Василь 
Іванович був у 2-й Державній Думі одним із провідних 
ініціаторів та організаторів парламентської фрак-
ції «Українська трудова громада», тобто в імперії, де 
Україна після знищення козацької держави не була 
навіть окреслена адміністративно-територіально. Він 
виступав за незалежність України, яку на той час су-
часники розуміли як її автономію.»

Представник УІНП високо оцінив цей захід в кон-
тексті відзначення 100-річчя Української революції, 
передав учасникам заходу вдячність і побажання 
успішної роботи від імені Тамари Демченко, відомої 
чернігівської історикині, однієї з дослідниць життя та 
діяльності Василя Хвоста.

Сергій Горобець, представник УІНП, підкреслив, 
що як в імперській Росії, так і в Радянському Сою-
зі та сучасній Росії системно репресували не тільки 
тих, хто боровся за вільну Україну, але й всіх, хто вва-
жав себе українцем. Він нагадав про долю побрати-
ма Василя Хвоста, депутата 1-ї Державної Думи від 
Чернігівщини Івана Тарасенка. Коли цей борець з 
царським режимом за права селян уже в СРСР під-
тримав Українську Автокефальну Православну Церк-
ву, то його в 1922 році його заарештували й швидко 
розстріляли разом із дочкою-студенткою і 13-річним 
сином.

Потім вже в самому селі Велика Кошелівка відбу-
лося відкриття меморіальної дошки на честь Василя 
Хвоста, яку встановлено на тій хаті, у якій він наро-
дився і жив. 

Як наголосив Станіслав Прощенко, учасник бойо-
вих дій в сучасній російсько-українській війні, це пер-
ший крок до загальноукраїнського визнання борця 
за волю України.

 
Олександр МАЙШЕВ,

член Національної спілки журналістів України

Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Iлля Муромець iз Моровська

Всім подібний Йордан до річки Снов...
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Батурин — гетьманська столиця Календар 
червня

Чернігівська обласна 
універсальна наукова бі-
бліотека ім. В. Короленка 
видала щорічний кален-
дар «Знаменні і пам’ятні 
дати Чернігівської облас-
ті» — на 2020 рік. Друку-
ємо червневу частину ка-
лендаря.

5 – народився Вален-
тин Іванович Судак (1950) 
– артист драми Чернігів-
ського обласного акаде-
мічного українського му-
зично-драматичного те-
атру імені Т. Г. Шевченка, 
народний артист України. 
Народився у с. Морівськ 
Козелецького р-ну. 

6 – у Чернігові наро-
дився Іван Петрович Бі-
локонський (1855–1931) 
– український публіцист, 
педагог, освітній і громад-
ський діяч, земський лібе-
ральний діяч, випускник 
Чернігівської гімназії, Ки-
ївського університету св. 
Володимира. За свої по-
літичні погляди побував у 
Чернігівській в’язниці та 
на засланні в Сибіру. Член 
партії кадетів. Співробіт-
ничав із «Земским сборни-
ком Черниговской губер-
нии». 

18 – у с. Ушня Мен-
ського р-ну народився 
Дмитро Панасович Каліба-
ба (1925–2005) – краєз-
навець, журналіст, колек-
ціонер українських старо-
житностей, громадський 
діяч. Автор близько 200 
публікацій з історії Черні-
гівщини. Засновник Мен-
ської районної художньої 
галереї, кількох сільських 
музеїв. 

19 – народилася Ми-
рослава Романівна Ви-
триховська-Макар (1965) 
– актриса Чернігівсько-
го обласного молодіжного 
театру, лауреат премії іме-
ні М. Коцюбинського. 

22 – День скорботи і 
вшанування пам’яті жертв 
війни. 

24 – народився Анато-
лій Миколайович Риженко 
(1955) – художник-графік, 
учасник міжнародних ви-
ставок. Живе і працює в 
Прилуках.

26 – народилася Ган-
на Василівна Арсенич-Ба-
ран (1970) – письменниця 
і педагог, кандидат філоло-
гічних наук, голова облас-
ної організації НСПУ. Лау-
реат премії імені М. Коцю-
бинського. Народилась у с. 
Нижній Березів Косівсько-
го р-ну Івано-Франківської 
області.

27 – народився Олек-
сандр Гнатович Молодчий 
(1920–2002) – військовий 
льотчик, двічі Герой Радян-
ського Союзу, почесний 
громадянин Чернігова. 
Його іменем названо одну 
з вулиць міста. 

Початок революції українського народу в серед-
ині ХVІІ століття під проводом Богдана Хмельниць-
кого стимулював розвиток військової справи в дер-
жаві, а ідейно-політичний клімат та московська екс-
пансія змусили гетьманів України Дем’яна Ігнатови-
ча, Івана Самойловича та Івана Мазепу поступово 
нарощувати бойовий потенціал держави.

На кінець XVII - початок XVIII століття виробни-
цтво зброї було організоване в усіх значних містах 
та містечках Лівобережжя. Щодо технологій виго-
товлення зброї, то фахівці в значній мірі викорис-
товували як місцеві традиційні технологічні схеми 
та моделі, так і досить часто копіювали відповідні 
зразки закордонного, як східного так і західного по-
ходження. 

В другій половині XVII століття дослідники на 
території Лівобережжя фіксують 34 професії, 
пов'язані зі зброярським ремеслом. Серед них зу-
стрічаємо гарматників, лучників, мечників, ножівни-
ків, порохівників, рушникарів, шабельників та ядер-
ників. 

У вказаний період професія майстра зброяра 
не виокремлювалась. Тобто часто окремих зброяр-
ських цехів не існувало, проте існував добре розви-
нений, наприклад, ковальський, якій знаходився у 
привілейованому становищі і включав у себе реміс-
ників багатьох суміжних спеціальностей. Так коваль-
ській цех Ніжина у 60-х рр. XVII століття об’єднував 
ковалів, гарматників, слюсарів, шабельників. Ко-
валь, завдяки умінню використовувати зварюван-
ня, цементацію, гартування заліза, виготовляв хо-
лодну зброю: мечі, ножі, наконечники списів і стріл. 
Дані припущення можемо підтвердити значним від-
сотком ковалів у містах України: Київ – 17%, Старо-

дуб – 29%, Ніжин – 39%, Перяслав – 19%, Батурин – 
12%, Остер – 15%, Козелець – 15%, Сосниця – 14% .

Основними центрами з виготовлення холодної 
січної зброї на території Лівобережжя були Київ, 
Стародуб, Ніжин, Переяслав, Остер та Сосниця. Та-
кож можемо стверджувати наявність майстрів-
зброярів і у Батурині. За гетьманування Івана Ма-
зепи у місті діяв і ковальський цех, що налічував 15 

майстрів. 
Центрами з виготовлення вогнепальної зброї 

були Мена, Сосниця, Стародуб, Козелець, Вороніж 
Глухівської сотні. У Києві діяла велика майстерня з 
виробництва вогнепальної зброї, яка складалась з 
12 майстрів. Зброярі спеціалізувались на виробни-
цтві пістолів та мушкетів. Рудники Любецької сотні 
Чернігівського полку виготовляли на потребу вій-
ська кулі, ядра та картеч. 

