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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. 

Анджей Дуда переобраний 
президентом Польщі

У неділю в другому турі президентських виборів змага-
лися чинний глава держави Анджей Дуда, представник прав-
лячої партії «Право і Справедливість», і мер Варшави, пред-
ставник опозиційної партії «Громадянська платформа» Ра-
фал Тшасковськи. З мінімальною перевагою, набравши тро-
хи більше 51 % голосів, переміг Дуда. Його партія домінує і 
в парламенті, набравши найбільше голосів на двох виборах 
поспіль.

Бої між військовими 
Вірменії та Азербайджану 

Щонайменше чотири азербайджанських військовими 
загинули внаслідок боїв між військовими Вірменії та Азер-
байджану, які почалися у неділю.

Інцидент стався в Товузькому районі азербайджано-ві-
рменського кордону. Вірменія і Азербайджан звинуватили 
один одного в провокації інциденту.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією почався че-
рез Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно 
вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила 
про вихід з Азербайджанської РСР. Тепер це непідконтроль-
ної уряду Азербайджану територія, де створена невизнана 
Нагорно-Карабахська республіка, яку підтримує Вірменія. У 
Баку цю територію вважають окупованою Вірменією і на лінії 
розмежування з НКР часто бувають сутички.

ДБР розслідує 5 тисяч справ про 
жорстокість правоохоронців
Державне бюро розслідувань України розслідує близь-

ко 5000 кримінальних проваджень за фактами жорстокого 
поводження з боку правоохоронців, у тому числі катувань. 
У структурі Головного слідчого управління та територіальних 
управлінь ДБР створено відповідні підрозділи, які здійсню-
ють досудове розслідування фактів вчинення працівниками 
правоохоронних органів злочинів, зокрема тих, що стосують-
ся жорсткого поводження та катування.

Так, рівно 30 років. Ця кругла, по-
важна і зобов̀ язуюча цифра названа 
наперекір балачкам про наші «майже 
30 років» державності. Майже – це 
від 24 серпня 1991 року, ухвалення 
Верховною Радою Акту Незалежнос-
ті. І цей ювілей ми святкуватимемо 
наступного року. 

Але ювілей і нині, якраз сьогодні. 
А зобов̀ язуючою названо цю цифру, 
щоб підкреслити: як надовго, на роки 
і вже й десятиліття, застряли ми на 
цих манівцях. На шляху переходу від 
колонії до держави, від тоталітарного 
до демократичного суспільства. Шля-
ху, який багато країн пройшли значно 
швидше. 

30 років. І є резон в тому, коли 
багато хто пропонує відлік нашої не-
залежності вести саме від 16 липня 
1990 року, коли Верховна Рада тоді 
ще Української РСР (радянської соці-
алістичної республіки в складі СРСР) 
ухвалила цю Декларацію про дер-
жавний суверенітет. Рада, обрана в 
березні того ж року, яка в серпні на-
ступного проголосила незалежність.

Дехто взагалі пропонує вести цей 
відлік від 22 січня 1918 року, дня про-
голошення Центральною Радою Уні-
версалу про незалежність Україн-
ської Народної Республіки. Але потім 
була поразка наших визвольних зма-
гань і сім десятиліть жахливого кому-
но-радянського режиму. А тут – без-
перервність 30-ти останніх років. 

1990 рік. Минуло 5 років Перебу-
дови, яка асоціювалася з молодим і 
енергійним лідером компартії і СРСР 
Михайлом Горбачовим, до речі, укра-
їнцем по матері. Чи це була спроба 
демократичної трансформації кра-
їни, чи спроба якось її «олюднити», 
врятувати, але СРСР сипався на очах. 
Бо все має свій вік. В тому числі й це 
дивовижне утворення, найбільша за 
площею держава планети, яка вини-
кла лише завдяки сотням років агре-
сії і експансії Московії, стягуванню 
московитами, росіянами абсолютно 
різнорідних земель і народів, від При-
балтики до Середньої Азії, Сибіру і 
Далекого Сходу.

1989 рік ознаменувався крахом 
так званого соціалістичного табору в 
Європі. Польща, Чехія, Угорщина, інші 
країни цього соцконцтабору швидко 
переходили до нового життя, проща-
лися з комуністичними режимами. В 
СРСР три республіки Прибалтики – 
Литва, Латвія, Естонія – проголосили 
незалежність, притому, навіть її від-
новлення, адже заявили, що ніколи й 
не входили до Радянського Союзу, а 
були ним окуповані, у змові з нацис-
тами, в 1940 році.

12 червня 1990 року Декларацію 
про державний суверенітет проголо-
сила Російська Федерація. 

Так, реально остаточний крах 

СРСР розтягся ще на рік, але це 
вже був початок краху. Офіційно і 
юридично. 

Відкриймо енциклопедію. «Дер-
жавний суверенітет — верховен-
ство держави на своїй території і 
незалежність у міжнародних відно-
синах». Чітко і ясно. Це і є НЕЗАЛЕЖ-
НІСТЬ держави. 

Читаємо карбовані вже перші 
рядки Декларації. Ось преамбула:

«Верховна Рада Української РСР...
ПРОГОЛОШУЄ
державний суверенітет України 

як верховенство, самостійність, по-
вноту і неподільність влади Республі-
ки в межах її території та незалеж-
ність і рівноправність у зовнішніх зно-
синах.»

Ось розділ 1 Декларації:
I. САМОВИЗНАЧЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Українська РСР як суверенна на-

ціональна держава розвивається 
в існуючих кордонах на основі здій-
снення українською нацією свого 
невід'ємного права на самовизна-
чення.

Ось наступні розділи:
ІII. ДЕРЖАВНА ВЛАДА
Українська РСР є самостійною 

у вирішенні будь-яких питань свого 
державного життя.

Українська РСР забезпечує вер-
ховенство Конституції та законів Рес-
публіки на своїй території.

V. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
ВЕРХОВЕНСТВО
Українська РСР здійснює верхо-

венство на всій своїй території.
Територія Української РСР в існу-

ючих кордонах є недоторканою і не 
може бути змінена та використана 
без її згоди.

IX. ЗОВНІШНЯ І ВНУТРІШНЯ 
БЕЗПЕКА
Українська РСР має право на 

власні Збройні Сили.
Українська РСР має власні вну-

трішні війська та органи державної 

безпеки, підпорядковані Верховній 
Раді Української РСР.

Вдумаймося в ці чіткі формулю-
вання. Які ще треба на підтверджен-
ня, що йдеться саме про незалежну 
державу.

Але чому ж наш шлях до реальної 
державності так розтягся? Можна, 
звичайно, навести об’єктивні причи-
ни: це ота подвійна трансформація, 
державницька, від колонії до держа-
ви, і суспільна, від тоталітаризму до 
демократії. Далеко не всі країни про-
ходили ці дві трансформації одночас-
но. 

А можна говорити і про суб’єктивні 
фактори. Такими вже ми виявилися, 
найперше – наша так звана націо-
нальна еліта. 

…В ці липневі дні – ще один юві-
лей. Рівно 30 років тому відбувся пер-
ший з двох знаменитих агітаційно-
просвітницьких походів Чернігівщи-
ною обласних організацій Народного 
Руху України і Товариства «Просвіта». 
Він був усього дводенним, але з фіні-
шем у гетьманській столиці Батурині, 
історичну пам'ять про який і почали 
відроджувати саме рухівці і просві-
тяни. За рік, у липні 1991-го, відбувся 
другий, вже тижневий похід з Черніго-
ва, північними районами області й до 
Батурина, з великим Козацьким свя-
том там. 

Пройшло 30 років. Провідники на-
шої незалежності – в глибокій кризі. 
Рух, який розколовся 21 рік тому, у 
1999 році, за ці два десятиліття про-
сто деградував, опинився на маргі-
несі. В кризі й «Просвіта». Не краща 
ситуація і загалом у так званих на-
ціонально-демократичних силах, які 
нині просто на узбіччі суспільно-полі-
тичного життя.

Але, попри все, сьогодні ювілей. 
Зі святом! Будуймо те, що так важко 
чомусь давалося ці аж 30 років.

Петро АНТОНЕНКО

30 років Декларації
про державний суверенітет України
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Бліц-інформ
Книги – музею
Музей становлення української 

нації, що в столиці Києві, днями по-
повнився книгою «Літопис доль та 
днів минулих», присвяченою воїнам 
– уродженцям Чернігівського райо-
ну, які відзначені бойовими нагоро-
дами, здобутими на фронтах Другої 
світової війни.

А презентували книгу голова На-
ціональної ради жінок України Люд-
мила Порохняк-Гановська та голова 
молодіжного відділення Товариства 
«Чернігівське земляцтво» Валерій 
Демченко за дорученням одного з 
укладачів – Андрія Курданова, кра-
єзнавця з Чернігова.

Валерій Демченко зазначив, що 
видання побачило світ завдяки Това-
риству «Чернігівське земляцтво», до 
якого долучилася Національна рада 
жінок України. У книзі описані істо-
ричні події, життя уродженців Чер-
нігівського району, які були нагоро-
джені бойовими нагородами. «Була 
проведена кропітка робота. Дехто 
уперше з книги дізнався, що їхні ро-
дичі були нагороджені орденами і 
медалями», зазначив Валерій Андрі-
йович. 

Наталія Пономаренко, директор-
ка музею, ознайомила гостей з екс-
позиціями, зроблені на основі істо-
ричних досліджень. 100 фігур видат-
них українців від Княгині Ольги до 
сучасних видатних постатей нашої 
країни.  

З незаконного 
обігу вилучено 17 
тисяч пачок сигарет
Співробітниками податкової мі-

ліції Головного управління Держав-
ної фіскальної служби у Чернігівській 
області спільно з працівниками го-
ловного оперативно-розшукового 
відділу Чернігівського прикордонно-
го загону, під процесуальним керів-
ництвом прокуратури Чернігівської 
області в рамках проведення опера-
ції «Акциз» здійснюються заходи ви-
вільнення ринку від контрафактної 
та контрабандної продукції.

Слідчо-оперативними захода-
ми, проведеними у рамках досудо-
вого розслідування по кримінально-
му провадженню зареєстрованому 
за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодек-
су України (незаконне виготовлення, 
зберігання, збут і транспортування 
з метою збуту підакцизних товарів), 
викрито діяльність групи мешканців 
обласного центру, які займались не-
законним ввезенням тютюнових ви-
робів та їх масовою реалізацією.

Підприємливі ділки, використо-
вуючи в якості інформаційної рекла-
ми мережу Інтернет, задіяли у своїй 
злочинній схемі різноманітні пошто-
ві служби доставки. Фальсифікова-
на та контрабандна тютюнова про-
дукція також реалізовувалась через 
ринки Чернігова.

Слідчі дії дали змогу виявити 
основні місця накопичення, збері-
гання та реалізації контрафактної 
та контрабандної продукції, а також 
весь ланцюг постачання такої про-
дукції.

Під час проведення обшуків з 
незаконного обігу вилучено біль-
ше 17 тисяч пачок сигарет без ма-
рок акцизного податку встановлено-
го зразка вартістю понад 855 тисяч 
гривень, а також транспортний засіб, 
що використовувався для транспор-
тування фальсифікату.

Це гарантовано визначилося 
по завершенню Кубка України, де 
у фіналі 8 липня грали «Динамо» і 
«Ворскла». 

У єврокубках УЄФА, Європей-
ський союз футбольних асоціацій, 
надає Україні 5 місць, згідно ре-
зультатів наших команд у цих тур-
нірах. Кращі результати – більше 
місць. Тож на наступний євросезон 
2020 – ¬2021 років ми маємо два 
місця в головному клубному турнірі 
– Лізі чемпіонів. Причому, наш чем-
піон напряму потрапляє в основний 
етап – груповий турнір, а це 8 груп 
по 4 команди. Туди нині, як і кілька 
попередніх років, вийшов наш чем-
піон донецький «Шахтар». Друга ко-
манда нашого чемпіонату гратиме у 
кваліфікації, тобто відбірних стико-
вих матчах з якимись клубами за 
потрапляння в груповий турнір. 

Ще три команди гратимуть у Лізі 
Європи. Причому, бронзовий, третій 
призер нашого чемпіонату – уже в 
якійсь групі групового турніру. Дві 
команди гратимуть стикові матчі за 
потрапляння в груповий турнір. Але 
лише 4-та команда нашого чемпі-
онату гратиме там гарантовано. А 
останню путівку розіграють аж 4 ко-
манди чемпіонату: дві останні з пер-
шої шістки і 2 перші з другої.

В першій шістці давно визна-
чилася перша четвірка. Питання 
лише, хто яке місце займе після 
«Шахтаря». І наша «Десна» займе 
місце не нижче 4-го, хоч побореть-
ся і за більше.

Але все ламалося б, якби Ку-
бок України виграла «Ворскла». 
Тоді саме вона потрапляла у Лігу 
Європи, причому одразу в групо-
вий турнір. Відповідно, наш бронзо-
вий призер опускався до стикових 
матчів. А четверта команда взагалі 
мала боротися й за стикові матчі з 
командами, що зайняли 5-7 місця. 

В дуже напруженому фіналі 
Кубка, де основний і додатковий 
час звершився внічию 1:1, «Дина-
мо» лише в затяжній серії пенальті 
з рахунком 8:7 вирвало перемогу. 

Все стало на свої місця. Залиша-
ється вболівати, щоб за останні 2 
тури чемпіонату «Десна» піднялася 
ще вище.

Чемпіонат України з футболу. 
Прем'єр-ліга. 29 тур. 5 липня. Чер-
нігів. «Десна» – «Колос» - 5:1.

Ще одна чудова перемога на-
шої команди. Вже на початку гри 
Пилип Будківський з подачі Дмитра 
Хльобаса відкрив рахунок. Подвоїв 
його чудовим ударом здалеку наш 
капітан Денис Фаворов. Він же на-
прикінці тайму реалізував пеналь-
ті, і це був уже його 8 м`яч в чемпі-
онаті: відмінно, як для захисника. 
Наприкінці матчу Сергій Старень-
кий з подачі невтомного Олексан-
дра Філіпова, який і вдало асистує 
партнерам, забив м’яч. Гості таки 
відповіли одним. Але вже на дода-
них хвилинах Андрій Тотовицький 
забив доволі рідкісний м’яч – пря-
мо з кутового.

Інші матчі туру в першій шістці: 
«Динамо» – «Шахтар» – 2:3, «Зоря» 
– «Олександрія» – 2:2.

30 тур. 12 липня. Чернігів. 
«Десна» – «Шахтар» – 2:4.