 Починаючи ще з Визвольної війни 1648-1657 
рр., значними центрами виготовлення гармат в 
Україні були Київ, Ніжин, Глухів, Новгород-Сівер-
ській, Переяслав-Хмельницький. 

В роки гетьманування Івана Самойловича та 
Івана Мазепи активно розвивається й приватне 
гарматне виробництво. Так, приватні людвисарні 
мали полковники Петро Рославець, Леонтій Свічка, 
Михайло Миклашевський.

Базовим елементом матеріальної частини вій-
ська було й забезпечення його порохом. Виготов-
ленням його займалися майстри порохівники. По-
рох виготовляли при селітроварних заводах Мирго-
рода, загалом Полтавщини, Київщини, Ніжинщини. 
Про високий розвиток виробництва пороху на Ліво-
бережжі та його добру якість згадує у своїх запис-
ках відомий французький інженер Г. Боплан: «Укра-
їнці роблять чудовий порох». Це підтверджує й факт 
відправки пороху до Москви з майстерень Переяс-
лава 1687 року .

Кращі зразки зброярського ремесла кінця XVII- 
початку XVIII століття ми можемо бачити музеях 
України й світу!

Марина ХАРМАК

Яким було дитинство та дорослі-
шання наших прадідів та прабабусь. 

Фотографа Миколи Федорови-
ча Боканя називають літописцем ба-
туринського краю, бо залишив нам 
у спадок численні світлини історич-
них пам’яток, пейзажів, сцен повсяк-
денного життя батуринців початку ХХ 
століття. Найвідоміші фото М. Бока-
ня стосуються висвітлення бідування 
його родини в кори Голодомору. За-
раз вони часто фігурують у виставках, 
виданнях та фільмах. Рідкісні, бо мало 
хто з українських селян у ті часи мав 
фотоапарат та мужність залишити такі 
фото свідчення. 

У 1938 р. М. Боканя було репре-
совано за проведення «контрреволю-
ційної агітації і поширення провока-
ційних фотознімків» та засуджено до 
8 років позбавлення волі у виправно-
трудових таборах, де він помер з не-
відомих причин у 1942 р. Саме в ході 
арешту у Миколи Федоровича було ви-
лучено записи «Із пережитого», зро-
блені, очевидно, на початку 30-х ро-
ків. Вони долучені до слідчої справи як 
речові докази, так і збереглись у ар-
хівах репресивних органів до нашого 
часу. 

У записах фотограф відводить 
значне місце спогадам про дитин-
ство. А було воно далеко не безхмар-
ним. Микола Бокань народився 4 квіт-
ня 1881 року у містечку Батурин Коно-
топського повіту Чернігівської губер-
нії. Батько Федір Іванович Бокань, зі 
стану козаків, служив у Конотопсько-
му земстві, був членом межової комі-
сії. Мати – із заможних конотопських 
міщан, її батько займався промислом 
– вичиняв овечі шкіри та шив кожу-
хи. Коли Миколці було 4 роки, в роди-
ні сталось лихо – від родової гарячки 
померла мати, залишивши 4 доньок і 
2 синів (а взагалі, в записах зустріча-
ється інформація про те, що в родині 
народилось 13 дітей, очевидно, інші 
померли у ранньому віці). 

Через два роки батько одружив-
ся вдруге. Про мачуху М. Бокань зга-
дує як про легковажну жінку, яка не 
турбувалась про дітей, часто випива-
ла з подругами. Через кілька місяців 
Федір Іванович вигнав її з дому. На-
вантаживши вози своїм добром, жін-

ка повернулась назад у Ромни, а бать-
ко почав спиватися. Застосовував на-
сильство до дітей. 

Через інтерес батька до богослу-
жінь, дітей теж залучили до співів на 
кліросі. І в дорослому віці М. Бокань 
близько року співатиме у церковно-
му хорі Воскресенської церкви у Ба-
турині. 

У квітні 1890 р. Федір Іванович за-
хворів і невдовзі помер. У спогадах 
згадується, що лікарі не захотіли його 
лікувати, пояснюючи відмову тим, що 
він сам згубив своє здоров‘я. Осироті-
лих дітей почали розділяти по родичах. 
Донька Ганна вийшла заміж, Олена 
служила прислугою у Конотопі, сина 
Силу віддали на виховання у с. Обма-
чів, а найменшого Миколу взяв Ф. За-
леський з Батурина, дуже добрий чо-
ловік. Взимку хлопець ходив до шко-
ли, влітку допомагав по господарству. 
Навчившись грамоті, вступив на служ-
бу до місцевого шинкаря М. Радя по-
давати горілку та прибирати посуд. 

Випадковість змінює життя Мико-
ли Федоровича. На службу у Таганрог 
викликали іншого хлопця з Батурина, 
прізвище якого теж починалось на лі-
теру «Б», але, не розібравши, вручи-
ли листа М. Боканю. Тож з 1894 р. він 
служить у галантерейному магазині 
грека Кірьякіді. У святкові дні, маючи 
необмежену свободу, проводить час у 

порту, спостерігає за пароплавами та 
вітрильниками, ходить на богослужін-
ня до грецького монастиря. Певно, це 
були кращі роки його життя. «Просто 
теперь не верится, как хорошо тогда 
жилось всем, кто хотел трудится. Па-
разитов общества (лодырей и пьяниц) 
не любили, но и они не терпели голо-
да», ностальгує Микола Федорович на 
початку 30-х років. 

Свій підлітковий та юнацький вік 
М. Бокань проводить у портових міс-
тах – Таганрозі, Новоросійську, Одесі. 
Служить у магазинах та лавках, спіл-
куючись з різними людьми та розши-
рюючи кругозір. Згодом шкодує, що 
не мав тоді фотоапарата. Цікаво, що в 
Одесі зустрів багато земляків з Бату-
рина (Пилипенка, Корнієнка), працю-
вав у їхніх м‘ясних лавках. Та ще 3 мі-
сяці служив у Одеському театрі разом 
з земляком В. І. Шамраєм .

У 1902 р., познайомившись з по-
глядами Льва Толстого та інших пись-
менників, Микола Бокань відчув ба-
жання жити в селі, бо там менше спо-
кус. І повернувся у Батурин. Так по-
чалась нова сторінка у житті нашого 
героя – фотографа, толстовця за пе-
реконаннями, голови великого сімей-
ства. 

До свого батьківства Микола Фе-
дорович ставився дуже відповідаль-
но. Мав семеро дітей – шестеро си-

нів та, найменшу, доньку, народже-
них між 1906 та 1919 роками. Мико-
ла Бокань власні педагогічні погляди 
виклав у рукописній брошурі «Записки 
отца о воспитании и образовании». У 
трьох копіях вона теж міститься у слід-
чій справі. Микола Бокань вважав су-
часників матеріалістами, які прагнуть 
виростити своїх дітей «дармоїдами та 
паразитами». Тодішню школу, науку і 
культуру вважав злочинними. Тому і 
дітей навчав вдома, наймаючи вчите-
ля, а виховання вважав суто батьків-
ською справою. 