Знову важка і напружена гра 
з чемпіоном. «Шахтар» заявив, що, 
попри дострокове чемпіонство, й 
останні матчі турніру гратиме по-

спортивному, не буде комусь «дару-
вати» очки. Лише лідери, бразильці 
Марлос і Мораєс, не були заявлені, 
готуються до матчу Ліги Європи з 
німецьким «Вольфсбургом», що за-
планований на 5 серпня. А так на 
поле вийшов бойовий склад гостей, 
до того ж, у них стільки класних фут-
болістів. До середини першого тай-
му йшла рівна боротьба, дуже го-
стра, з численними гольовими мо-
ментами. А в середині тайму сприт-
ні, технічні Соломон і Тете за дві 
хвилини забили 2 м’ячі в наші воро-
та. Правда, уже за 3 хвилини наші 
сквитали один м’яч: його дуже тех-
нічно, як і киянам, забив головою 
після подачі кутового Андрій Гітчен-
ко. В другому таймі бразилець Май-
кон на 60 хвилині збільшив перева-
гу гостей. Але вже через 2 хвилини 
Олександр Філіпов забив чудовий 
м’яч у ворота, які захищав кращий 
воротар України, голкіпер збірної 
Андрій П’ятов. Це вже 16-й м`яч на-
шого форварда, який іде на другому 
місці в гонці бомбардирів чемпіо-
нату, після Мораєса. Та за 7 хвилин 
Алан Патрік з пенальті встановив 
остаточний рахунок. 

Отже, всі 4 матчі чемпіонату 
наші «Шахтарю» програли,як і оби-
два минулого. Правда, два останні 
в напруженій боротьбі, з рахунком 
2:3 і 2:4.

Інші результати цього туру в 
першій шістці: «Зоря» – «Колос» – 
2:0, «Олександрія» – «Динамо» – 2:2.

Турнірна таблиця чемпіонату 
після 30-го туру.

Забиті і пропущені м’ячі, на-
брано очок.
Перша шістка

«Шахтар» 76-24 78

«Зоря» 48-25 57

«Динамо» 62-32 56

«Десна» 57-29 55

«Олександрія» 44-44 45

«Колос» 31-57 29

Друга шістка

«Дніпро-1» 39-42 46

«Маріуполь» 36-45 39

«Ворскла» 22-43 34

«Олімпік» 27-46 33

«Львів» 24-50 24

«Карпати» 19-48 15

Львівські «Карпати» за неяв-
ку на два матчі (проти «Маріуполя») 
вдома і в гостях знято з чемпіонату. 
За кілька не зіграних матчів їм за-
рахована технічна поразка – 0:3, а 
їх суперникам – технічна перемога 
3:0. Стало зрозуміло, що саме «Кар-
пати» залишають еліту. А, може, 
поки що і взагалі професійний фут-
бол. Причина – фінансові пробле-
ми. Шкода відому команду з бага-
тою історією. Можливо, команда 
зможе заявитися на наступний се-
зон в турнір Першої ліги.

Два заключні тури чемпіона-
ту пройдуть прискорено, протя-
гом тижня. В наступному турі «Дес-
на» приймає вдома «Олександрію», 
матч у четвер, 16 липня, о 19.00. 
В цей же і час грають «Динамо» – 
«Зоря», а напередодні – «Шахтар» 
– «Колос».

В останньому турі «Десна» грає 
в гостях із «Зорею»: матч 19 липня,в 
неділю, о 18.00. В цей же день і час 
матчі «Олександрія» – «Шахтар» і 
«Колос» – «Динамо».

Свято Івана 
Купала на 

Голубих озерах
Купальська програма 

Академічного народного хору 
обласного філармонійного 
центру під керуванням заслу-
женого діяча мистецтв Украї-
ни Володимира Коцура – не-
пересічне мистецьке явище. 

11 липня народний хор 
представив свою програму 
учасникам свята «Івана Ку-
пала на Голубих озерах» в 
одному з найбільш популяр-
них місць відпочинку – у селі 
Олешня Ріпкинського райо-
ну. Пізно увечері, після захо-
ду сонця, артисти разом з гос-
тями поринули у світ народних 
ритуалів, співу і танців. Купа-
ло і Марена, русалки, плетін-
ня вінків, цілющий «живий во-
гонь» купальського вогнища, 
через який, за звичаєм, стри-
бають закохані.

Після завершення театра-
лізованого дійства, естрадну 
програму учасникам купаль-
ського свята подарували ар-
тисти філармонійного центру 
Ольга Печко, Макс Пузан, Ма-
рина Коваленко, Олександр 
Лузан та Вікторія Олійник.

Прес-центр обласного 
філармонійного центру 

фестивалів 
та концертних програм

Літературно-мистецька панорама

Цей обласний літератур-
ний конкурс ось уже понад 20 
років проводить Чернігівська 
центральна міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського. На ньо-
му визначаються кращі книги 
місцевих авторів, які вийшли в 
області протягом попередньо-
го року. 

Компетентне журі з пись-
менників, співробітників сфе-
ри культури, журналістів днями 
визначило переможців конкур-
су «Книга року-2019» по номі-
націях.

Цьогоріч на конкурс була 
номінована 21 книга 19 авто-
рів. Лауреатами стали 16 кни-
жок.

 У «Біографічній прозі» 
перше місце розділили Віта-
лій Корж – книжка «Еківоки» та 
Олексій Брик – «Дороги життя». 

У номінації «Наукові видан-
ня»: 

1 місце — Олександр Ясен-
чук, «600 біографій. Генерали, 
старшини, козаки»; 

1 місце — Володимир Руде-
нок та Тетяна Новик, «Антонієві 
печери Чернігівського Троїцько 
– Іллінського монастиря». 

В номінації «Краєзнавчі ви-
дання» 1 місце – Олександр Ля-
шев з дослідженням «Москов-
сько- радянські репресії на Чер-
нігівщині: Село Роїще». 

У номінації «Фотоальбом-

путівник» перше місце – книга 
Андрія Майковського «Храми 
Чернігово–Сіверщини. Фото-
альбом для мандрівників». 

У номінації «Поетичні збір-
ки»:

1 місце – Ліна Ланська, 
«Смарагдова скрижаль» та 
«Бурштиновий рай»;

2 місце – Ганна Демиденко, 
«Сповідь душі»;

3 місце – Микола Фурс, 
«Роки мої, мов журавлі» та Олек-
сандр Штань, «Хоч не сталось – 
було»

У номінації «Збірки пое-
зії та прози» перше місце цьо-
го року вирішили не прису-
джувати, друге розділили На-
талія Коса з книгою «Право 
на щастя, або роздуми сучас-
ної жінки» та Любов Борисен-
ко зі збіркою «Ранкова кава в 
альтанці…» . 

Серед авторів дитячої літе-
ратури: 

1 місце – Євдокія Тютюн-
ник, «Іменини цибулини»; 

2 місце – Валентина Михай-
ленко, «Смілий»; 

3 місце – Володимир Сен-
цовський, «П’ять пелюсток буз-
кового квіту».

У номінації «Видавець 
року» відзначили чернігівське 
видавництво «Десна поліграф».

Урочисте нагородження ла-
уреатів відбудеться пізніше.

Духовий оркестр — 
у «XVIII Європараді 
духових оркестрів 
у Центрі Європи»

Духовий оркестр Чернігівського обласно-
го філармонійного центру (художній керівник 
та головний диригент — заслужений діяч мис-
тецтв України Анатолій Ткачук) давно плану-
вав участь у цьому фестивалі, що традиційно 
проходить у польському місті Суховоля в Під-
ляському воєводстві. Однак, всі плани зміни-
ла епідемія і обмежувальні карантинні заходи. 
Проте, господарі заходу вирішили не відклика-
ти запрошення для іноземців і запропонували 
їм виступити у дійстві дистанційно за допомо-
гою онлайн-зв’язку. 

Фестиваль проходив 11 - 12 липня. У пер-
ший фестивальний день відбулася пряма тран-
сляція з міського парку Суховолі, де виступали 
місцеві колективи. Глядачі, які слідкували за 
дійством дистанційно через онлайн-мовлен-
ня в соціальних мережах, переглянули ретро-
спективний показ фрагментів з минулорічних 
фестивалів, стали свідками онлайн-включень 
– подивилися зведений виступ всіх учасників 
фестивалю. 

Наступного дня у соціальних мережах 
польські друзі транслювали записи виступів 
колективів, які вони отримали завчасно. Та-
ким чином виступили:

Зразковий оркестр музичної школи м. По-
річчя (Гродненский район, Білорусь).

Духовий оркестр Чернігівського обласно-
го філармонійного центру.

Оркестр духових інструментів та ударних 
«Юнга», м. Новоросійськ (Росія). 

Духовий оркестр OSP. м. Ґробля (Польща).
Група випускників духового оркестру м. 

Суховоли.
Молодіжний духовий оркестр м. Суховоли.

«Десна» – у єврокубках!

Підсумки конкурсу 
«Книга року-2019»
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Бліц-інформБезкоштовні курси української мови
Військовий волонтер Геннадій 

Обушний представив свій роман 
У бібліотеці ім. М. Ко-

цюбинського пройшла пре-
зентація науково-фантас-
тичного роману чернігівця 
Геннадія Обушного «Екст». 
Автор відомий як військо-
вий волонтер та один із ор-
ганізаторів фестивалю «Ко-
ровель», який протягом 12 
років проходив у с. Шесто-
виця. 

Роман «Екст» – яскра-
вий письменницький де-

бют пана Геннадія. У творі піднімаються складні про-
блеми цивілізаційного масштабу: на яких принципах 
варто будувати цивілізацію, яка б дійсно могла стати 
суспільством майбутнього.

Книгу органічно доповнюють ілюстрації чернігів-
ського художника Василя Юдіна. Роман «Екст» поба-
чив світ у київському видавництві «Друге дихання». 

Презентація відбулася в рамках обласного літера-
турного конкурсу «Книга року-2020». Із романом охочі 
зможуть ознайомитися у бібліотеці ім. М. Коцюбинського.

«Історія українського 
меценатства»

В Чернігівській центральній міській бібліотеці 
ім. М. Коцюбинського, на базі якої працюють Курси, 
щосереди у форматі «Розмовник» кандидат філософ-
ських наук Тамара Андрійчук читає свій авторський 
курс «Історія українського меценатства». Це розпо-
віді про відомих українських громадських діячів ми-
нулого, які підтримували українську церкву, літера-
туру, мистецтво, пресу. Життя і діяльність багатьох з 
них були пов̀ язані з Чернігівщиною. 

Відбулися лекції про такі родини українських 
меценатів, як Безбородьки, Скоропадські Галага-
ни, Тарновські, Симиренки. Чикаленки, Терещенк. 
А днями була прочитана лекція «Доброчинні справи 
родини Алчевських».

25 червня Громадська організація 
«Українська ініціатива» офіційно листом 
за підписом голови правління Ю. Косен-
ка повідомило Ічнянську міську голову 
О. Андріанову, що 29 червня у селі Кру-
пичполе відбудеться традиційний захід, 
присвячений черговій річниці з дня трі-
умфальної для українців Конотопської 
битви 1659 року – на відкритому по-
вітрі, з дотриманням вимог карантину. 
Також у листі зазначалося, що гостями 
заходу стануть представники Меджлі-
су кримськотатарського народу та на-
уковці.

А вже наступного дня організація 
отримала відповідь за підписом пер-
шого заступника голови О. Бондаря. В 
листі сказано, що «З метою запобіган-
ня негативному розвитку епідситуації 
та забезпечення санітарного та епіде-
міологічного благополуччя населення 
громади, Ічнянська міська рада запере-
чує проти проведення заходу ГО «Укра-
їнська ініціатива» в с. Крупичполе 29 
червня в 14.00…Даний захід Ічнянська 
міська рада пропонує провести після 
завершення карантинних обмежень».

29 червня меморіальний захід на 
честь об'єднання українських та крим-
ськотатарських військ, яке якраз і відбу-
лося в районі села Крупичполе за кілька 
днів до Конотопської битви, все ж таки 
було проведено у лісництві в Куликів-
ському лісі, неподалік села Крупичпо-
ле, але на державній території. Звичай-

но на відкритому повітрі і з дотриман-
ням вимог карантину. В заході взяли 
участь делегація Меджлісу кримсько-
татарського народу на чолі з заступни-
ком голови цього представницького ор-
гану кримських татар, народним депу-
татом України Ахтемом Чийгозом, ще 
один український парламентар, науков-
ці, представники громадськості, Укра-
їнського інституту національної пам’яті, 
учасники бойових дій в російсько-укра-
їнській війни.

…10 липня в м. Ічня відбулася зу-
стріч народного депутата України та 
кандидата в депутати по 208-у виборчо-
му округу з працівниками Комунально-
го некомерційного підприємства «Ічнян-
ська центральна районна лікарня». За-
хід теж проведено на відкритому пові-
трі. Кількість учасників була не меншою, 
ніж під час меморіального заходу. Наяв-
ність серед його учасників представни-
ків місцевої влади вказує на те, що Іч-
нянська міська рада НЕ «заперечує про-
ти проведення».

Таким чином, за однакової епідемі-
ологічної ситуації ставлення місцевої 
влади до цих двох заходів протилежне: 
один забороняють, інший дозволяють.

Ще одна проблема: аналіз історич-
ної довідки про Крупичпільський старо-
стинський округ (Крупичполе, Новий По-
діл, Сваричівка) на офіційному веб-сайті 
Ічнянської міської ради показав:

Відсутня згадка про історичний факт 

об'єднання українських та кримськота-
тарських військ на початку липня 1659 
року за кілька днів до Конотопської бит-
ви, яке відбулося в районі села Крупич-
поле, та про наявність меморіального 
знаку на честь цієї події в центрі села 
(встановлено у 2017 році з ініціативи та 
на кошти ГО «Українська ініціатива»).

 Взагалі відсутні згадки про істо-
рію населених пунктів часів Гетьманщи-
ни, про сотні, до яких вони входили, про 
козацькі родини й прізвища, їх участь у 
битвах тощо.

В інформації про історію с. Свари-
чівка згадується сталінсько-комуністич-
на термінологія, яку зараз активно екс-
плуатує російський агресор: «На фрон-
тах Великої Вітчизняної».

Загалом довідки написані цілком у 
дусі радянської «Історії міст і сіл Чернігів-
ської області» 1970-1980 років – помі-
щики, колгоспи, герої війни в Афганіста-
ні… Немов громади і не жили, і не діяли 
в часи Української революції 1917-1921 
років, Голодомору-геноциду 1932-1933 
років, боротьби за відновлення неза-
лежності України та 29 років життя у 
власній державі… Про це, до речі, жод-
ним словом не згадано в довідках.

Сергій БУТКО
Сергій ГОРОБЕЦЬ

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Тривожний сигнал 
щодо політики національної пам’яті 

Виїзне засідання Курсів у Мезинському 
національному природному парку 

Щороку слухачі курсів традиційно роблять поїздки в ті чи інші пам`ятні 
місця Чернігівщини та й за її межі. Цього року така поїздка відбулася на 
північ області, в Коропський район, у Мезинський національний природ-
ний парк. Слухачі дізналися багато цікавого про знамениту Мезинську 
стоянку первісної людини, побачили неповторну красу цих місць, в тому 
числі пливли на поромі по красуні Десні. 