У 1936 р. Микола Бокань робить 
висновок щодо своєї батьківської мі-
сії: «Видно невозможно спасти по-
драстающее поколение от всерастле-
вающего духа времени. Но какими бы 
дети не были, а мне приятно видеть их 
такими, необразованными, чем если 
бы они были врачами, инженерами, 
профессорами – они будут меньше 
вреда приносить».

Ми вам представили одну життєву 
історію. У кожній родині є неповторні 
сімейні перекази, що передаються від 
покоління поколінню. Тож вивчаймо 
життєві шляхи наших предків. 

Зоя СНІЖОК

Автори публікацій – 
наукові співробітники 

Національного історико-культурного 
заповідника «Гетьманська столиця»

Зброярська справа Лівобережжя

Копії гармат поч. XVIII ст. на території Цитаделі 
Батуринської фортеці, «Національний заповідник 

« Гетьманська столиця».

Шабля з піхвами, пістоль в експозиції музею 
археології Батурина. XVIII ст.

Вбитися в пір‘я: як це було понад 100 років тому
За спогадами батуринського фотографа Миколи Боканя

Микола Бокань з сином. 
Фото 26.06.1933 р.

«300 дней (триста!) без куска хлеба к скудному обеду». 
Фото М. Боканя, 2.04.1933 р.
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Петро АНТОНЕНКО

Палац
Жіноча новела

Присвята Їй

У сяйві  її тіла 
тьмяніло полум’я свічок.
Китайська середньовічна поезія.

Двохсотлітні липи і 
клени цілували Її лис-
тям крізь шиби вежі ста-
ровинного Палацу. Вона 
смачно прокинулася. Її 
тілом милувалися лише 
оте листя і птахи на де-
ревах та в небі. 

За кілька хвилин  була 
уже внизу, в парку. Між 
Нею і м’якою ранковою 
травою смарагдового га-
зону був лише тонень-
кий халатик. Тепер Вона 
дивилася  не згори вниз, 
а знизу вгору, не крізь 
шиби в парк, а з парку на 
шиби, які ховали кімнату, 
з якою Вона провела ніч. 

…Вона опинилася 
в цьому Палаці, в цьо-
му парку, в невеликому 
старовинному містечку 
цієї країни майже випад-
ково. Опинилася, обле-
тівши чарівною відьмоч-
кою на мітлі і облітавши 
літаками пів-Європи. А 
ось тут знайомі Її Друга 
(у котрого знайомі були, 
схоже, в кожному куточ-
ку Польщі), ці досі Їй не-
знайомі знайомі гаранту-
вали замєшка́ннє на кіль-
ка днів у цьому дивовиж-
ному Палаці. І ось Вона 
тут…

Перед цим Друг зая-
вив, що не зможе завез-
ти, закинути, занести Її  
сюди на руках особисто.  
Бо ба́рдзо зає́нти. Ну, це, 
швидше всього, збрехав, 
що так уже дуже зайня-
тий. Бо хоч і є успішним 
журналістом, але себе ці-
нує вище од своєї роботи, 
яку, втім, якось умудря-
ється ще й непогано ви-
конувати. 

До речі, одного 
разу  він заявив, начеб-
то кожна людина бре-
ше в середньому 10 ра-
зів на день. Або, кажучи 
м’якше, говорить неправ-
ду чи не зовсім правду. 
При тому, як це комусь не 
дивно, жінки так роблять 
значно рідше чоловіків, 
хоч ті і грішать на них 
щодо цього. Жінки  гово-
рять  не зовсім правду 8 
разів на день, чоловіки 
брешуть неправду 12 ра-
зів. А в середньому по 10.

Після такого підрахун-
ку Вона почала мимоволі 
стежити за своїм язиком і 
впевнилася, що до жіно-
чої «норми» благополуч-
но не дотягує. А коли іно-
ді  й говорить щось таке 
не таке, то лише во благо 
або жартома.   

Нині ж Друг  точно 
збрехав. Мабуть, злякав-
ся своєї дружини, ревни-
вої, як пес. Третьої, зда-
ється. Чи вже й з цією 
розлучився? Останнім ча-
сом Вона якось не всти-
гала слідкувати за сімей-
ними сагами Друга.

З цією останньою (?) 
Друг познайомив їх кіль-
ка років тому, коли пасія 
ще не була його дружи-

ною. Познайомив, як за-
вжди, оригінально:

– Знайомся, це моя 
майбутня колишня дру-
жина. 

Спрогнозував, лю-
бенький, і це. Втім, пасія 
й вухом не повела на цей 
напівжарт.      

 А то, було, Друг за-
пропонував Їй стати 
«останньою жінкою його 
життя». Тут Їй стало тріш-
ки лячно. Втім, Друг од-
разу  заспокоїв: зовсім не 
йдеться, що він упокоїть-
ся у Неї на руках, з усіма 
подальшими клопотами, 
правда, за це зоставить 
Їй у спадок свої статки 
(доволі розтринькані, як 
вона здогадувалася). А 
ще він заспокоїв Її, що, у 
свою чергу, він же не ста-
не останнім мужчиною Її 
життя. 

Врешті, всі ці милі пе-
рипетії так і зосталися не 
то жартом, не то серйоз-
ним жартом. Вони зали-
шилися добрими друзя-
ми, спокійно пройшовши 
усі стадії жінки до стату-
су друга. Як там у Чехова: 
«Жінка стає другом муж-
чини в такій послідовнос-
ті: спершу знайома, по-
тім коханка, потім друг». 
Якийсь час Їй здавало-
ся, що і йому так здава-
лося,– чи не виконати б 
їм цей роман-романс ще 
раз, «на біс»? Та потім 
Вона резонно вирішила: 
жінці не варто опинятися 
в тому ж ліжку вдруге.

Друг, у свою чергу, 
колись серйозно-зажуре-
но побідкався Їй, що хоч 
свого часу і перечитав 
стільки всього, але надто 
пізно натрапив на афо-
ризм Браніслава Нуши-
ча: «Свою автобіографію 
я довів до одруження, бо 
вважаю, що у мужчини 
після одруження уже не-
має автобіографії». На це 
Вона розраяла його, ска-
завши, що не завжди ви-
падає жити за афоризма-
ми й розумними цитата-
ми.  

Друг і привів Їй цьо-
го хлопця. Сказав, що 
це його друге Я (чи не 
позашлюбний синок? – 
було, подумала Вона), що 
це пів-нього, цебто пів-
Друга, і взагалі це він, 
Друг, у свої 20 років.

Хлопець не був зовсім 
незнайомим Їй. Він меш-
кав у сусідньому дворі, 
цебто будинку. Студент-
ствував і потроху підро-
бляв, щоб додати якусь 
копійку в родину, в якій 
були старша сестра і їхня 
мама, миловида розлуче-
на жінка віком «від 40-а». 

У хлопця було диво-
вижне як на сьогодні ім̀ я 
– Марко. «Маркові що? 
Є скрипка у Марка. Де 
хтось би плакав, а Марко 
заграє», написала поете-
са. Цей Марко грав не на 
скрипці, а на смартфоні з 
навушниками, увімкнути-
ми в мізки. І, мабуть, це 
було все, чим він уподі-
бнювався ровесникам. 
Все інше у нього було ін-

шим, ніж у інших.
Він був дуже неуваж-

ним. Приміром, витирав 
ноги, не заходячи в при-
міщення, а виходячи з 
нього. Але ж витирав, на 
відміну від багатьох. А що 
таким чином, то, мабуть, 
вважав, що під небом 
чистіше, ніж під дахами.

Марко товаришував з 
дядьКолею, котрий меш-
кав якраз над Нею, по-
верхом вище. Це було 
теж дивне товаришуван-
ня, адже дядьКоля був 
рівно втричі старшим од 
Марка. 60-річний  розлу-
чений кава́лєж, він уже, 
чи ще, спокійно дивився 
на жінок, натомість мав 
двоє захоплень – рибо-
ловлю і футбол, звісно, 
як вболівальник. Цих за-
хоплень Марко абсолют-
но не поділяв, але гос-
тював у дядьКолі часто. 
У Неї, було, промайнула  
думка, що Марко умис-
не ходить у гості нагору, 
щоб, спускаючись вниз, 
якось натрапити, як Вона 
виходить з дому чи по-
вертається сюди. 

Друг, привівши до Неї 
Марка, запевнив, що він 
буде дуже корисним  у 
різних побутових приго-
дах. Дійсно, коли Вона 
якось спалила фен і була 
вже зібралася купува-
ти новий, Марко якимось 
по́битом відремонтував 
спалений.

Він з першого прихо-
ду в дім ніяково запевнив 
Її, що не набиватиметься 
у друзі Її доньці й сино-
ві, хоча б тому, що значно 
старший від них. Значно 
– це на кілька років, але в 
такому віці це дійсно зна-
чно. 

У Марка була диво-
вижна здатність до яки-
хось несподіваних фраз. 
Якось запитав: «У Вашо-
го собачки є мобільний 
телефон?» Її собачку, за-
морського імені якої він 
ніяк не міг запам̀ ятати, 
він почергово називав 
іменами відомих євро-
пейських жінок-політиків 
– президента, прем’єра, 
канцлера. Дякувати Бо-
гові, що не котроїсь з ко-
ролев. 

Так чи є мобільний те-
лефон у Її собачки? Вона 
була так заскочена цим 
запитанням, що, не втри-

мавшись, розсміялася. 
А він спокійно пояснив: 
«Учора увечері я набирав 
Вам, але так і не додзво-
нився. Може, Ви вигулю-
вали собачку? То мені за-
хотілося зателефонува-
ти їй. Вона б сказала, чи 
Ви її вигулюєте, чи, може, 
пішли на побачення.»

Тут уже Вона відійшла 
від сміху і грізно заявила: 
«Я можу ходити  на поба-
чення, але моя собачка 
ніколи не проговориться 
тобі, до кого саме.»

В цю мить Вона поду-
мала, що таки  ж молод-
ша його мами… 

…Цей Палац, а за-
галом старовинна дво-
рянська садиба (як і на-
лежить,  поруч з Пала-
цом – парк, озеро) – все 
це було у власності  ту-
тешньої філії якоїсь сто-
личної наукової устано-
ви. До цієї власності вхо-
дили ще кілька корпусів 
сучасної забудови. А Па-
лац слугував у філії чи-
мось на кшталт невелич-
кого готелю. Кілька кім-
нат на горішніх поверхах 
були затишними, за сут-
тю, готельними номера-
ми для заїжджих учасни-
ків усіляких конференцій 
і такого іншого та й про-
сто для приїзду на відпо-
чинок засмиканих столи-
цею науковців.   

Вона обрала собі не 
просто кімнату горіш-
нього третього поверху, 
а кімнату в одній з двох 
веж Палацу. Кімната, до 
того ж, виявилася дво-
рівневою, то ж Вона мит-
тю злетіла на другий рі-
вень, на рівень птахів і 
крон дерев. Це було су-
пер! Крім того, в  цю пору 
початку літа Палац був 
порожнім, як, власне, і 
все обійстя. А у вихідні, 
цебто чиїсь вихідні, бо у 
Неї всі дні стали однаково 
легкими і вільними, Вона 
взагалі залишалася в Па-
лаці сама. 

Одного ранку піш-
ла до невеличкого озе-
ра в глибині парку. В цю 
ранню пору, в яку Вона 
ніколи не прокидалася 
ТАМ, вдома, над гладін-
ню озера ще клубочився 
легенький туманець, па-
рувала тиха вода. Посе-
ред озера плавали дикі 

качки. 
На тому березі сидів 

з вудками рибалка, ску-
йовджений і трохи со-
нний неозначеного віку 
чоловік, втім, доволі при-
вітний хлоп. Це все Вона 
роздивилася, коли піді-
йшла ближче. Бо в Ній 
раптом прокинулися 
якісь гени не так і дале-
ких – всього на два поко-
ління назад – сільських 
предків. А, може, щось 
ще й давніше, з матріар-
хату. І Їй страшенно за-
хотілося  зловити рибу. 
Тільки чим і як?

Рибалка наче вгадав 
Її бажання і простягнув 
одну зловлену рибу, до-
волі велику, більш як на 
долоню. Вона потримала 
цю прохолодну рибину в 
руці і навіть сфотогра-
фувала на телефон. «От 
я й зловила, принаймні 
рибалку», весело поду-
мала Вона. Та й хлоп, 
схоже, вже впіймався на 
гачок звабливої україн-
ки. Він посміхнувся і мо-
вив:

– Гди па́ні хце, то ту 
мо́же і компа́цца. В тим 
єзьо́рє ба́рдзо мє́нка 
во́да.

Ну, купатися в хала-
ті Вона не могла, «в без 
нічого» теж. Скупаєть-
ся пізніше. А що в озе-
рі дуже м̀ яка вода, пові-
рила на слово. Хоч воду і 
кохання ліпше відчути на 
собі.

Марко, виявляється, 
пише вірші. Одного вечо-
ра довго і плутано читав 
їй  телефоном якісь свої 
дивні й незрозумілі, ли-
бонь, і йому самому, ві-
рші. Потім сказав:

– Я краще Вам це все 
напишу. Тільки не читай-
те ці вірші, як наші ви-
кладачі в університеті. І 
не смійтеся, просто я ось 
так пишу. 

Він дійсно з̀ явився 
за кілька днів зі своїми 
віршами. І так вийшло, 
що якраз напередодні Її 
від̀ їзду. Звідки він дізна-
вся про цей від’їзд? Не 
від дядьКолі ж, хоч той 
знає навіть про те, що ще 
не відбулося, говорячи 
про це, як про доконаний 
факт. Невже дізнався від 
Друга, своєї  копії?  

– Ви, мабуть, уже не 
повернетеся сюди ніко-
ли, – ледве переступив-
ши поріг, мовив своє чер-
гове дивне запитання-су-
дження. 