Цвіт папороті шукали в бібліотечному саду
Н а п е р е д о д н і 

свята Івана Купа-
ла у бібліотеці ім. 
М. Коцюбинського 
пройшов літератур-
но-містичний ве-
чір. Слухачі Курсів, 
чернігівські пись-
менники ділили-
ся своєю творчіс-
тю. Серед учасни-
ків вечора – багато 
випускників літера-
турної школи «Цвіт 
папороті», яка про-

ходила в Чернігові минулого літа, в ці ж липневі дні. За рік молоді пись-
менники творчо виросли та представили на суд слухачів оригінальні зраз-
ки поезії та прози.

Директор Чернігівської міської Центральної бібліотечної системи, ко-
ординатор літературної школи «Цвіт папороті» та Курсів Людмила Зіне-
вич висловила сподівання, що подібні зустрічі стануть доброю традицією, 
оскільки дають змогу молодим письменникам ознайомити містян зі сво-
єю творчістю.

Участь у вечорі також взяла бард Наталія Потапчук, яка співала свої 
пісні. Редактор нашої газети Петро Антоненко читав свої вірші та викону-
вав під гітару власні бардівські пісні.

Скільки заробляють в області
Середня кількість штатних працівників підприємств, уста-

нов та організацій Чернігівської області у травні 2020 року 
становила 171 тис. На оплату їхньої праці було спрямовано 
за місяць 1465,4 млн.грн. Номінальна заробітна плата в роз-
рахунку на одного штатного працівника становила 8570 грн 
(в Україні – 10542 грн). Це на 5,8% більше, ніж у травні 2019 
року. А реальна зарплата (з урахуванням змін споживчих цін) 
порівняно з травнем 2019 року зросла на 3,7%.

Найвищий рівень оплати праці на підприємствах добув-
ної промисловості і розроблення кар’єрів (16197 грн), вироб-
ництва коксу та продуктів нафтоперероблення (14438 грн), в 
установах державного управління й оборони; обов’язкового 
соціального страхування (11854 грн), на підприємствах із 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря (11681 грн), в установах фінансової та страхової ді-
яльності (11529 грн) та на підприємствах сільського госпо-
дарства (10409 грн).

Найменшою була зарплата працівників, зайнятих у тим-
часовому розміщуванні й організації харчування, у вироб-
ництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і 
устаткування, у виробництві автотранспортних засобів, при-
чепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, де на-
рахування не перевищили 53,9% середнього рівня в еконо-
міці області.

Серед регіонів України найвищий рівень середньої опла-
ти праці в Києві (15191 грн), найнижчий – у Чернівецькій 
(7921 грн), Волинській (8091 грн) та Тернопільській (8266 
грн) областях

Нові голови районних 
державних адміністрацій
Указом президента України В. Зеленського призначе-

но ще ряд голів районних державних адміністрацій. Зокре-
ма, головою Чернігівської РДА призначений Журман Сергій 
Миколайович, котрий кілька років тому якийсь час очолював 
обласну адміністрацію. 

Інші нові голови райадміністрацій:
Козелець – Заславський Юрій Вікторович;
Сосниця – Хоменко Сергій Євгенович.

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

тримку діяльності Чернігівського благодійного фонду «Захис-
тимо Україну!», який, у свою чергу, допомагає українській ар-
мії, родинам воїнів АТО.

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

Міні-стадіон коштом 
Громадського бюджету
Уже скоро сучасний міні-стадіон на подвір’ї Ніжинської 

№ 9 буде радувати спортсменів і глядачів. Фінансування про-
екту «Здоровий спосіб життя – шлях до досконалості» здій-
снюється коштом Громадського бюджету міста. Проект пе-
редбачає облаштування майданчика із штучним покриттям 
Ніжинської дитячо-юнацької спортивної футбольної школи 
в сучасний міні-стадіон. Цей проект Громадського бюдже-
ту – серед обраних ніжинцям шляхом голосування. Коштує 
395550 гривень.

Навколо майданчика уже облаштували територію, укла-
ли бруківку, встановили чотири глядацькі трибуни, кожна на 
двадцять місць, встановили професійне освітлення та світ-
лодіодне табло.

Допоможемо Владику!
Звертаємось до всіх небай-

дужих людей! Нашої допомоги по-
требує добрий, вихований хлопчи-
на Кузьменко Владислав, учень 2 
класу Чернігівської школи № 4.

Тяжкий діагноз – захворюван-
ня крові. Від 26 червня 2019 року 
Владик перебуває на лікуванні. 
Але, на жаль, усі лікувальні заходи, 
які родина пройшла, не надали ба-
жаного результату. Зараз хлопчик 
на підтримуючій терапії.

Єдиний і необхідний шанс на здоров'я та життя Владис-
лава — операція за межами України. Загальна вартість ліку-
вання – 125 000 євро.

Це значні кошти, які родина не може зібрати самостійно.
Не залишайтесь осторонь! Кожна гривня дуже дорога. 

Адже це підтримка родині, яка вселяє віру та надію у світле 
майбутнє, якого так заслуговує Владик.

Телефон мами Владика — Кузьменко Світлани 
В'ячеславівни: 0931626491

Картки Приватбанку, на які можна перерахувати 
допомогу на лікування дитини:

5168 7453 0213 6210 (для гривень);
4149 4991 2756 3250 (для доларів).
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Бліц-інформ

Напередодні 361-ї річниці 
славетної битви під Конотопом 
ось такі світлини меморіаль-
ного знаку в селі Нова Басань 
Бобровицького району Черні-
гівської області надіслав пред-
ставник громадськості з про-
ханням дати коментар.

У центрі села з часів існу-
вання СРСР – комуністично-
го тоталітарного режиму зна-
ходиться меморіальний знак, 
на якому урочисто (!) написано 
на символічній грамоті: «Через 
Нову Басань пролягав шлях ро-
сійського посольства на Пере-
яслівську Раду 1648 – 1654».

Яку подію 
прославляють 

у публічному просторі?
Збройна боротьба укра-

їнського народу проти влади 
польської шляхти в 1648-1654 
роках вилилася в широку ви-
звольну війну під проводом 
гетьмана Богдана Хмельниць-
кого. Тоді і виникла середньо-
вічна українська держава під 
назвою Військо Запорізьке 
(Гетьманщина). Вона була спад-
коємницею Русі, східноєвро-
пейської держави зі столицею 
в Києві, що існувала впродовж 
9 –13 століть, і Галицько-Волин-
ської держави 13 –14 століть. 
Тоді у ролі ТИМЧАСОВИХ вій-
ськових союзників Хмельниць-
кий розглядав Османську імпе-
рію, Кримське ханство, Річ По-
сполиту, Московську державу.

1 жовтня 1653 року Зем-
ський собор у Москві вирішив 
узяти Військо Запорозьке «під 
високу государеву руку». Для 
юридичного оформлення цьо-
го акту в Україну виїхало мос-
ковське посольство. Водночас 
для козаків Переяславська 
рада  досить буденна подія, 
адже Національно-визволь-
на війна тривала з 1648-го до 
1657 року. І події січня-берез-
ня 1654-го  лише один з епі-
зодів тієї війни. Гетьман Бог-
дан Хмельницький розглядав 
угоду з Московією, як договір 
про військово-політичний про-
текторат. Він реалізовував ба-
гатовекторну політику і в 1655 
році, вже після Переяслав-
ської ради, підписав угоду зі 
Швецією. Але в Кремлі дума-
ли інакше. Захищати інтереси 
козацтва ніхто не збирався, 
Москва вирішувала свої про-
блеми й вела бойові дії проти 
поляків не тільки на території 
сучасної України, а й на тери-
торії сучасної Білорусі. Тож для 

Московії Переяславська угода 
– початок поступового захо-
плення України.

Військовий історик Василь 
Павлов вказав на долю цього 
союзу з московитами, озвучив-
ши позицію української історіо-
графії: «Упродовж 1654–1655 
років козаки та московити ра-
зом воюватимуть проти поля-
ків. Там будуть і гучні перемо-
ги, й нищівні поразки. Остаточ-
но цей союз буде розірваний 
1656 року, коли московський 
князь Олексій Михайлович під-
пише Віленський мир із Річчю 
Посполитою без Хмельницько-
го. Козаки вважатимуть себе 
зрадженими і з цього моменту 
почнуть самі воювати з поляка-
ми і все більше конфліктувати з 
московитами. Уже після смер-
ті Богдана Хмельницького, при 
Івані Виговському цей конфлікт 
виллється в абсолютно відкри-
ту війну».

Мета встановлення 
цього меморіального 

знаку у часи СРСР
Меморіальний знак у селі 

Нова Басань був складовою 
системної політики СРСР, спря-
мований на поступову ліквіда-
цію української нації, яку пла-
нували зробити часткою т.зв. 
«радянського народу». Під цією 
назвою приховувалася саме 
російська нація. Одним із ін-
струментів обґрунтування по-
неволення та асиміляції нашо-
го народу північно-східним су-
сідом стали міфи про «спокон-
вічну єдність наших народів», 
«прагнення об’єднання наших 
народів», «українці з росіянами 
ніколи не воювали» тощо. Саме 
це й символізує меморіаль-
ний знак у центрі українського 
села…

Що означає такий 
меморіальний знак 
в сучасній Україні?
Будь-які меморіальні зна-

ки в публічному просторі вста-
новлюються на честь найваж-
ливіших подій, особистостей, 
вшанування жертв злочинів і 
трагедій. Іншими словами, такі 
публічні знаки – позитивна/не-
гативна ОЦІНКА минулих подій, 
а не власне історія.

У даному випадку це БЕЗ-
АЛЬТЕРНАТИВНО означає, що 
місцева громада та його влада 
ПИШАЮТЬСЯ цією подією 1654 
року. І не мають жодного зна-
чення будь-які спроби виправ-
дати прихильність громади до 
радянського міфу. Адже за яки-
хось сто із гаком років після Пе-
реяславської ради буде зруйно-
вана Запорізька Січ, розділена 
Річ Посполита, ліквідовано Геть-
манщину і залишки української 
автономії, а російські війська 
окупують Кримський півострів. 
Тим більше, що вже шостий рік 
Україна відбиває агресію Росій-
ської Федерації – спадкоємни-
ці СРСР, Російської імперії, Мос-
ковського царства і Москов-
ського князівства. Ціна нашої 
безпеки, свободи і незалежнос-
ті кров’ю зростає щодня…

Такий символ у публічному 
просторі в українському селі 

прямо суперечить одній із голо-
вних засад відновлення неза-
лежності України. В «Акті про-
голошення незалежності Укра-
їни», прийнятою Верховної Ра-
дою 24 серпня 1991 року, серед 
іншого чітко вказано: «продо-
вжуючи тисячолітню традицію 
державотворення в Україні».

Що можна порадити місце-
вій владі, якщо вона дійсно про-
сто не замислювалася щодо 
цього ганебного явища? Є кіль-
ка варіантів розв’язати це пи-
тання гідно, демонструючи по-
вагу до власної держави, всіх, 
хто боровся століттями й бо-
реться в наш час за волю Укра-
їни, всіх її жертв за свободу, а 
також самих себе як ГРОМА-
ДЯН УКРАЇНИ:

перенести цей меморіаль-
ний знак до місцевого музею, 
де він буде яскравим зразком 
пропаганди поневолювачів 
України (з відповідним письмо-
вим поясненням);

залишити його на місці за 
умови встановлення поруч із 
знаком стенду з роз’ясненням 
цього прикладу імперіалістич-
ної пропаганди.

 
Сергій БУТКО

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Вона вже чимало років діє в нашій об-
ласті. Коштом обласного бюджету щороку 
видається кільканадцять книжок місцевих 
авторів – художня література, сторична, кра-
єзнавча. Книги безкоштовно передаються у 
бібліотеки, навчальні заклади. 

11 липня Департамент інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськістю об-
ласної державної держадміністрації оголо-
сив черговий обласний конкурс рукописів 
місцевих авторів для видання за цією про-
грамою.

Прийом рукописів триває по 9 серпня 
включно.

Для участі в конкурсі автори мають пода-
ти до Департаменту:

заяву визначеної форми про винесення 
рукопису на конкурс;

рукопис твору в електронному вигляді;
мотиваційний лист з обґрунтуванням 

доцільності випуску рукопису бюджетним ко-
штом (обсягом до 2000 знаків / 1 аркуш А4) 
в електронному вигляді;

анотацію на рукопис та короткі відомос-
ті про автора (авторський колектив, упоряд-
ників) в електронному вигляді;

для творів наукового спрямування — дві 
фахові рецензії.

Детальніше умови конкурсу дописані у 
відповідному Положенні на сайті ОДА.

Департамент знаходиться за адресою: 
Чернігів, вул. Шевченка, 7 (вхід з боку скве-
ру ім. Попудренка). Прийом документів здій-
снює Валерій Сорокін, секретар комісії з пи-
тань підтримки місцевого книговидання (ка-
бінет № 2; тел.: (0462) 67-86-94; е пошта: 
sorokin_did@cg.gov.ua).

Комісія з питань підтримки місцевого 
книговидання у вересні визначить книги, що 
вийдуть у світ за кошти обласного бюджету.

На конкурс не приймаються заявки від 
авторів, книги яких вже були видані за ре-
зультатами цього конкурсу у 2016–2019 ро-
ках, заявки щодо випуску навчальних (під-
ручники, посібники), рекламних, періодич-
них видань.

Конкурс рукописів місцевих авторів по-
кликаний відкрити широкій громадськості 
кращі зразки творчості авторів Чернігівщи-
ни, які не мають перспективи комерційного 
випуску, але водночас залишаються суспіль-
но важливими та потенційно запитуваними 
читацькою аудиторією.

Конкурс проводиться у рамках облас-
ної Програми підтримки розвитку інформа-
ційної та видавничої сфер області на 2016–
2020 роки, затвердженої рішенням двад-
цять восьмої сесії Чернігівської обласної 
ради шостого скликання 10 вересня 2015 
року.

Редактор газети Петро Антоненко – Сергію Бутку, одному з 
авторів публікації і постійному автору нашої газети:

Пане Сергію! Все це обурює, але де тут логіка? Як ми з вами мо-
жемо картати якесь село, коли подібна дошка щодо Переяславської 
ради кілька десятиліть у незалежній Україні висіла знаєте де. На 
Спасо-Преображенському соборі Чернігова! Головному храмі Чер-
нігово-Сіверщини, найдревнішому храмі України та й всього колиш-
нього СРСР. Лише позаторік ту дошку нарешті зняли. Але як довго ми 
всі це терпіли в самісінькому історичному центрі обласного центру, 
древнього українського міста.