Вкотре ошелешена 
ще одним таким випа-
дом, Вона знову не при-
думала, що тут відпові-
сти. Цей патлатий сум-
ний хлопак чомусь вга-
дав Її потаємне. Те, що 
Їй інколи так не хочеться  
повертатися в дещо. В ці 
навіть не клопоти, навіть 
не метушню, навіть не су-
єту суєт, а щось убогіше. 
В ці будні, сяк-так покро-
плені вихідними. В цю ка-
зенну установу, де Вона 
була керівником колек-
тиву, майже всуціль жіно-
чого. Врешті,  колективу 
звичайних, нормальних 
колежанок, навіть попри 
те, що вони постійно під-
шукували чи приклеюва-
ли Їй чергових коханців. 
Так, наче Вона сама не 

могла б з цим впоратися. 
Тільки свисни, як каже 
дядьКоля. 

Вона приречено ро-
зуміла, що в цьому світі, 
схоже, нереально вирва-
тися з колообігу СПРАВ, – 
нарад з велемудрими до-
повідями, конференцій, 
планів, звітів і коштори-
сів. 

Але що він таке то-
рочить, цей Марко? Куди 
і «накуди» це  Вона їде? 
Ага, то він же прийшов з 
віршами. Вона злякалася, 
що зараз із потіпаної сум-
ки Марка з̀ явиться тов-
стелезний гросбух з його 
поезіями. Однак, Марко 
простяг Їй лише малень-
кий аркуш.

– Це Вам, на згадку. 
Тут всього два рядки.

Вона глянула на ці 
рядки, нашкрябані ру-
кою, що більше звикла до 
клавіатури комп’ютера,  
втім, нашкрябані все ж 
ручкою. 

– Прочитайте потім,– 
попросив Марко. І мовч-
ки пішов. 

Вона стійко витрима-
ла довжезну паузу годин 
у дві і вже перед  сном 
прочитала ці два рядки:
«Спасибі Вам за Вчора.
А Завтра – буде Завтра»

У двері кімнати ти-
хенько пошкрябало.

– Увійдіть.
Двері прочинилися. 

На порозі, в ранковому 
світлі, що лилося крізь 
шиби Палацу, стояв Мар-
ко. Цибатий і патлатий, 
з тою ж ніяковою усміш-
кою. 

Їй захотілося вщипну-
ти себе, щоб прокинути-
ся. Це було  якесь дежа-
вю, чи мана, чи роздво-
єння. Або, як каже дядь-
Коля, «повний капєц». 

– Пшепра́шам, пані, 
дзєнь до́бри. Мам на 
імьо́н Ма́рек.

…Марек був студен-
том філії воєводсько-
го  вишу у цьому містеч-
ку. В маєтку він підпра-
цьовував, щоб додати 
якийсь ґрош у родину, 
в якій, крім нього, були 
старша сестра і мама, 
миловида, розлучена 
полька віком «від 40-
а». Тато Марека колись 
десь кудись якось зник. 
Родина, як і більшість 
поляків, не бідувала і не 
розкошувала. 

Марек щось робив по 
догляду за Палацом і за-
галом маєтком, а також 
допомагав у поби́ту  тим-
часовим гостям філії. До 
Неї теж був приставле-
ний по службі. «На той 
випадок, якщо я спалю 
фен», посміхнулася Вона 
сама собі десь за день-
два після знайомства з 
Мареком.

З нього був також не-
поганий екскурсовод –  
пшево́днік. Він дуже лю-
бив своє старовинне міс-
течко. Власне, воно було 
звичайним, але лежало на 
дуже історичному обшарі 
північно-західної  Польщі, 
де колись зародилося її 
королівство. Марек  охо-
че розповідав їй про 
заби́тки гістори́чни 
міста і околиць.
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Бібліотека ім. Коцюбинського 
представляє Нобелівських 
лауреатів

14 Палац
Інколи вони разом 

спацерува́ли  містом. Рано-
вранці машини комунальної 

служби мили тротуари якимось 
розчином. Вдень вулиці були май-
же порожні. А ось увечері, особли-
во у вихідні, були повні люду. Юрба 
пливла туди-сюди, а згори на неї 
гляділи з балконів статечні сімей-
ні пари. 

Марек взагалі-то був веселим 
хлопаком. Правда, інколи на нього 
находила меланхолія, і він міг за-
явити таке:

– В на́шим мя́сцє, про́ше па́ні, ніц 
че́ґось таке́ґо. Ти́лько два косцю́ли, 
два цмента́жи, чтердє́сьцє скле́пув 
і є́ден Ма́рек. 

Вони швидко порозумілися, спіл-
куючись обома мовами. Вона на льо-
ту схоплювала цю начебто й близь-
ку, але своєрідну мову, з багать-
ма шиплячими, які хтось не дуже 
сприймає, а Їй  вони якраз подо-
балися. І миттю вхопила, що Марек 
перелічує у своєму місті два костьо-
ли, два цвинтарі, сорок магазинів і 
одного-єдиного  ось такого Марека.

…Мобільний телефон Вона ко-
лись назвала дебільним. Він ха-
пає тебе за барки в найнесподіва-
ніший момент. Однак, щось вдіяти 
з цим було непросто. Поволі стаєш 
смартфонозалежною.  

Дзвінок, тобто мелодія Моцар-
та, пролунав у Палаці пізно увече-
рі. Так пізно інколи міг телефону-
вати Друг.

– Вє́́ чур до́бри, найяснє́́ йша 
пані. Лежиш?

– Звичайно.
– І вже другий тиждень. Здаєть-

ся, їхала на п’ять днів?
– Коли здається, хрестяться. 
– І спльовують. Між іншим, тут є 

новини. Маю тобі пропозицію. 
– Сподіваюсь, не руки і серця?
– Гірше. Тут вимальовується 

один цікавий проект, міжнародний.
– Я вже у міжнародному проекті. 

Поговоримо, коли повернуся. Якщо 
повернуся. Так що, любенький, 
добре́ґо ці вєчо́ра, до відзє́ння, до 
зобаче́ння. 

Марек  інколи  її дивував. Не-
сподіваними запитаннями. Але ось 
це?

– Ілє пані ма лят?
Ну, це вже занадто! Європей-

ський хлопак, називається. Таке 
зухвальство! Запитувати у жінки 
про її вік. 

Марек спохопився, зрозумівши, 
що сказав дурість:

– Пшепра́шам, алє пані та́ка 
мло́да і пє́нкна, же виґльо́нда, як 
мо́я ста́рша сьо́стра. 

А цього Вона вже не могла стер-
піти. Стала в позу розгніваної клас-
ної дами і, дивлячись йому просто у 
вічі, відрізала:

– Ніе вєм, і́лє лят ма тво́я 
сьо́стра, але вєм докла́днє, же мам 
ти́лє лят, і́лє ма тво́я ма́тка.  

Польською мовою кімната – 
по́куй. Може, ще й тому Вона так 
звикла до цієї кімнати в піднебессі, 
на рівні з кронами і птахами, що тут 
– по́куй, спокій.

Втім, цієї ночі заснула не од-
разу. Винен Марек. Виявляється, 
пише вірші. Спершу читав Їй теле-
фоном цю поезію дивною сумішшю 
двох мов. А сьогодні під вечір при-
носить клапоть паперу, на якому 
авторучкою нашкрябано розхитані 
рядки. 

– Ти́лько попро́ше пані, нєх нє 
чи́та те́раз. Лє́пєй пшед снем.

Перед сном, так перед сном. Цей 
хаотичний вєрш спершу видався їй 
якимось кросвордом. Потім почала 
вловлювати реалії містечка, з його 
косцю́ламі, цмента́жамі, скле́памі і 
є́дним та́кім  Ма́реком. Закінчував-
ся вірш так:

 «І рано, як співають птахи,
там нас будив косцюльний подзвін

по ру́жни бо́ки те́ґо зво́ну.»

Врешті, прийшов і тихий сен, 
сон, у якому вона несподівано  май-
же літала, як справді літала у снах 
дитинства. 

А ранком, під подзвін недале-
кого костьолу, їй марився хтось 
невідомий, розділений з нею цим 
косцю́льним подзво́нем. 

    
За Календарем друїдів Вона Ки-

парис. Вперто чинила опір цьому ка-
лендареві, тому, як він характеризу-
вав Її. Десь в Її  генах сидів чортик 
самостійності, непокори й неско-
рення  будь-яким авторитетам, на-
віть древнім друїдам. Невже це дій-
сно  Вона? «Ці люди відзначаються 
стрункою поставою і привабливою 
зовнішністю. Представники цього 
знаку  цінують в житті кохання і ро-
дину. Вони товариські, мають багато 
творчих талантів. Добре розвинута 
інтуїція допомагає людям цього зна-
ку уникати помилок і обирати в жит-
ті вірних друзів. Їх недоліки – зайва 
легкість характеру і поступливість.» 

Невже це про Неї? Та на біса їй 
та «струнка постава»? А втім, нехай 
буде, це нині рідкість. А от «твор-
чі таланти й інтуїція» точно зараз  
небагато варті. Натомість це що – 
лише два недоліки? Їй захотіло-
ся шукати у собі щось інше, інше, 
інше, особливо недоліки.

Он Друг за цим же Календарем 
друїдів народився в День берези,  
єдиний такий день року. Не марно 
ж його так притягують жінки. А що 
значить – «притягують»? Вони його 
чи він «притягується» до них?

Щось Вона заплуталася у двох 
соснах, яких, до речі, тут і нема. За-
плуталася в цих деревах, дже́вах.

Отже, Вона – Кипарис. Правда, 
жодного кипариса тут, на північно-
му заході Польщі, теж  і близько не 
було. То як його прихилятися до не-
існуючого дерева? 

А Вона всі ранки віддавалася 
оцьому ритуалу: обнімала дерево. 
Отак-от припадала в ранковій не-
ймовірній тиші саме до цього дере-
ва, навпроти вікон Її по́кую, і мовби 
чула його всім єством. 

Якось не звертала уваги, до 
якого ж дерева припадає.  Одного 
ранку підвела голову і глянула на 
крону.  Це був клен. Власне, най-
могутнішими і найдревнішими де-
ревами парку й були саме клени і 
липи. Першого ж ранку Вона обра-
ла це дерево навмання. Виявився 
клен. Може, випадково?

Вона обнімала клен. Липу – це 
було б щось лесбійське. А клен? 
Того ранку Вона ніби зросталася з 
цим двохсотлітнім деревом. І рап-
том  так жагуче відчула момент за-
чаття в собі  себе іншої – тої, що  
завше буде молода, красива, здо-
рова, спокійна, іронічна, несуєтна, 
наївна і вперта. Вона й була, Вона 
і є такою, але водночас в Ній на-
роджувалася інша, якась інша така. 

«Тихо ллється з кленів листя 
мідь». Але ж це буде колись, пізні-
ше? Чи, може, життя не має ні по-
чатку, ні кінця?  

Червень – літо в розвої, липень 
– мліє, серпень – пригасає.  А Вона 
ж у якій порі? Зараз самісінький по-
чаток червня. Початок  літа, поча-
ток  життя… 

Допоможе Їй хто ж, як не Марек. 
Знести  Її речі вниз (скільки там тих 
речей), донести їх  з парку на вули-
цю, до міського автобуса. На вок-
зал добереться сама. 

Марек  явно хотів Їй сказати 
щось таке не таке. Врешті, мовив, 
як завжди, ніяковіючи:

– Я теж од̀ єжджа́м. Ти́лько 
ю́тро.

– І куди  їдеш завтра?
– В Нє́мци. 
– Надовго  в цю Німеччину?
– Ніе вєм. Мо́же, на рок чи пув-

тора. Хце заро́біць я́кісь пєньо́нзи 
для родзі́ни.  

– А навчання?
Мареку, схоже, не було що від-

повісти. Сказав інше: 
– Ніе мам че́ґось презенто́ваць 

пані на пожеґна́ннє. Ти́лько от, 
боте́лєчка во́ди мінера́льней. 
То ба́рдзо до́бра по́льска во́да, 
жрюдля́на і зі́мна.

– Джерельна й холодна? Чу-
дово! Але зараз не питиму, юж в 
поцьо́нґу. А то від холодної води ін-
коли паморочиться голова. 

– А цо то зна́чи – «паморочиться»?
Вона знала, що польською 

це буде, в певному сенсі, «зврут 
ґло́ви».  

– Марек, це дуже складне укра-
їнське поняття. Ти ще молодий. 

– Для че́ґо пані так? Ніе́  є́стем 
мло́ди, є́стем юж ста́ри.

– Ну добре, старий, дзєньку́є ці 
за вши́стко. 

– Жеґна́йцє.
– Чому «прощайте»? До 

відзє́ння. 
Уже в потязі пригадала, що за-

була у Палаці, в по́кую, одну побу-
тову дрібничку, куплену на Її про-
хання Мареком. 

«Значить, повернуся!»

…Заквакав будильник смартфо-
на. Раніше у неї був і сам будиль-
ник, на батарейці. Але якщо вже 
падати у смартфон, то все далі. 
Квакало, звісно, не так, як жабки у 
весняному ставку, а противно. 

Втім, нема лиха без добра. Бу-
дильник вихопив Її із заплутаного 
ранкового сну, де плелися СПРАВИ 
– наради, конференції, плани, звіти 
і кошториси. 

Слідом у смартфоні – мелодія 
Моцарта. Друг. 

– Ві́там па́ні!
– Я ще сплю. 
– Як приємно втрапити дзвінком 

прямо пані у ліжко. Слухай, я при-
думав нове слово.

– Ще не стомився придумувати?
– Нізащо. Так от, увечері гово-

рять «На добраніч». А  зараз  я го-
ворю тобі  одним словом – «Надо-
бранок».

– Дзєньку́є па́ну.
– Ну, кажи: як поїздка?
– Де Марко?
– Впізнаю: запитанням на за-

питання. А Марка нема. І ніколи не 
було. Тобі привиділося.

– Щось забагато ввижається. 
– Кажу ж, то був другий Я, цебто 

я у 20 років. 
– І де він, той ти у 20 років?
– Там, у моїх 20-ти роках?
– А як серйозно? 
– У цьому світі ще є щось сер-

йозне?  Ну, добре. Він виїхав, дру-
гого ж дня після твого від̀ їзду.