Відповідь Сергія Бутка:
Ваше обурення мені зрозуміле і я його поділяю. Чому зараз ми 

взялися за це?
Може тому, що декомунізація у публічному просторі вже на за-

вершальному етапі. Проте, проведення декомунізації було на ВИ-
КОНАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗАКОНІВ. 

ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ НЕ ВРЕГУЛЬОВАНА ЖОДНИМ НОРМАТИВНИМ 
АКТОМ ВИЩОГО РІВНЯ. Тут можна тільки просвіщати та пропонува-
ти (+ обурюватися). Виконання НЕ обумовлено жодними державни-
ми вимогами.

 За каденції голови УІНП В. В'ятровича всю увагу було звернуто 
на 20-те століття – комуністичний тоталітарний режим (нам так і ка-
зали – не лізьте в інші часи історії, та й сил, людей та ресурсів було 
обмаль на все). Хоч я йому тоді неодноразово казав, що треба брати 
в сукупності всю історію України. У 2019 році В'ятрович після деко-
мунізації прозрів і оголосив необхідність проведення політики де-
колонізації. Проте, це була підготовча робота (вона зупинилася) і за 
цієї влади жодного закону з деколонізації НЕ буде прийнято.

У нинішніх умовах нам в УІНП не заважають це робити: ось такі 
публікації – і є якась можливість. Вважайте це підготовчою роботою 
з суспільством до майбутньої державної політики з деколонізації.

Програма місцевого книговидання в дії

Декомунізація і деколонізація
Знак поневолення України в центрі села 100 років Сосницькому 

краєзнавчому музею
Будинок, в якому зараз знаходиться музей 

ім. Ю. С.Виноградського, був побудований ліка-
рем Щербаковим у 1870 році. З 1890 року на-
лежав князю Волконському. В 1899 році був ка-
пітально відремонтований. Останній, кому нале-
жав будинок , – лікар П. В.Ольденборгер.

1 липня 1920 року рішенням повітового ко-
мітету в ньому відкрили музей. Засновником 
музею став Ю.С.Виноградський – юрист за про-
фесією, а за покликанням – історик.

 «Гортаючи папки його записів, щораз захо-
плюєшся високим і фаховим, неупередженим 
рівнем висновків, віддаленістю від політичної 
кон’юнктури і акуратністю у використанні пер-
шоджерел, посиланні на них, – каже директор 
Сосницького краєзнавчого музею Віталій Су-
прун. – Розкішна колекція, безумовно, є резуль-
татом послідовних і багаторічних досліджень за-
сновника.»

Спочатку це був історико-археологічний му-
зей, а з 1947 року став краєзнавчим. Музей 
має 2 відділи, розміщені в 6 залах. Відділ при-
роди побудований на матеріалах рельєфу, грун-
ту, рослинного та тваринного світу Сосниччини. 

На святкування, аби привітати музей з юві-
леєм, завітали представники місцевої влади, 
колеги та друзі з України. 

За втручання прокуратури 
гуртожиток передано 
місту
Проведеним прокуратурою області вивчен-

ням встановлено, що донедавна частина гурто-
житку державного житлового фонду, розташо-
ваного у Чернігові по проспекту Перемоги, не-
зважаючи на наявність правових підстав, зали-
шалася не переданою у комунальну власність 
територіальної громади міста та використову-
валася приватним суб’єктом господарювання. 
Як результат, 46 сімей, які в ньому проживають, 
були позбавлені можливості скористатися пра-
вом приватизації кімнат.

З метою поновлення інтересів держави в 
особі територіальної громади прокуратура об-
ласті ще у 2018 році звернулася до суду з позо-
вом про спонукання суб’єкта господарювання 
вчинити дії, спрямовані на передачу приміщен-
ня гуртожитку у комунальну власність територі-
альної громади міста.

Позиція прокуратури підтримана рішенням 
господарського суду Чернігівської області, яке 
залишено без змін Північним апеляційним гос-
подарським судом та Верховним Судом.

Держвиконавець присвоїв 
два арештовані автомобілі 
вартістю майже 
100 тисяч гривень
Ніжинською місцевою прокуратурою пові-

домлено про підозру у заволодінні чужим май-
ном шляхом зловживання своїм службовим 
становищем колишньому державному виконав-
цю (ч. 2 ст. 191 КК України), повідомляє Прес-
служба прокуратури Чернігівської області.

За даними слідства, головний держвикона-
вець Ніжинського міськрайонного відділу ДВС 
заволодів двома автомобілями, на які було на-
кладено арешт та які знаходилися на території 
стаціонарного посту поліції в селі Вертіївка.

Під виглядом необхідності проведення ви-
конавчих дій з майном боржника, підозрюваний 
прибув до місця зберігання транспортних засо-
бів. Діючи буцімто на виконання доручень колег 
з інших областей, він мав провести опис та ви-
лучення майна. На цій підставі за актами при-
йому-передачі держслужбовець отримав вка-
зані автомобілі та відтранспортував їх з терито-
рії посту, отримавши можливість розпорядити-
ся майном на власний розсуд.

Наразі встановлюються всі обставини вчи-
неного кримінального правопорушення. Про-
ведення необхідних слідчих (розшукових) дій 
  триває.
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Лемент, що триває довко-
ла кримінальних справ проти 
попереднього президента По-
рошенка, яскраво висвітлив, у 
якому суспільстві, далекому від 
демократії, ми перебуваємо. 

Прихильники екс-президента, 
влаштовуючи гучні акції на його 
підтримку, які дехто вже поспі-
шає назвати новим «Майданом» 
чи його зародком, однозначно на-
зивають все політичним переслі-
дуванням. Розберімося спокійно. 

Перше. Кримінальне переслі-
дування депутата парламенту, а 
саме ним є нині Порошенко, ста-
ло можливим завдяки тому, що 
нинішній парламент зняв зако-
ном так звану депутатську недо-
торканість. І як би хто не ставив-
ся до Ради нинішнього скликання, 
вона нарешті зробила те, про що 
лише балакали не оди рік і деся-
тиліття. Бо до цього існувала лише 
громіздка процедура позбавлен-
ня депутата, підозрюваного у зло-
чинах, цієї недоторканості самим 
парламентом. І можна на пальцях 
перелічити за багато років такі 
приклади. 

Друге. Про те, що сам Поро-
шенко і мітингуючи під судом 8 
липня назвали «перемогою». Того 
дня Печерський суд Києва так і 
не обрав запобіжного заходу По-
рошенку. При тому, що прокурори 
просили для підслідного не взят-
тя під варту, тобто в СІЗО, не ціло-
добовий чи хоч нічний домашній 
арешт, а всього лише «особисте 
зобов’язання»: обов’язок залиша-
тися у населеному пункті мешкан-
ня, тобто у Києві. Через якісь мало 
зрозуміли юридичні хитросплетін-
ня суд не обрав жодного з цих за-
ходів. Але це й не є обов’язковим 
при слідстві. Просто підслідний 
може спокійно, без перешкод виї-
хати (втекти?) з місця проживання 
і навіть країни. І не треба подава-
ти це як якусь «перемогу». Кримі-
нальна справа відкрита. Слідство 
триває.

Третє. Цей ґвалт чиниться до-
вкола всього лише одної з понад 
20-ти (!) кримінальних справ, де 
фігурує Порошенко. Щоправда, 
ці справи з̀ являються, як гриби 
після дощу, і лопаються, як миль-
ні бульки. Ось днями генераль-
ний прокурор Венедиктова зая-
вила, що щойно слідство закрило 
4 справи проти Порошенка, бо не 
побачило там складу злочину. На-
томість в ці ж дні відкрито ще кіль-
ка справ, «за заявами громадян», 
які надходять з різних куточків 
країни. Ось як просто, виявляєть-
ся, у нас порушуються кримінальні 
справи, «за сигналами трудящих». 

А тепер по суті справи, що має 
таки ж слухатися в суді. Про це мі-
тингуючи, пікетуючи, галасуючі го-
ворять найменше. Отже, що інкри-
міновано Порошенку?

Державне борю розслідувань, 
яке веде слідство, адже Порошен-
ко має статус державного поса-
довця як депутат парламенту, і 
саме ДБР в таких випадках веде 
слідство, висунуло звинувачення 
ось у чому. 

Порошенко, будучи президен-
том, переконав (змусив?) голову 
Служби зовнішньої розвідки Єго-
ра Божка призначити своїм пер-
шим заступником Сергія Семоч-
ка – попри вже наявного першого 

заступника та відсутність штатної 
посади для ще одного. Злочином 
слідство називає не лише те, що 
Семочко, незаконно перебуваю-
чи на посаді, отримав стільки-то 
коштів зарплати і різних доплат, 
чим нанесено збитки державі. Це 
«квіточки». Тяжкий злочин, за вер-
сією слідства, полягав у видан-
ні «злочинного наказу», що нібито 
спричинив «тяжкі наслідки в умо-
вах особливого періоду». Звину-
вачення йде аж за трьома стаття-
ми Кримінального кодексу: пере-
вищення влади, виконання явно 
протиправного наказу та співу-
часть, тобто підбурювання. Санк-
ція передбачена серйозна – до 
10-ти років ув̀ язнення.

Хто такий Семочко? Народив-
ся 1972 року в Криму, в Ялті. Три-
валий час працював у Службі без-
пеки України, дослужився до ви-
соких посад: у 2015–2017 роках 
– начальник Головного управлін-
ня контррозвідувального захис-
ту інтересів держави у сфері еко-
номічної безпеки СБУ, у 2017 – 
2018 роках начальник Головного 
управління СБУ у місті Києві та Ки-
ївській області. А 31 липня 2018 
року і був отак призначений на 
посаду першого заступника СЗР 
України. 

У 2018 році журналісти опу-
блікували розслідування, що ро-
дичі Семочка володіють елітними 
будинками під Києвом загальною 
вартістю близько 8 млн доларів 
та паспортами Росії. За даними 
ЗМІ, його близькі постійно «кур-
сують» між Києвом та окупованим 
Кримом. 3 жовтня 2018 року На-
ціональне антикорупційне бюро 
за матеріалами журналістсько-
го розслідування відкрило спра-
ву про незаконне збагачення сто-
совно Семочка. Згодом в СБУ по-
відомили, що розпочали кримі-
нальне провадження за статтею 
«державна зрада».

Сам Семочко заявив, що не 
має стосунку до тих будинків під 
Києвом. Вони все ж виявилися за-
реєстрованими на його родичів. 
А щодо паспортів, Семочко про-
сто попався на брехні: українська 
контррозвідка встановила, що 
дружина і дочка Семочка таки ж 
мають громадянство Росії. 

Більш як через півроку після 
оприлюднення цього розслідуван-
ня, 12 квітня 2019 року, Порошен-
ко таки звільнив Семочка з поса-
ди. Але восени той подав позов у 
суд на це своє звільнення, вважа-
ючи його незаконним, і цей судо-
вий розгляд триває досі. 

Ось така суть цієї криміналь-
ної справи проти Порошенка. Ці-
каво, що ніхто не заперечує цієї 
суті, тобто цих фактів незаконнос-
ті призначення. 

Правда, про мотиви дій Поро-
шенка теж говориться найменше: 
чому саме він так вчинив? Врешті, 
це мають встановити слідство і 
суд. Бо поки що прихильники По-
рошенка заявляють винятково 
про «політичні переслідування» 
екс-президента новою владою. 
А опоненти його натякають на 
«російський слід», оскільки мова 
саме про Семочка і його родину, 
громадян Росії. Це на протива-
гу прихильникам Порошенка, які 
складають список «російських слі-
дів», тобто тих, хто виринув, знову 

з̀ явився в політикумі при ниніш-
ній владі (Медведчук, Портнов і 
т.д.).

Ясність має внести слідство і 
суд. Чекаємо.

Але вже зараз суспільство 
може, має і давно мало б зроби-
ти інше: дати політичну, суспільну 
оцінку президентству Порошен-
ка та й попередніх глав держави. 
Особливо у зв’язку двома вели-
чезними суспільними потрясіння-
ми останніх десятиліть, двома ре-
волюціями, Майданами. Особли-
во другим, Майданом на крові.

Це більш важливо, ніж примі-
тивні мітинги, пікетування, галас 
про «політичні переслідування» і 
«російські сліди». Що рухає цими 
мітингуючими, серед яких, без-
умовно, величезна кількість по-
рядних людей, патріотів? Останніх 
резонно обурюють прояви реван-
шу політичних сил, зметених Май-
данами. 

Але паралельно з цим, цілком 
імовірне і ось що. Ці люди, вре-
шті ми всі, підсвідомо відчуваємо: 
нам відома далеко не вся прав-
да про ті дві революції, особливо 
про другий Майдан. Й існує підсві-
домий страх, що нам таки колись 
відкриється ця правда, і вона буде 
багато в чому страшною. Бо існує 
давня цинічна формула, багато-
разово підтверджена: «Револю-
ції задумують ідеалісти, здійсню-
ють фанатики, а їх плодами ко-
ристуються негідники». Як боліс-
но відчувати себе в цій формулі, 
відчувати, що твої патріотичні по-
ривання, твій ентузіазм у тих ре-
волюціях спритно використали 
ляльководи, а ти був лише маріо-
неткою, яку смикали за ниточки. 
Адже коли мова заходить про тре-
тій Майдан (четвертий, п’ятий ?), 
це мимовільне визнання марності 
отих двох революцій, які заверши-
лися грандіозним розчаруванням 
у суспільстві. З барикад яких при-
йшли до влади нечестивці. 

А якщо другий Майдан, уже з 
кров̀ ю, яка ллється і по сьогодні, 
був таки потрібен, щоб змести ан-
тинародний режим, то як цей ре-
жим міг з̀ явитися в демократич-
ній країні у центрі Європи? Режим, 
де вже не просто був «російський 
слід», а де громадяни Росії отриму-
вали керівні посади в СБУ і Зброй-
них силах. 

І це питання до нашої так зва-
ної політичної еліти, адже ті ж 
Ющенко, Порошенко, Тимошенко 
та інші наші політичні лідери були 
у високій політиці, на дуже висо-
ких посадах і перед Януковичем, 
і при ньому. 

Ми живемо у страху, що від-
криється правда про підґрунтя, 
«дно» тих Майданів. Правда про 
Крим і Донбас, про війну на на-
шій землі і втрачені державою 
території. 

* * * 

Політична оцінка – 
замість «політичних 

переслідувань»
Отже, суспільство має право 

і повинно оцінювати діяльність 
найвищих посадовців. А насампе-
ред глав держави. І ця оцінка по-
винна бути зважена. 

Простіше всього робити це 
так, як ось один з дописува-
чів у Фейсбуці. Він виставив до-

вгий список вини Порошенка 
за час його президентства. На-
віть дещо в скороченому вигляді 
цей список «діянь» виглядає сум-
но. Бо що ставиться у вину екс-
президентові?

Дебальцево.
Іловайськ.
Крим.
Донбас.
Мінськ 1-2.
Мальдіви.
Липецьк.
Долар з 8 до 28.
Офшори.
Свинарчук.
Торгівля з Росією.
Фейкові реформи.
Старий закон про вибори.
Вбивці Небесної Сотні.
Ротердам+.
Бурштин.
Вибухи на складах.
Ахмєтов.
Кернес.
Відправка наших моряків на 

загибель - через Керченську про-
току.

Медведчук.
Павло Шеремет.
«Ленінська Кузня».
Гонтарєва.
Зраджені переселенці.
Випиляний на Закарпатті ліс.
Комуналка.
Семочко.
Насіров.
Труханов.
Діамантові прокурори.
Тотальна корупція.
Продажні суди.
Невиконані обіцянки.
Мінус 10 мільйонів робочих 

рук.
87% населення за межею бід-

ності.

Ось такий «трактат». Прихиль-
ники Порошенка можуть навзаєм 
навести список його добрих діянь, 
починаючи з Томоса і безвізу. Але 
при всій умовності отого наведе-
ного списку «діянь» дещо – безу-
мовне: насамперед, і це напряму 
пов’язане з Майданом, ганебне 
не розслідування за 5 років зло-
чинів проти Майдану, учасників 
революції, насамперед. вбивства 
Небесної Сотні. 

Але й загалом щодо цих «діянь» 
можна довго й нудно сперечатися, 
що саме сталося «з вини» такого-то, 
а що просто «при ньому». І це вічне 
філософське питання – роль особи 
в історії. А ще – роль її свити, ото-
чення, а ще загальніше – роль са-
мого суспільства, громадян у тому, 
що з ними відбувається. 

Свинарчукгейт
Так, за аналогією з відомим 

американським політичним скан-
далом Уотергейт, назвали гранді-
озний скандал з корупцією в обо-
ронній промисловості. Скандал 
за прізвищем Олега Гладковсько-
го, торік – заступника секретаря 
Ради нацбезпеки і оборони, дав-
нього бізнес-партнера Порошен-
ка. Гладковського, котрий раніше 
мав прізвище Свинарчук. На по-
чатку минулого року агенція жур-
налістських розслідувань Bigus-
info оприлюднила цілий телесері-
ал про величезні афери з розкра-
данням оборонки і нашої армії. Їх 
провертали молоді аферисти на 
чолі з сином Гладковського Іго-

рем. А тато-Гладковський «кришу-
вав» ці оборудки. 

Безумовно, це сильно вдари-
ло по іміджу Порошенка якраз у 
розпал виборчої кампанії

Тоді було порушено нові кри-
мінальні справи. А тодішній генп-
рокурор, ставленик Порошенка 
Юрій Луценко навіть заявив, що 
вони вже років зо два розсліду-
ють ці афери. 

І ось свіже повідомлення: суд 
зобов’язав керівника згаданої 
агенції Дениса Бігуса спростувати 
твердження про причетність Іго-
ря Гладковського до тих афер, бо 
ці твердження, мовляв, не є прав-
дивими. 

Це рішення суду агенція, звіс-
но, оскаржить, про що вже зая-
вив Бігус. Але дивує ось що. А на 
якій такій підставі суд ухвалив, що 
Гладковський-молодший «ні при 
чому»? Адже кримінальні справи, 
в яких фігурують обидва Гладков-
ські, на стадії розслідування. 

Дача в Конча-Заспі
Резонансна новина останніх 

днів – поселення президента Во-
лодимира Зеленського на дер-
жавну дачу в пристоличному еліт-
ному селищі Конча-Заспа. Споді-
ваємося, Офіс президента, а ще 
краще – сам він пояснить, яка 
була в цьому потреба? Зелен-
ський – людина не бідна, адже 
багато років займався шоу-біз-
несом. А це справа прибуткова, 
досить подивитися на маєтки та 
інші статки зірок цього шоу-бізне-
су. Президент продав свій маєток 
під Києвом і переселився з сім`єю 
сюди. 

Це абсолютно не сходить-
ся з його справедливим обурен-
ням проживанням посадовців на 
державних дачах, яке він не раз 
висловлював у виборчу кампа-
нію. Обурює і не зовсім зрозуміле 
тут ось що: а чому це ці посадов-
ці мають тут мешкати за держав-
ний кошт? Може, ще й комуналь-
ні платежі за них платить держа-
ва? Пенсіонерка зі своєї пенсії 
у 2 тисячі гривень платить сама, 
а тут держава? А якщо й платять 
самі елітні мешканці цю комунал-
ку? Все одно, утримання таких дач 
коштує державі, бюджету, народу 
немалі кошти. Щодо цієї дачі, то 
називається сума у 30 мільйонів 
гривень на місяць. 

Але пікантність ситуації в тому, 
що це саме та дача, точніше вели-
кий маєток, де проживав Віктор 
Ющенко. Причому, аж 10 років, 
з 2004 по 2014 рік. Тобто, і всі 5 
років свого президентства, і всі 4 
при Януковичі і з його милості.

Залишається лише нагадати, 
що великий патріот Ющенко – лі-
дер і переможець першого Май-
дану, Помаранчевої революції.

До речі, цікава двозначність, 
у певних випадках, нашої мови. 
«Переможець Майдану» – можна 
трактувати, як переможець у бит-
ві на Майдані, в революції. А мож-
на і доволі несподівано – як той, 
хто «переміг Майдан». Переміг 
«лохів» на Майдані.

Невже нам ще треба не один 
Майдан, раз ми ніяк не розбере-
мося, що то були за два попередні 
Майдани? 

Петро АНТОНЕНКО 

Страх пост-Майдану
«Політичні переслідування» завдовжки в десятиліття
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9 липня 1659 року війська 
гетьмана Івана Виговського та 
Кримського ханату вщент роз-
громили московське військо 
під Конотопом на Сумщині. Ця 
подія стала одним із ключових 
епізодів російсько-української 
війни 1658-1659 років.

Після підписання Іваном Ви-
говським Гадяцької унії з Річчю По-
сполитою в 1658-му, що стало сво-
єрідним бунтом проти антиукраїн-
ського трактування Кремлем Пе-
реяславської угоди, московське 
військо Олексія Трубецького та 
Григорія Ромодановського (за різ-
ними підрахунками вчених від 50 
до 100 тисяч вояків) почало від-
крите збройне вторгнення в Укра-
їну.

Захопивши та зруйнувавши 
низку українських міст (Срібне, 
Борзну, передмістя Ніжина), мос-
ковити нещадно вирізали та грабу-
вали цивільне населення, а не тіль-
ки прихильників гетьмана. 

Сучасник подій так описував 
пограбування Ромодановським 
Конотопу: «Він зустрів процесію 
від громадян міста, помолився 
і перехрестився перед ними по-
християнські, але пограбував міс-
то і його мешканців по-татарськи 
і сказав, «що винуватого Бог зна-
йде, а війська треба потішити і на-

городити за праці, в поході поне-
сені».

В квітні 1659-го росіяни взяли 
в облогу місто Конотоп, яке понад 
три місяці героїчно захищали 4 ти-
сячі козаків на чолі з ніжинським 
полковником Григорієм Гуляниць-
ким.

Зібравши військо (близько 50 
тисяч), Іван Виговський прибув під 
Конотоп. 

Військові дії розпочалися 7 
липня. Козаки раптово напали на 
військо князя Олексія Трубецько-
го, захопили велику кількість ко-
ней і відступили за річку Соснівку. 
Наступного дня до 30 тисяч мос-
ковської кінноти на чолі з бояри-
ном Семеном Пожарським нама-
галися наздогнати Виговського, 
переправилися через Соснівку і 
розбили табір. Вони не помітили, 
як козацький загін Степана Гуля-
ницького зайшов їм у тил, зруйну-
вав міст і вночі затопив низину на-
вколо нього, загативши річку.

Основні події розгорнулися 9 
липня. Невеличкий загін Івана Ви-
говського атакував табір Пожар-
ського і після невеликої сутички 
імітував втечу. Коли військо По-
жарського залишило табір, козаки 
розвернулися і почали контрнас-
туп, одночасно із засідки на флангу 
почали наступ кримськотатарські 
загони, оточивши ворога. Відсту-

паючи до річки, тяжка московська 
кіннота загрузла у вогкому грунті і 
була майже вся винищена, Семен 
Пожарський потрапив у полон ра-
зом з багатьма іншими князями.

Загони Трубецького і Ромода-
новського полишили облогу Ко-
нотопу і почали відступ. При цьо-
му Григорій Гуляницький вийшов із 
міста і завдав несподіваного удару 
по армії Трубецького, захопив чи-
мало артилерії і ледь не полонив 
самого князя.

Як писав російський історик 
Сергій Соловйов, «Цвіт москов-
ської кінноти, що відбув щасли-
ві походи 1654 і 1655 років, заги-
нув за один день, і вже ніколи після 
того московський цар не був у змо-
зі вивести в поле такого блискучо-
го війська. У жалібній одежі вий-
шов цар Олексій Михайлович до 
народу й жах охопив Москву».

Однак міжусобиці в Гетьман-
щині не дозволили розвинути 
успіх, ініціативу було втрачено. Не-
вдовзі Іван Виговський позбув-
ся булави, а вже в жовтні 1659-
го Юрій Хмельницький підписав із 
Москвою Переяславський договір, 
що перетворював Гетьманщину в 
автономну одиницю Московсько-
го царства.

Блискуча перемога в Конотоп-
ській битві, але програна війна. Які 
ж уроки можемо винести з минуло-

го?
1) Виговський НЕ зміг консо-

лідувати політичну еліту держави. 
На заваді йому стала «п’ята коло-
на», зрадники серед старшини Лі-
вобережжя, які заради особистих 
та корпоративних інтересів, через 
боротьбу за владу зрадили ідею 
незалежної української держави. 

2) Руйнівну роль зіграли соці-
альні конфлікти в середині суспіль-
ства.

3) Обома цими факторами 
вміло скористалася Московія – 
творення, підтримка збройної 
опозиції,використання соціальних 
і політичних конфліктів. Така собі 
тогочасна «гібридна війна».

4) Руйнівна роль Запорізької 
Січі, яка після утвердження Геть-
манщини вже завершило свою за-
хисну, державницьку місію. Надалі, 
через власні корпоративні інтере-
си, стала здебільшого провідником 
деструктивної (антидержавної) по-
літики. Московський/російський 
імперіалізм їх використав і напри-
кінці 18 ст. Січ знищив.

Отже, у державі має бути один 
центр влади і одна армія. Україн-
ська політична еліта має нарешті 
зрозуміти, що вирішення внутріш-
ніх проблем влади, політики НЕ 
може бути досягнуте за допомогою 
іноземних держав.

УРОК, не вивчений тоді, обер-

нувся на поступовий і достатньо 
швидкий процес ліквідації держав-
ності, тієї самої політичної еліти – 
старшини. Замість європейського 
шляху розвитку всі соціальні гру-
пи повернулися до реставрації фе-
одально-кріпацького стану, надек-
сплуатації та ліквідації всіх свобод, 
завойованих у 1648-1654 роках. 
Московський патріархат за допо-
могою держави забезпечував іде-
ологію поневолення, рабства на-
шого народу.

5) Урок єдності: разом україн-
ський та кримськотатарський на-
роди здатні успішно відбити мос-
ковську/російську агресію. Тоді як 
традиційна імперіалістична полі-
тика Москви – «поділяй та волода-
рюй».

6) Урок пам’яті: в меморіаль-
ному просторі України мають бути 
відображені наші тогочасні пере-
моги й трагедії, гордість за героїч-
них й волелюбних предків, засте-
реження від повторення помилок 
та вшанування жертв московських 
злочинів і загиблих Героїв – Захис-
ників України.

Сергій ГОРОБЕЦЬ
Сергій БУТКО

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів 

Впадаючи в чергову, щорічну 
ейфорію з приводу дійсно чи не 
найбільшої військової перемоги 
України над Московією, ми маємо 
тверезо розбиратися, чому вже 
ТОГО Ж РОКУ все завершилося 
скиненням видатного гетьмана 
і підписанням нової Переяслав-
ської угоди, ще принизливішої, 
ніж в 1654 році. І ким підписаної! 
Сином Богдана Хмельницького, 
новим гетьманом Юрієм Хмель-
ницьким. Воістину, за Шевчен-
ком, який картав продажну укра-
їнську «еліту» словами: «славних 
прадідів великих правнуки по-
гані». А тут навіть не правнуки, а 
син, уже перше ж, наступне поко-
ління. 

Але повернімося до Конотоп-
ської битви і її переможця геть-
мана Івана Виговського, в долі 
якого відбилися політичні манівці 
української еліти, відтак і України. 

Дехто прискіпливий може на-
гадати, що битва була виграна в 
союзі з кримськотатарським вій-
ськом хана Мехмеда IV. А нині, 
через політичну кон’юнктуру, 
пов̀ язану з російською окупаці-

єю Криму, ми мимоволі ідеалізує-
мо наші стосунки з Кримом, цим 
васалом турецької Османської 
імперії. Забуваємо про спустош-
ливі набіги кримчаків, протягом 
не одного століття, на Україну, її 
пограбування і вигнання в нево-
лю ясиру – бранців. Врешті, на-
віть Богдан Хмельницький замо-
лоду побував у полоні в Криму. А 
під час трагічної битви під Берес-
течком союзники-татари не про-
сто несподівано відступили, а й 
«прихопили» з собою гетьмана 
Хмельницького, до речі, й Вигов-
ського. 

Але то була звична практика 
пізнього Середньовіччя – слаб-
шим державам шукати сильніших 
покровителів. Той таки Хмель-
ницький, швидко зрозумівши хи-
жацьку з боку Московії суть Пере-
яславської угоди, швидко почав 
налагоджувати контакти з кіль-
кома самодержавними країнами, 
метався між ними. Не відкидаючи 
союзу з Московією, може, навіть 
шантажуючи її, шукав, як варіан-
ти, союзу з Османською імперією, 
Шведським і Польським королів-
ствами. 

Коротко передісторія. Так зва-
не «монголо-татарське іго» трива-
ло на наших землях зовсім не 240 
років, як це прийнято вважати 
щодо Московії. Там його датують 
від 1240 року, взяття монголами 
Києва, по 1480 рік.

А от корінні українські землі, 
Подніпров̀ я, ще на 100 років ра-
ніше вийшли з-під впливу Орди: 
вони були завойовані Великим 
князівством Литовським, яке 
стрімко поширювало свою екс-
пансію.

Після Кревської унії 1385 
року, якою було задеклароване 
об`єднання Польського королів-

ства і Великого князівства Литов-
ського в єдину державу, конфеде-
рацію, українські землі, будучи в 
складі Литовського князівства, 
теж вливалися в цю державу. 
Правда, фактично ці дві скла-
дові, Польща і Литва, ще майже 
два століття були самостійними. 
А от Люблінська унія 1569 року 
об`єднала їх в єдину державу, Річ 
Посполиту.