– Куди й чого?
– У Польщу. На заробітки.  
– А навчання? 
–Життя навчить. 
Їй пригадався прощальний вірш 

Марка. Як це буде польською? 
Останні дні Вона ловила себе на 
тому, що інколи починає думати 
польською. Або, принаймні, шукає, 
як буде цією мовою те чи інше слово. 

Поляки не звертаються одне до 
одного на «Ви», тільки на «Ти», чи 
пан або пані, панна, якщо дівчина. 
То як же це буде? 

«Дзєньку́є ці за Вчо́рай.
А Ю́тро – бе́ндє Ю́тро».

    
– Якась пауза? То все ж, як по-

їздка? 
– Па́ну длу́го чи кру́тко?
– Коротко. У світі  й так забага-

то слів. 
– Коротко? Спасибі за Палац…
        

20.06.2019.
Перемишль, Польща – Чернігів, 

Україна

Чернігівська міська центральна бібліотека веде 
у Фейсбуці представлення лауреатів Нобелівської 
премії з літератури, твори яких вийшли в україн-
ських перекладах.

Маріо Варгас Льйоса
Хорхе Маріо Педро Варгас Льйо-

са – перуанський прозаїк, драматург, 
есеїст, філософ, публіцист, політичний і 
громадський діяч.

Письменник народився 28 бе-
резня 1936 року в перуанському міс-
ті Арекіла в родині дипломата. Закін-
чив католицьку школу, а у 1950 році – 

військове училище «Леонсіо Прадо». Вчився на філологічному 
факультеті університету Сан-Маркос. У 1958 – отримав сти-
пендію Мадридського університету і виїхав до Європи та США. 
Тривалий час жив у Британії. З 1990-х рр. – переважно в Іс-
панії. 

Вже перший роман Варгаса Льйоси «Місто і пси» (1963) 
зробив письменника відомим. Він спричинив справжній скан-
дал і був підданий осуду з боку офіційної влади, після чого кни-
гу було заборонено й спалено. У романі показано, які безчин-
ства дідівщини існують у перуанській армії. «Місто і пси» став 
культовою книгою для молодіжної читацької аудиторії, в тому 
числі і в СРСР (утім, російський переклад мав деякі купюри в 
епізодах з відверто сексуальними конотаціями). У СРСР і США 
роман було екранізовано. Радянська кінострічка «Ягуар» була 
відзнята чилійським режисером Себастьяном Аларконом у 
1986 році.

Наступні романи Варгаса Льйоси «Зелений дім» (1965) та 
«Розмова в соборі» (1969) також мали неабиякий успіх.

1990 року письменник балотувався на посаду президента 
Перу від партії «Демократичний фронт», але програв у другому 
турі Альберто Фухіморі, який згодом став диктатором і режим 
якого Варгас Льйоса жорстко і переважно справедливо кри-
тикував. 

1993 року Льйоса отримав громадянство Іспанії, не від-
мовляючись від перуанського, хоча був на межі втрати остан-
нього через негативне ставлення до нього тогочасної влади 
Перу.

Письменник продовжує активно творити в найрізноманіт-
ніших жанрах: комедії, детективу, історичного роману, політич-
ного трилера. Декілька його творів було екранізовано. Зокре-
ма, великої популярності набув кінофільм «Місто і пси» (за зга-
даним однойменним романом) режисера Франсіско Ломбарді.

Твори Варгаса Льйоси відображають його бачення Перу і 
його життєвий досвід як перуанця. З часом він поступово роз-
ширив свій діапазон і взявся за висвітлення проблем, що по-
стають в інших частинах світу. Впродовж кар'єри змінився та-
кож його стиль – від літературного модернізму до іноді грайли-
вого постмодернізму.

Загалом Маріо Варгас Льйоса написав понад 30 романів, 
есе та п̀ єс.

2010 року письменник став лауреатом Нобелівської пре-
мії «за картографію владних структур і гостре зображення люд-
ського опору, бунту й поразки». 

У листопаді 2014 року, за сприяння посольства Іспанії, 
Маріо Варгас Льйоса відвідав Україну, побувавши у Києві й 
Дніпрі, поспілкувався зі студентами Київського Національно-
го університету ім. Тараса Шевченка. «Я дуже хотів відвідати 
Україну, адже мене також надзвичайно схвилював і надихнув 
цей рух громадянського суспільства, яке хоче покінчити з ав-
торитарною традицією, рух суспільства, якому набрид постій-
ний російський інтервенціонізм, якому набридла корупція. 
Вірю, що тут, в Україні, відбувся героїчний подвиг в ім‘я сво-
боди, який глибоко вразив всіх чоловіків і жінок світу, всіх хто 
цінує демократію, законність і свободу», сказав письменник у 
своєму виступі. 

В українських перекладах побачили світ такі твори Маріо 
Варгаса Льйоси:

Публікації у журналах та збірках: оповідання «Гість» («Всес-
віт», 1976, № 2); повість «Щенята» у збірці «Сучасна латиноа-
мериканська повість» (1978); роман «Хто вбив Паломіно Моле-
ро?» («Всесвіт», 1988, № 8).

Окремі книги: «Зелений дім» (1988), «Витівки кепського ді-
вчиська» (2010), «Сон кельта» (2012), «Скромний герой» (2014), 
«Хто вбив Паломіно Молеро?» (2016).

Коментар редактора нашої газети. Льйоса – останній кла-
сик латино-американської літератури, яку вважають найвищим 
досягненням світової літератури другої половини ХХ століття, 
яка дала світові такі імена, як Маркес, Борхес, Карпентьєр.

Зверну увагу ще на два романи Маріо Варгаса Льйоси.
«Війна кінця світу» – це епопея про драматичні події у Бра-

зилії ХІХ століття, коли країна опинилася на грані громадян-
ської війни. Основна ідея роману – біда і трагедія людства, 
коли люди абсолютно не чують одне одного, не розуміють іншо-
го і не бажають прислухатися до нього і зрозуміти.

«Тітонька Хулія і писака» – блискучий сатиричний роман з 
автобіографічними елементами. В ньому ще кілька десятиліть 
тому письменник прогнозував пошесть, засилля так званої ма-
сової культури.
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СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Для швидкого і якісного заварювання чаю постав-
те заварний чайничок у каструлю з окропом.

Щоб морква не зів̀ яла і не засохла, зберігайте її в 
ящичку з вологим піском.

Щоб зелень якомога довше була свіжою, промий-
те її, а коли стече вода, загорніть у папір, тільки не во-
щений, і покладіть у целофановий пакет. В нижньому 
відділенні холодильника зелень буде свіжа тижнів зо 
два.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Замість того, щоб 
скаржитися на шипи у 
троянди, я тішуся, що се-
ред шипів росте троянда. 
(Жозеф Жубер).

 Коли людині зда-
ється, що все йде шкере-
берть, в її життя намага-
ється увійти щось чудове. 
(Далай Лама).

 Три речі ніколи не 
повертаються назад – 
час, слово, можливість. 
Тому: не втрачай часу, ви-
бирай слова, не втрачай 
можливість. (Конфуцій).