Люблінська унія – це був ве-
ликий шанс для України стати тре-
тьою складовою цієї конфедера-
ції: Королівство Польське, Вели-
ке князівство Литовське і Велике 
князівство Руське, спадкоємець 
могутньої Київської Русі. На жаль, 
українське політична еліта, наші 
князі, нащадки Рюриковичів, пра-
вителів Русі, розкололися, побі-
гли у найми – хто до поляків, хто 
до литовців. Цю ідею відновив че-
рез століття якраз Виговський, 
але вона не була реалізована.

Ось чому Іван Виговський, 
представник давнього україн-
ського шляхетського роду, на по-
чатку Визвольної війни, у 1648 
році, служив у польському вій-
ську і бився проти Хмельницько-
го під Жовтими Водами. Врешті, 
й сам Хмельницький теж служив 
Речі Посполитій, як і його батько 
Михайло.

Виговський був викуплений 
Хмельницьким з полону у татар. 
Він швидко підвищився в геть-
манській державі, став першим 
після гетьмана, генеральним пи-
сарем, власне, очолював геть-
манський уряд. 

Смерть Хмельницького у 1657 
році була доволі несподіваною. Є 
версія, що її прискорила Моско-
вія, побачивши, що гетьман вже 
зрозумів суть Переяславської 
угоди. Чи з поваги до гетьмана, 

чи з наміром встановити динас-
тичне правління, старшиною було 
вирішено, що наступним гетьма-
ном стане Юрко Хмельницький. 
Але оскільки йому було всього 
16 років, то Іван Виговський був 
призначений регентом при геть-
маничі, за суттю – правителем 
держави. Вже того ж 1657 року 
Виговський був обраний гетьма-
ном.

Наступного 1658 року Вигов-
ський підписує відому Гадяцьку 
угоду. Цим самим Україна юри-
дично розірвала Переяславську 
угоду, про що багато кому вар-
то нагадати й сьогодні. Адже Га-
дяцька угода передбачало роз-
ширення конфедерації – Речі По-
сполитої до трьох суб’єктів: на-
рівні з Польським королівством, 
Великим князівством Литов-
ським, ним ставало Велике кня-
зівство Руське, тобто Україна.

Гадяцька угода так і не була 
реалізована. Не зрозуміли 
«низи» – простий народ, тобто се-
ляни, козаки, цього союзу з Поль-
щею, проти якої повстали у 1648 
році і воювали стільки років. Все 
зрозуміла, але пішла проти час-
тина козацької верхівки. Не бу-
демо називати імен, там бага-
то видатних постатей. Але чи то 
вони марили повністю незалеж-
ною державою, чи скоріше піш-
ли прислужувати Московії. Про-
ти гетьмана у 1658 році піднявся 
заколот, підбурюваний Москвою. 
Центром його став Полтавський 
полк, а «знизу», з півдня, в спину 
вдарила Січ. Виговський приду-
шив повстання. Притому, спершу 
сподівався тут на допомогу Мо-
скви, чи хоч принаймні щоб та не 
втручалася в цю «гібридну війну». 
Але якісь ілюзії гетьмана розвія-
лися остаточно. 

Відповідь Московії на Гадяць-
ку угоду була аналогічна відпові-
ді 1918 року: війна проти України, 
агресія. Можна проводити пара-
лелі і з 2014 роком.

Далі була блискуча перемо-
га України в Конотопській бит-
ві. А далі – новий заколот проти 
гетьмана. У вересні 1659 року 
гетьманом був обраний той таки 
Юрко Хмельницький. На той час 
уже повнолітній,18-річний, але 
маріонетка представників ко-
зацької еліти. Далі – нова, при-
низлива Переяславська угода з 
Московією.

Виговський останні 5 років 
життя провів на Волині та Галичи-
ні. Займав важливі посади в Речі 
Посполитій: був сенатором, Київ-
ським воєводою.

На початку 1660-х стався роз-
кол гетьманської держави на 
Правобережну і Лівобережну, 
відповідно під впливом, протек-
цією Польщі і Московії. Невдо-
взі на Правобережжі спалахнуло 
повстання проти поляків. Вигов-
ський таємно, але активно під-
тримав повстання. Але був аре-
штований поляками і козаками 
правобережного гетьмана Павла 
Тетері і розстріляний 27 березня 
1654 року у віці 56 років. 

Доля Юрка Хмельницького 
склалася не менш трагічно. Він 
хилився то до Москви, то до Туреч-
чини. Обирався гетьманом і зно-
ву втрачав булаву. Врешті, помер 
всіма забутий в одному грецько-
му монастирі.

З обома гетьманами померла 
більш як на три століття наша не-
залежність. 

Відродили, воскрели на руїнах 
і манівцях історії. Що далі? 

Петро АНТОНЕНКО

Розгром московитів під Конотопом: 
подія та уроки для сучасної України 

Манівцями української історії

Іван Виговський
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Бліц-інформ
На 5 шлюбів 
одне розлучення
Від 1 січня по 8 липня в Укра-

їні зареєстровано 65624 шлю-
би, розійшлися за цей же період 
12988 пар. Таким чином, шлю-
бів у 5 разів більше, ніж розлу-
чень.

За 2019 рік було в 6 разів 
більше шлюбів, ніж розлучень: 
одружилося 237858 пар, а роз-
лучилися 38572 пари. 

В Україні майже 
півтора мільйони 
біженців
Міністерство соціальної по-

літики України станом на 6 лип-
ня взяло на облік 1448761 пере-
селенців з окупованої частини 
Донбасу та Криму. Їх називають 
то внутрішньо переміщеними 
особами, то переселенцями, але 
насправді це біженці від війни, 
окупації, розрухи. І це одна з ве-
ликих трагедій країни, що триває 
вже понад 6 років.

Попри карантин, 
трудові мігранти 
перерахували 
в Україну на кінець 
травня 4,5 мільярда 
доларів 
Про це йдеться у звіті Нац-

банку про динаміку приватних 
грошових переказів в Україну. 
Зазначається, що за 5 місяців 
2020 року мігранти перераху-
вали в Україну 4,54 мільярда до-
ларів – це лише на 2,2% менше, 
ніж за відповідний період 2019 
року.

Іноземні члени 
наглядової ради 
«Укрзалізниці» 
отримують до 150 
тисяч гривень 
зарплати в день
Стали відомі зарплати іно-

земних громадян, які входять 
до наглядової ради української 
держкомпанії «Укрзалізниця». 
Якщо поділити їхні річні зарпла-
ти на невеликий час перебуван-
ня в Україні, виходять велетен-
ські суми: десятки тисяч гривень 
на день. 

Таблицю з виплатами глави 
і членів наглядової ради опублі-
кувала в телеграм каналі нар-
деп від «Слуги народу» Ольга Ва-
силевська-Смаглюк.

З таблиці видно, що в 2018 
році глава органу, громадянин 
Туреччини Аджунер Шевкі про-
був в Україні 153 дні, в 2019 
році - 87 днів, а в поточному - 
всього 27. Разом 267 днів за три 
роки. При цьому за вказаний пе-
ріод він отримав 13 мільйонів 
833333 гривні. Тобто по 51810 
грн за день роботи.

Член тої ж наглядової ради 
Крістіан Кун отримав 11 мільйо-
нів 733333 грн за 75 днів праці - 
тобто по 156444 грн в день Його 
колега австрієць Андреас Матьє 
заробив стільки ж за 107 днів: 
по 109657 грн за день. 

Що за розкидання гроши-
ма в державній компанії? І не-
вже в Україні нема кому бути в 
наглядових радах державних 
  компаній? 

Чисельність населення Землі 
досягла 7,8 мільярда 

Населення планети щорічно збільшується на 82 млн 
чоловік, що приблизно відповідає числу жителів Німеч-
чини.

Однією з головних причин зростання народонаселен-
ня є велика кількість небажаних вагітностей, оскільки в 
багатьох регіонах, особливо в країнах третього світу, жін-
ки і дівчата не можуть вільно розпоряджатися своїм ті-
лом. Експерти відзначають, що виправити становище мо-
гли б сексуальна освіта і застосування протизаплідних 
засобів.

Особливо важка ситуація в африканському регіоні на 
південь від Сахари, де доступу до протизаплідних засо-
бів позбавлена кожна друга жінка. Незважаючи на ско-
рочення народжуваності в цьому регіоні за останні роки, 
тут на кожну жінку, як і раніше, припадає в середньому 
4,4 дитини (загалом по світу – 2,4). В результаті число жи-
телів цього регіону, згідно з прогнозами ООН, до 2050 
року зросте з 1,3 млрд до 2,5 млрд чоловік.

Нідерланди подають позов у суд 
на Росію через збитий у 2014 році 

пасажирський літак
Уряд країни ухвалив рішення про підготовку позову 

проти Російської Федерації до Європейського суду з прав 
людини у справі МН17.

17 липня 2014 року над територією Донецької області 
ракетою «земля-повітря» з установки «Бук-М1» було збито 
пасажирський літак Boeing-777, що летів рейсом Амстер-
дам – Куала-Лумпур. У катастрофі загинули всі 298 лю-
дей на борту – пасажири і екіпаж.

Міжнародне розслідування трагедії засвідчило «ро-
сійський слід» зенітного ракетного комплексу «Бук» 332 
(входить до складу 53 зенітно-ракетної бригади ЗС РФ), 
яким і був збитий літак. Нідерланди та Австралія визна-
ти Росію відповідальною за катастрофу. Таке ж рішення 
ухвалила Великобританія. 

У 2019 році Міжнародна слідча група назвала чоти-
рьох підозрюваних в катастрофі рейсу МН17. Ними ви-
явилися росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пу-
латов і українець Леонід Харченко. Проти них в Нідер-
ландах уже почався судовий процес, де звинувачува-
них, оголошених у міжнародний розшук, поки що судять 
заочно. 

Служба безпеки України встановила понад 150 осіб, 
які брали участь у транспортуванні ЗРК «Бук-М1» з Росії 
на Донбас.

Собор Святої Софії в Стамбулі 
знову став мечеттю

Державна рада Туреччини, згідно рішення суду, скасу-
вала рішення уряду країни від 1934 року про зміну стату-
су собору Святої Софії в Стамбулі – тоді він з мечеті пере-
творився в музей. Одразу ж, 10 липня, президент Туреч-
чини Ердоган підписав указ про перетворення Айя-Софії 
на мечеть.

Влада заявила, що це не позбавить собор ідентич-
ності і він залишиться пам'ятником всесвітньої спадщи-
ни, тут і далі будуть збережені всі християнські ікони. Та-
кож собор залишиться відкритим для туристів.

Колись могутня Римська імперія у перших століттях 
нашої ери розкололась на Західну, власне Римську ім-
перію, з центром у Римі, і Східну, тобто Візантійську ім-
перію. з центром у місті Візантії, названому згодом Кон-
стантинополем. У 5-му столітті Західна імперія була за-
войована сусідніми племенами, Візантійська ж про-
існувала ще ціле тисячоліття. Собор Святої Софії був 
зведений в Константинополі в VI столітті і довгий час 
був головним храмом християнської церкви на Сході і 
близько тисячі років – найбільшим християнським собо-
ром світу, поки не був споруджений собор Святого Пе-
тра у Ватикані, в Римі. 

У 1453 році Візантійська імперія була завойована 
турками. Після захоплення ними Константинополя, пере-
йменованого турками у Стамбул, собор був перетворе-
ний на мечеть, до нього прибудували мінарети.

Однак, після національної революції на початку ХХ 
століття Турецька османська імперія була перетворена 
у світську державу, республіку. Батько революції, лідер 
країни Кемаль Ататюрк перетворив у 1934 році собор 
Святої Софії у музей. І ось нова трансформація світової 
святині. 

Українська держава 
відновить 100 

історико-культурних 
об’єктів країни

Міністр культури та інформаційної по-
літики Олександр Ткаченко анонсував на-
ціональний проєкт «Велике будівництво», 
що має початися наступного року, в рамках 
якого планують відновити 100 культурних 
об’єктів України. 

«Вперше за 30 років незалежності ми 
реально зможемо відновити історико-куль-
турну спадщину. Яка, подекуди, в критично-
му стані – занедбана й напівзруйнована. Та 
ці об’єкти є кодом нашої нації. Збереження 
їхньої автентичності і духу – наша відпові-
дальність, наповнення новим змістом – наш 
обов̀ язок», зазначив міністр.

Проєкт дозволить забезпечити сталий 
розвиток територій громад та сприятиме 
створенню нових туристичних маршрутів. 
До переліку об’єктів, що підлягають віднов-
ленню, «увійдуть об’єкти, які об’єднають всю 
країну», зазначив міністр.

Зокрема, це Національний художній му-
зей України в Києві, Харківський національ-
ний академічний театр опери та балету ім. 
М. Лисенка, Палац Потоцьких у Одесі, Бе-
режанський замок на Тернопільщині та Па-
лац Підгорецького замку на Львівщині, На-
ціональний заповідник «Хортиця» та Музей 
історії запорозького козацтва у Запорізькій 
області.

Зеленський переїхав 
на державну дачу, 

де колись жив Віктор Ющенко
Інформацію днями підтвердив Офіс прези-

дента.

В липні родина Зеленських продала свій 
маєток в Іванковичах під Києвом. Нині пре-
зидент Володимир Зеленський і його родина 
проживають на державній дачі в Конча-За-
спі під Києвом. Тут у 2004-2014 роках жив 
Віктор Ющенко, тобто й кілька років після 
того, як перестав бути президентом, за пре-
зидентства Януковича. .

Коли Ющенко з'їхав, дачу показали жур-
налістам. Це триповерховий маєток більше 
ніж на 2 тис. квадратних метрів, з кількома 
гектарами території навкруги.

Будинок має чотири спальні, санвузли, 
ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, ба-
сейн і масажний кабінет.

Утримання дачі, коли тут мешкав Ющен-
ко, обходилося державному бюджету в 30 
млн гривень на рік.

Нині, перед в'їздом президента, тут зро-
били ремонт на понад 300 тис. гривень.

Під час президентської виборчої кампа-
нії та після цього Зеленський заявляв, що 
не користуватиметься державними дача-
ми. Він запевняв, що не бачить в них «ніяко-
го сенсу», і пропонував, щоб це були заклади 
відпочинку для дітей чи інших людей, які цьо-
го потребують. 

Шпиль собору 
Нотр-Дам відновлять 
у первісному вигляді

Шпиль паризького Собору Па-
ризької Богоматері, зруйнований по-
жежею у квітні минулого року, буде 
відновлено відповідно до оригіналь-
ного готичного дизайну.

Про це заявив президент Фран-
ції Еммануель Макрон. Він сказав, що 
хотів би побачити завершення рекон-
струкції до 2024 року, коли в Парижі 
пройдуть літні Олімпійські ігри.

Перший шпиль собору був побудо-
ваний в XIII столітті, але через великі 
пошкодження він був знесений в кінці 
XVIII століття. Його заміна була побу-
дована в середині XIX століття.

Собор може бути відкритий для 
відвідувачів у 2024 році, навіть якщо 
на той час деякі реставраційні робо-
ти ще триватимуть. Обстеження скле-
пінь собору свідчать, що вони у хоро-
шому стані. Найближчими днями ма-
ють почати роботи для їхнього укрі-
плення.

Музей української 
діаспори відкрився 

для відвідувачів
Музей української діаспори у Киє-

ві 30 червня відновив роботу після за-
криття на карантин,приймає відвіду-
вачів. З певними обмеженнями через 
коронавірус. Зокрема музей можна 
відвідати тільки в масках/распірато-
рах, дотримуючись у залах соціальної 
дистанції (1,5 м). Відвідувачі з явними 
ознаками распіраторних захворювань 
і підвищеною температурою допуска-
тись не будуть.

Музей засновано у 1999 році. Він 
є філією Музею історії Києва. Експози-
ція розповідає про історію української 
еміграції. В музеї можна ознайомитись 
з життям та творчістю видатних діячів 
культури, науки та мистецтва україн-
ського походження закордоння. Серед 
експонатів – колекція творів мисте-
цтва та персональні речі представни-
ків родини Кричевських, яких доля роз-
кидала по різних куточках світу (США, 
Франція, Венесуела). Експонуються 
графічні твори і живопис Василя Гри-
горовича, Миколи Васильовича та Ка-
терини Василівни Кричевських. У му-
зеї представлена творчість художників 
Олекси Булавицького (США), Людмили 
Морозової (США) та скульптора Петра 
Капшученка (Аргентина-США). Окрема 
меморіальна зала присвячена зірці сві-
тового балету Сержу Лифарю (Франція), 
видатному танцюристу та хореографу 
родом із Києва.

Окрім постійної експозиції, в му-
зеї постійно проходять виставки та 
культурно-мистецькі заходи. Діє про-
єкт «Наш Сікорський», присвячений ви-
датному авіаконструктору Ігорю Сікор-
ському.

Прага: прощання 
з короновірусом

Коронавірус втомив не лише укра-
їнців. У столиці Чехії Празі мешканці 
міста влаштували вечірку – прощання 
із коронавірусом. Тисячі людей сиді-
ли за 500-метровим столом на знаме-
нитому Карловому мосту, ділившись 
їжею та напоями, які вони принесли з 
дому. Соціальним дистанціюванням, 
звісно, знехтували.

«Ми хочемо відсвяткувати закін-
чення коронавірусної кризи, дозво-
ляючи людям зустрічатися і показува-
ти, що вони не бояться зустрітися, що 
вони не бояться взяти шматок бутерб-
рода у свого сусіда», заявив організа-
тор вечірки Ондрей Кобза.

Місця треба було резервувати за-
здалегідь і вони всі були зайняті.

Зменшений макет Бережанського замку 
на тлі напівзруйнованої твердині
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Бліц-інформ
Українці Канади 
захищають Меморіал 
жертв комунізму
Конгрес Українців Канади звернувся із 

заявою з приводу вандалізму щодо Меморіа-
лу жертв комунізму «Канада – земля притул-
ку» в Оттаві, столиці Канади.

Півтора тижні тому в місті жертвою ван-
далів став будівельний майданчик Меморіа-
лу. Він має бути відкритий улітку цього року.

Банери, що прикривають будівництво, 
були обмальовані написами «комунізм пере-
може», а також комуністичними символами.

Конгрес українців Канади звернувся з 
цього приводу зі спеціальною заявою. «Міль-
йони людей, у тому числі багато українців, які 
зазнали жорстокості та нелюдяності кому-
нізму, втекли до Канади – тут вони знайшли 
свободу та спокій. Осквернення цього місця 
є жалюгідним та гидким актом ненависті і об-
разою для пам'яті мільйонів невинних жертв 
комунізму» – йдеться у заяві.

Білоруські журнали 
міжвоєнного часу 
стали доступні онлайн
Національна бібліотека Білорусі виклала 

у вільний доступ часописи міжвоєнного часу. 
Електронна колекція «Беларуская літаратур-
ная спадчына. Часопісы 1919–1939 гг.» міс-
тить 270 найменувань періодичних видань 
1920-х – 1930-х рр., які виходили у БСРР та 
Західній Білорусі. Це більше 4000 чисел.

Особливе місце на ресурсі займають 
журнали з літературознавства.

Тюремний термін – 
за правду про 
тоталітарний режим
У російському суді державне звинувачен-

ня попросило 15 років колонії суворого режи-
му для історика Юрія Дмітрієва – очільника 
карельського відділення Товариства «Мемо-
ріал» і дослідника поховань жертв політичних 
репресій. Процес проходить в Петрозавод-
ськом міському суді в закритому режимі.

Дмітрієва звинувачують у сексуальних 
злочинах, а також незаконному зберіганні 
зброї. 

Це вже друга кримі-
нальна справа проти Дмі-
трієва.

Вперше Дмітрієва за-
тримали 13 грудня 2016 
року за анонімною за-
явою. У квітні 2018 року 
суд Петрозаводська ви-
правдав Дмітрієва та на-

дав право на реабілітацію.
Невдовзі Юрій Дмітрієв знову був аре-

штований у зв'язку з порушенням нової кри-
мінальної справи з тими ж обвинуваченнями.

Дмітрієв вважає кримінальну справу 
помстою влади за його професійну діяль-
ність. З 1990-х років він займається дослі-
дженнями репресій в Карелії, в тому числі 
пошуками місць розстрілів і поховань. Пе-
ред арештом наприкінці 2016 року Дмітрієв 
закінчував книгу про карельських спецпо-
селенців. Найбільше відкриття Дмітрієва – 
Сандармох, урочище, де було розстріляно по-
над 6 тисяч ув'язнених.

Кримінальну справу проти Дмітрієва було 
порушено одночасно з активним просуван-
ням у продержавних ЗМІ альтернативної вер-
сії походження поховань в Сандармоху. Відпо-
відно до неї, там начебто поховані близько 20 
тисяч радянських військовополонених, роз-
стріляних фінами в роки Другої світової війни. 

В «Меморіалі» називають справу Дмітрі-
єва політично мотивованим. На підтримку 
вченого виступили десятки громадських дія-
чів, артисти, письменники і музиканти в Росії 
   та інших державах.

Він був поляком, народже-
ним на території Російської імпе-
рії, виріс на Вінниччині та писав 
про Україну. Тимко Падура захо-
плювався українською культу-
рою і присвятив своє життя її ви-
вченню та відтворенню.

Цей матеріал не є історичним 
дослідженням і не претендує на 

відкриття нових фактів. Це огляд 
біографії видатного поета в рам-
ках циклу «Відомі у світі люди з Ві-
нниччини». Матеріал опирається 
на книгу Вікторії Колесник «Відомі 
поляки в історії Вінниччини».

На початку ХІХ століття таких 
держав, як Польща та Україна, не 
було на політичних картах світу. 
Річ Посполиту поділили між собою 
сильніші імперії, а українська Геть-
манщина не існувала вже півтора 
століття. Саме в таких геополітич-
них умовах народився Тимко Па-
дура. Етнічний поляк, що народив-
ся на території Російської імперії і, 
відповідно, мав російське грома-
дянство. При цьому, землі, де він 
народився, не заважаючи на ро-
сійську владу, були українськими. 
І саме завдяки цьому Падура част-
ково був ще й українцем. Найбіль-
ше це проявлялось в його діяль-
ності протягом усього життя.

Томаш Падура народився 21 
грудня 1801 року в селі Іллінці Ли-
повецького повіту (тепер це Іллі-
нецький район). Падури походи-
ли з дрібного шляхетського роду 
гербу Сас (Sas), історія якого роз-
починається ще на Закарпатті. 
Зрештою, через багато поколінь 
батько Томаша, Ян Падура, отри-
мав володіння у передмісті Іллін-
ців. Родина була досить великою, 
майбутній поет мав багато братів 
та сестер: Марту Дороту, Юзефа, 
Ґертруду Юзефу, Яна та Цецилію 
Барбару.

Томаш, як і багато тогочасних 
дітей, початкову освіту отримував 
у парафіяльній школі. В 1814 році 
він продовжив навчання в Поділь-
ській гімназії у Вінниці. З малеч-
ку він зацікавився українським 
фольклором. Разом з батьком 
він багато подорожував по до-
вколишніх містечках і селах, там 
мав змогу спостерігати за життям 
українських селян, слухати їхні піс-
ні та перекази. Навчаючись у Ві-
нниці, Падура вже добре володів 
українською мовою. Існує ймовір-
ність, що саме в ті роки він почав 
писати свої перші вірші.

В 1820 році Томаш (який швид-
ше за все вже став Тимком) завер-
шує навчання у Вінниці й вступає 
до Волинського ліцею в Кременці. 
Там він зачитується творами Бай-
рона й Оссіана і там у нього вини-
кає смілива ідея написати історію 
України в думах.

Якраз в ті роки група росій-
ських дворян готувала повстан-
ня проти царського державного 
устрою. Існує ймовірність, що Па-
дура був з ними знайомий і навіть 
написав на замовлення Муравйо-
ва-Апостола та Бестужева-Рюмі-
на вірш «Рухавка». Майбутні дека-
бристи хотіли мати бойову пісню, а 
отримали (якщо вони дійсно її за-
мовляли) україномовний вірш. В 
цьому творі Падура закликав усіх, 
«кому вольність мила» на боротьбу 
з царизмом.

Повстання декабристів по-
вністю провалилось. Когось одра-
зу стратили, інших заслали до Си-
біру. Оскільки зв’язок поета з по-
встанцями довести важко, то й не 
відомо, що відбувалося з ним піс-
ля провалу повстання. Існує ймо-
вірність, що він певний час пере-
бував під слідством. Як би там не 
було, а в 1825 році він закінчує на-
вчання в ліцеї й починає мандру-
вати від одного магнатського дво-
ру до іншого. Він встиг побувати у 
Потоцьких, Санґушків, Жевуських 
та багатьох інших. Паралельно з 
цим він розвивав свій літератур-
ний хист та зачитувався творчістю 
Адама Міцкевича. Зокрема, пере-
кладав українською фрагменти 
його поеми «Конрад Валленрод».

Під час подорожей Падура ба-
гато спілкувався з народознав-
цями та поетами. Окрім цього він 
взявся за детальне вивчення істо-
рії України, зокрема перечитував 
збірки історичних документів Ки-
ївської архідієцезії. На їхній основі 
поет писав думи про видатних ді-
ячів козацького періоду, возвели-

чував подвиги «славних запорож-
ців» та закликав онуків та правну-
ків козаків до братання з поляка-
ми в ім’я спільної боротьби проти 
російського царизму. 

Тоді ж він на певний час осів у 
маєтку Жевуських в Саврані Балт-
ського повіту. Там Тимко викону-
вав функції надвірного поета й 
пропагандиста ідей свого мецена-
та. Хоча тут важко визначити хто 
і чиї ідеї пропагував, адже Паду-
ра мав значний вплив на Вацлава 
Жевуського, посилюючи в ньому 
українофільські настрої.

В 1828-1829 роках Тимко Па-
дура знову відправляється в ман-
дри. Цього разу він перевдягаєть-
ся мандрівним лірником і відвідує 
етнічні українські землі аж до Ку-
бані. Скрізь він оспівує давню ко-
зацьку славу та час від часу проро-
кує збройне повстання.

Повстання таки відбулось, от 
тільки не в Україні. Проти росій-
ської влади виступили поляки та 
литовці. Події 1830-1831 років 
увійшли до історії, як Листопадове 
повстання. Падура брав участь в 
тих подіях у складі загону, органі-
зованого його хорошим знайомим 
Жевуським. Вірш «Рухавка» (той 
самий, що написаний ніби-то для 
декабристів) став бойовою піснею 
повстанців. Її виконували на ме-
лодію «Варшав’янки», яка була го-
ловною піснею всього повстання.

Як і декабристське, це по-
встання теж зазнало поразки. Піс-
ля того Падура певний час жив 
у родинному маєтку в Махнівці. 
Весь вільний час поет присвятив 
перекладам Байрона та Міцкеви-
ча українською мовою та написан-
ню власних творів. Одним з них є 
поема «Кодак», що присвячена 
боям за Кодацьку фортецю в роки 

Національно-визвольної бороть-
би українців.

Всі свої твори автор писав ла-
тинкою (українська мова поєдна-
на з латинським алфавітом). Так 
вже склалось, що перша публі-
кація творів відбулась без його 
згоди. У Львові в 1842 році ви-
йшла збірка «Пісні Томаша Паду-
ри». Окрім недбалого ставлення 
до авторських прав, видавці пере-
інакшили частину творів і додали 
доробки багатьох інших авторів. 
Зрештою, в 1844 році у Варша-
ві справедливість було відновле-
но. Падура підготував оригіналь-
не видання під назвою «Українки 
з нотою». Під «українками» мались 
на увазі вірші українською мовою. 
Мелодії до них писав сам автор 
спільно із Вацлавом Жевуським 
та Каролем Ліпінським.

Все ж таки, найбільшу попу-
лярність в подальші роки отримав 
тільки один твір Падури – це пісня 
«Гей, соколи». Написана польською 
мовою пісня розповідає про коза-
ка, який поїхав на чужину і сумує 
за домівкою та коханою дівчиною. 
Найбільш відомою ця пісня стає в 
ХХ столітті під час Другої світової 
війни. А в 1999 році польський ва-
ріант використали в якості саунд-
треку до фільму «Вогнем і мечем».

Станом на сьогодні існують 
десятки різних версій виконання. 
Окрім оригінального польсько-
го тексту є ще український, біло-
руський та словацький перекла-
ди. В Україні пісню виконували ба-
гато різнопланових музикантів, 
зокрема: «Пікардійська терція», 
Олег Скрипка, Володимир Вермін-
ський та інді-гурт «Brunettes Shoot 
Blondes».

Тимко Падура все ще багато 
мандрував після 1844 року. Та все 
ж більшу частину часу він провів у 
родинному маєтку в Махнівці. 20 
вересня 1871 року він помер в Ко-
зятині, гостюючи у свого друга Ва-
сюстинського. Поховали поета по-
ряд з рідним домом у Махнівці.

В період, коли націоналізм та 
національність як поняття тільки 
зароджувались, Падура був дити-
ною своєї епохи. Український по-
ляк в Російській імперії, що все 
життя мріяв про вільні українську 
та польську держави, які разом ви-
ступлять проти Росії. В чомусь його 
погляди виявились пророчими, в 
іншому він помилився. Та все ж піс-
ню «Гей, соколи» співають і в наш 
час. А митець живе доти, поки люди 
пам’ятають про його творіння. 