Було колись...
Гюстав Флобер, від-

мовившись від усіх при-
над життя, зачинився в 
маєтку Круассе й проси-
джував аж до темряви за 
письмовим столом, ба-
гато разів переписуючи 
розділи роману «Мадам 
Боварі». «Проваджу при-
кре життя, позбавлене 
всіх радощів,– скаржив-
ся він в одному із листів, 
– і мене підтримує тіль-
ки моя несамовита затя-
тість, часом вона плаче 
від безсилля, але не зда-
ється. Я люблю мою ро-
боту любов'ю нестямною 
і дикою, як аскет, волося-
ниця роздирає моє тіло».

Деякі видатні пись-
менники взагалі не одру-
жувалися. Років сто ро-
ків тому це вважалося 
великою дивиною. Воль-
тер, Данте, Руссо, Спіно-
за померли, так і не одру-
жившись, вважаючи, що 
дружина тільки буде за-
важати їм творити, а за 
будинком чудово догляне 
і прислуга.

Куточок 
гумору

– Галю, а як ти вида-
лила оту жирну пляму з 
дивану?

– Розлучилася з чоло-
віком.

☺ ☺ ☺
– Що таке сімейне 

життя? Я працюю, дру-
жина працює,увечері ми 
їмо.

☺ ☺ ☺
На лавці сидить сум-

ний чоловік. До нього сі-
дає інший і запитує:

– Що сталося?
– Оці мої штани ко-

штують 1200 гривень.
– А мої 1500. І що?
– Та лавка пофарбо-

вана…
☺ ☺ ☺

– У вас такий затиш-
ний офіс. А де сидить ди-
ректор? 

– В тюрмі.

Корисні Корисні 
порадипоради

 З одного гектара посівів ехінацеї пурпурової 
можна отримати від 60 до 130 кілограмів меду. При 
цьому ехінацея цвіте наприкінці літа, коли основні ме-
доноси вже відцвіли.

 У Південно-Західній Азії і на Аравійському пів-
острові є рослина, яку називають «квіткою сміху». Її 
насіння здатне викликати у людини безпричинний 
сміх десь на півгодини, після чого людина спокійно за-
синає. Лікарі-стоматологи дають хворим з алергією на 
новокаїн ці «зерна сміху».

 Максимальна глибина Маріанської запади-
ни 10 994 метрів ± 40 метрів (згідно з даними 2011 
року). Для порівняння — найвищий пік Землі — Еве-
рест — досягає висоти 8 848 метрів, Еверест може 
повністю покритись водою у Маріанській западині.

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 відновили заняття

Курси, що діють при Чернігівській міській бібліотеці 
ім. М. Коцюбинського, відновили заняття після карантину.

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.

алі-

Неправильно Правильно
Не мішало б Не завадило б

Неохота їхати Не хочеться їхати

Не по адресу Не за адресою

Не подавати виду Не давати взнаки

Не по душі Не до душі

Не по силам Не під силу

р д у

Наталка ФУРСА

Я згодна, доле, повтори
цю арифметику для мене:
за кожну втіху – три жури,
на три петлі – один перстеник,
на десять чорних намистин – 
одна сліпуча, наче промінь,
на сто заблуканих стежин – 
ще сто, і теж – у невідомість,
на тисячу порожніх днів –
один, наповнений по вінця,
і на мільйон майданних слів –
одне із Богом наодинці… 
 

 3-4 червня 2020 року

* * *
У печалі – довгі рукави
і поділ сорочки – в молочаї.
Знаю точно: ти іще живий –
і щодня по пташці відпускаю.
У печалі – хмара на лиці,
де ясніли променями очі,
і в тумані, як у молоці,
ті пташки безпомічно тріпочуть.
Розпрямляє кучері спориш,
гілка аж поскрипує у росах.
Та стоять, як припнуті, вітри,
що біду голосять і розносять
по світах, поміж яких – і твій,
що поранивсь щастя гострим краєм:
біль ховає він у рукаві –
і пташок у небі виглядає.

З майбутньої книги 
«…ані вирію, ані скиту…»

В Англії невідомий багатій за-
платить тим, хто схудне

У графстві Оксфордшир у селі Денчуорт неві-
домий чоловік протягом карантину через праців-
ників місцевого пабу надсилав жителям «фіш-енд-
чіпс» (рибу та картоплю) – безкоштовно. Тепер він 
вирішив, що після відгодовування людей потрібно 
приводити їх у форму. Благодійник платититиме по 
100 фунтів стерлінгів (близько 3300 грн.) тим, хто 
за два місяці скине 10% ваги. Щоб отримати гро-
ші, треба надіслати фотодоказ схуднення власни-
ку пабу, який розсилав частування під час каран-
тину. Це повинен бути знімок ваг до і після схуд-
нення. Попри це, фіш-енд-чіпс невідомий продо-
вжує надсилати.

Бельгійцю 9 років доставляють 
піцу, яку він не замовляв

Жан Ван Ландегем, 65-річний чоловік з бель-
гійського міста Тюрнхаут, трясеться від страху, 
коли чує звук скутера. А все тому, що протягом 
дев'яти років – у різний час дня і ночі – йому додо-
му доставляють піцу, яку він ніколи не замовляв.

Спочатку Ландегем думав, що хтось просто 
переплутав адреси. Однак замовлення – не тіль-
ки піцу, а й інший фаст-фуд – приносили до його 
дверей з різних закладів, іноді по кілька разів на 
день.

Кульмінація настала в січні минулого року: 
тоді в один день до Ландегем приїхали 10 достав-
щиків, один з них – з 14 піцами.

Чоловікові не доводилося платити за їжу, бо 
він завжди відмовлявся від замовлень, яких не 
робив. Однак ситуація була вкрай незручною як 
для нього, так і для закладів.

Найцікавіше, що те ж саме відбувалося протя-
гом дев'яти років і ще з одним Ландегемом, який 
живе за 30 кілометрів звідти.

Чоловіки звернулися в поліцію, але поки не 
знайшли «жартівника». Очевидно, це якийсь їх 
спільний знайомий. 

Цікаве по планеті
Впертий пенсіонер 

40 років грав у лотерею 
однаковими цифрами 

і таки виграв

Чоловік зірвав джекпот у 300 тисяч ав-
стралійських доларів, протягом 40 років 
позначаючи в лотерейних білетах одні й ті 
ж числа. Цей житель австралійського міста 
Рокгемптон у штаті Квінсленд побажав за-
лишитися невідомим.

Чоловік зізнався, що чекав цього мо-
менту багато років. Недавно вийшов на 
пенсію і тепер зможе провести її безбід-
но. Виграш пенсіонер ймовірно витратить 
на новий будинок і обов'язково кілька ра-
зів з'їздить у подорож, коли стабілізується 
ситуація з коронавірусом.

Рекордсмен 
по світових рекордах

Американець зі штату Айдахо побив 
світовий рекорд з випивання лимонного 
соку через соломинку, випивши літр соку 
за 16,53 секунди.

Девід Раш побив понад 100 різних сві-
тових рекордів з Книги Гіннеса, причому 
деякі доволі серйозні, в царині науки, тех-
нології. 

Чимось дуже здливовані…