Микола ГЕРКАЛЮК

Hej, sokoły
Hej, tam gdzieś znad czarnej wody
Wsiada na koń kozak młody.
Czule żegna się z dziewczyną,
Jeszcze czulej z Ukrainą.

Refren:
Hej, hej, hej sokoły
Omijajcie góry, lasy, doły.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
Mój stepowy skowroneczku.

Wiele dziewcząt jest na świecie,
Lecz najwięcej w Ukrainie.
Tam me serce pozostało,
Przy kochanej mej dziewczynie.

(Refren)

Ona biedna tam została,
Przepióreczka moja mała,
A ja tutaj w obcej stronie
Dniem i nocą tęsknię do niej.

(Refren)

Żal, żal za dziewczyną,
Za zieloną Ukrainą,
Żal, żal serce płacze,
Już jej więcej nie zobaczę.

(Refren)

Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.

(Refren)

Гей, соколи
Гей, там десь над чорними водами,
Сіда на коня козак молодий,
Ніжно прощається і дівчиною,
Іще ніжніше із Україною.

Приспів:
Гей, гей, гей соколи,
Облітайте гори, ліси, доли,
Дзвони, дзвони, дзвони дзвіночку,
Мій степовий жайвороночку.

Багато дівчат є на світі,
Лиш найкращі в Україні.
Там моє серце зосталось,
При коханій моїй дівчині.

(Приспів)

Вона бідна там лишилась,
Перепілочка моя мала,
А я тут в чужій стороні,
Вдень і вночі сумую за нею.

(Приспів)

Жаль, жаль за дівчиною,
За зеленою Україною,
Жаль, жаль серце плаче,
Вже її більше я не побачу.

(Приспів)

Вина, вина, вина дайте,
А як умру, то поховайте
На зеленій Україні
При коханій моїй дівчині.

(Приспів)

Автор пісні «Гей, соколи!» – народжений на 
Вінниччині поляк, який мріяв про вільну Україну

«Українки з нотою» Тимка Падури, 
видані у Варшаві в 1844 році
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«Дайте хліба!»: життя повоєнного Києва

Останнє римоване речення, 
мабуть, запозичено з антирадян-
ського фольклору; воно проти-
ставляє сталінізм оповитій нос-
тальгійним флером новій еконо-
мічній політиці 1920-х років, яка 
дозволяла приватну торгівлю й 
господарство. В іншій записці з 
тих самих виборів автор проти-
ставляє Леніну Сталіна, який не 
виконав обіцянки подбати про 
трудящі маси, а тоді переходить 
до політичних аргументів:

«Слава великому Леніну!!! 
І прокляття «мудрому» Сталіну, 
який повторює нам 1933 рік. По-
рушуючи свою ж конституцію, 
турбота про людину, та цю тур-
боту ми щодня відчуваємо. Він 
турбується про машини, а не про 
людей, як живе народ. Чи знає 
він це? Чому у нас немає зустрі-
чі з нашим кандидатом? Боїться 
він їхати до своєї сестри Украї-
ни, усвідомлює, що всі під стра-
хом голосують за нього, за деспо-
та кривавого, тирана, прокляття 
роду людського. Невже у нас не-
має гідних українців, навіщо нам 
грузин. Хай живе радянська вла-
да! Геть Сталіна! [...]»

Інші анонімні критики Сталі-
на теж покликалися на абстрак-
тний ідеал народної демократії, 
очевидно, вироблений на основі 
радянської пропаганди. На дум-
ку авторів  таких записок, керів-
ництво зрадило не західне ро-
зуміння демократії і прав люди-
ни, а інтереси й волю «народу». У 
грудні 1947 р. один виборець пи-
сав: «Вибори без вибору. Можна 
дурити частину народу весь час, 
можна дурити короткий час весь 
народ, але не можна весь час 
дурити весь народ (а ви намага-
єтесь це робити)». В іншому лис-
ті на тих виборах сказано: «Дуже 
погано думаєте про радянський 
народ, якщо ви вважаєте, що він 
вірить у цю кампанію». У люто-
му 1947 р. в урну вкинули тако-
го листа: «Душогуби кляті! Перед 
ким гнете дурня? Лицеміри ви й 
[…]. Однаково народ вас ненави-
дить. На терорі тримаєтесь, тіль-
ки залякали бідний нещасний на-
род, кров’ю і голодом підтримуєте 
свою владу, та сльози ошуканого 
народу впадуть на ваші голови».

У 1946 році невідомий ствер-
джував, що перемога над на-
цизмом насправді підготувала 
«народ» до скинення сталінсько-
го керівництва: «Я можу сказа-
ти тільки одне, що довго не дове-
деться панувати, в недалекому 
майбутньому їх буде розчавлено 
так само, як і партію фашизму, в 
цьому можете навіть не сумніва-

тися. Не допоможе вам ні жорсто-
кий ваш терор, ні ваші зміїні агі-
тації. Недалека та година, коли 
наш народ струсить з себе ваше 
павутиння, зімне і розвіє вас». 
Озброєний досвідом повалення 
іншої держави з диктатурою пар-
тії, «народ» за час війни подивив-
ся, як живуть у Європі, і дійшов 
висновку, що тамтешня «буржу-
азія» живе краще, доки він сам 
«найжалюгідніший і злиденний і в 
побутовому, і в культурному сен-
сі». Узагалі, «народ терпить, але 
незабаром йому терпець урветь-
ся і тоді стережіться».

Серед інших «антирадян-
ських» записок за лютий 1947 
р. виділяється один довгий лист, 
автор якого палко критикує всю 
систему і вибори зокрема:

«Я не можу голосувати за цей 
«уряд», бо він тільки здатний три-
мати народ у голоді, в холоді та 
у війні й труднощах. Але від цих 
труднощів у 1933–34 рр. кілька 
мільйонів людей померло від го-
лоду. Та й тепер уже в країні го-
лод і люди помирають. Хто тво-
рець цих голодів? Уряд. Політич-
ний лад у країні такий, що без ві-
йни не обійдеться, творець його, 
звичайно, уряд. І у війні умертвив 
він понад 20 мільйонів людей. У 
країні немає демократії, а є те-
рор найбільший у світі і переслі-
дування. Народ сам не вирішує, а 
все фабрикується. Кандидатів не 
обирають, а виставляє партія, за 
кого повинен і мусить голосувати 
народ. Компартія затуманила на-
род і сама що хоче, те й робить».

Та загалом з анонімних за-
писок не ясно, яка виборча сис-
тема влаштувала б незадоволе-
них виборців. Щоб сформулюва-
ти власну концепцію, треба було 
уявляти, як демократичні вибори 
відбуваються в ідеалі: чи спира-
ючись на спогади про політичний 
устрій до більшовиків, чи ознайо-
мившись із західними політични-
ми системами. Протягом перших 
трьох повоєнних виборів у Киє-
ві лише в одному написі згадано 
дореволюційні реалії («Геть біль-
шовиків. За Керенського») і лише 
один інший напис, можливо, го-
ворить про західний досвід («Дик-
татура — це тяжко, потрібна сво-
бода партій»). Напис на бюлетені 
«Хочу жити, як безробітний в Аме-
риці» оприявнює уявлення радше 
про рівень життя й систему дер-
жавного соціального забезпе-
чення у США, а не про політичні 
свободи. З доповідної НКДБ про 
виборчу кампанію 1945–1946 
рр. випливає, що лише одна лю-
дина з числа заарештованих у 

Києві за антирадянську агітацію 
порівнювала радянську систему 
із Заходом: «У нас вибори не віль-
ні. Вільні вибори — в Англії, не 
схотіли Черчилля — не вибрали».

Ті кияни, які могли б вбачати 
політичну альтернативу в україн-
ському націоналізмі, залишили 
місто перед поверненням Черво-
ної Армії. На відміну від західних 
областей, де на бюлетенях часто 
дописували імена націоналістич-
них очільників, у столиці з її суво-
рим контролем за реєстрацією 
населення такого майже не тра-
плялося. Під час виборів у люто-
му 1947 р. на одному бюлетені 
українською написали «Хай живе 
вождь українського народу Сте-
пан Бандера!» На виборах до об-

лради в грудні 1947-го один ви-
борець викреслив ім’я кандида-
та-єврея і вписав Бандеру.

Такі написи, і без того нечис-
ленні, були ще й неоднозначни-
ми. Наприклад, поет і нарком 
освіти Павло Тичина 1946 року 
балотувався в Раду національ-
ностей Верховної Ради СРСР від 
великого виборчого округу, який 
охоплював ціле місто. Один вибо-
рець — схоже, український націо-
наліст — викреслив його ім’я і на-
томість написав «С. Бандера». Ін-
ший виборець теж викреслив ім’я 
Тичини, але пояснив російською: 
«Не голосую — бандерівець». Для 
першого виборця Тичина був не-
достатньо проукраїнським, а для 
другого — аж занадто. Оцінки 
його творів теж різнилися (Тичина 
починав як новатор, але з 1930-х 
рр. писав абсолютно конформіст-
ські нецікаві вірші). На наступ-
них всесоюзних виборах один ви-
борець викреслив ім’я Тичини і 
вписав ім’я популярного україн-
ського гумориста Остапа Вишні, 
у якого часто бували проблеми з 
владою: «За кандидата Тичину не 

голосую, як поет бездарний, а як 
патріот — не знаю. Треба іншого, 
моя пропозиція — Остап Вишня» 
(українською). Хоча на тих самих 
виборах траплялися й позитивні 
написи про Тичину (зазвичай ро-
сійською): «Наш улюблений поет» 
або «За нашу квітучу українську 
культуру, національну за формою 
й соціалістичну за змістом».

Узагалі, можна сказати, що 
вибір української мови корелю-
вав із критикою радянської полі-
тики лише у випадках, які стосува-
лися української культури й націо-
налізму. На перших повоєнних ви-
борах написів українською було 
більше, можливо, тому що бюле-
тені друкували українською і дво-
мовним виборцям здавалося, що 

саме ця мова пасує до моменту; 
ці написи були в масі своїй пози-
тивними. До кінця 1940-х відсоток 
україномовних написів різко зни-
зився, що збіглося з дедалі чіткі-
шою русифікацією офіційного дис-
курсу. На виборах 1950 року лише 
близько 5 % написів було укра-
їнською, але загальна тенден-
ція не змінилася. Серйозну кри-
тику радянської системи писали 
переважно російською, зауваги 
про культуру й український націо-
налізм — українською, а короткі 
вимоги хліба рівномірно розпо-
ділялися між російською й укра-
їнською відповідно до загальної 
пропорції в усьому масиві написів 
— і позитивних, і негативних.

Досвід брутальної нацистської 
окупації 1941–1944 років теж не 
запропонував киянам альтерна-
тивної демократичної моделі. Чи-
новники зафіксували кілька напи-
сів «Хайль Гітлер» і свастик, які за-
рахували до антирадянських, хоча 
логічніше було б згрупувати їх із 
неартикульованим протестом, 
скажімо, з лайкою, не адресова-
ною нікому конкретно. Останню 

згадували побіжно: «На бюлете-
нях було кілька написів хуліган-
ського і вульгарного змісту».

Отже, невдоволення викли-
кали головно буденні проблеми 
й незручності, і воно вкрай рідко 
переростало в протест проти ра-
дянського політичного ладу. На-
віть якщо люди хоч трохи знали 
про західну демократію, про це 
не згадували, протестуючи (на-
віть анонімно) проти несправед-
ливої радянської політичної сис-
теми. Не було написів штибу «Не 
голосую за членів партії» або «Ми 
хочемо двопартійну систему, як у 
США». Нечисленні приклади кри-
тики радянського ладу тонули в 
морі вимог хліба і кращого життя.

Після 1950 року міське керів-
ництво поступово перестало до-
повідати про негативні написи 
й листи, тож і це вікно у світ зви-
чайних киян почало зачинятися. 
Це сталося не в одну мить. Уже на 
виборах у міськраду в грудні 1947 
р. в Дарницькому й Залізничному 
районах (промислові частини міс-
та, де жило багато малозабезпе-
чених) доповіли про повну відсут-
ність антирадянських написів на 
бюлетенях і анонімних записок. 
Районному керівництву це зійшло 
з рук. Під час виборів до Верхо-
вної Ради СРСР у лютому 1950 р. 
в Києві вже набагато рідше допо-
відали про негативні коментарі, а 
на виборах до міськради в грудні 
того року про них узагалі не звіту-
вали. Це вирішували не на місцях, 
бо те саме простежується в інших 
областях України, наприклад, у 
Вінниці. Під час виборів до Вер-
ховної Ради УРСР у лютому 1951 
року київське керівництво пере-
дало нагору лише вибірку «пока-
зових» позитивних коментарів і 
дуже нечисленні приклади дріб-
них конструктивних пропозицій. 
Навіть окружні комісії не збирали 
негативні відгуки, щоби переда-
ти їх у міськком партії. Ту саму мо-
дель бачимо на виборах до місь-
крад у лютому 1953 року. Повідо-
млення про негативні комента-
рі невипадково зникли тоді, коли 
посилилися маніпуляції з резуль-
татами виборів, а абсолютна кіль-
кість і відсоток голосів «проти» по 
всій республіці різко скоротили-
ся. Керівництво вирішило, що з 
громадянами вже й так достатньо 
панькалися. Врешті-решт, радян-
ські вибори — це ритуальний про-
яв лояльності, не можна було да-
вати громадянам змогу відмови-
тися присягати на вірність.
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канадсько-
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ка Сергія 
Єкельчика 
« П о в с я к -

денний сталінізм: Київ і кияни 
після великої війни» (К.: «Ла-
урус», 2019), яку присвячено 
історії Києва 1943-1953 ро-
ків, від повернення радянської 
влади до смерті Сталіна.
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«Виникає питання: якщо та чи 
інша республіка увійшла до складу 
Радянського Союзу, але отримала в 
свій багаж величезну кількість ро-
сійських земель, а потім вирішила 
вийти зі складу? Але тоді б виходи-
ла хоча б з чим прийшла і не тягла з 
собою подарунки від російського на-
роду.»

З такою заявою виступив дня-
ми Володимир Путін. З огляду на 
сумний досвід України шестиріч-
ної давності, не дивно, що в сусід-
ніх з Росією країнах насторожили-
ся. Прес-секретарю президента РФ 
Дмитру Пєскову навіть довелося 
роз'яснювати, що слова його шефа 
не означають, що у Росії є терито-
ріальні претензії до інших колишніх 
радянських республік. Путін «гово-
рив не про подарунки. Він говорив 
про раніше допущені системні по-
милки в [радянській] Конституції, які 
не передбачали цілий ряд ситуацій», 
стверджував Пєсков.

 Радіо Свобода спробувало розі-
братися, хто, кому і які територіальні 
«подарунки» робив в СРСР за без ма-
лого 70 років його існування і якими 
міркуваннями це диктувалося.

Ленін проти Сталіна, 
федерація 

проти автономії
101 рік тому, в червні 1919 року, 

в розпал Громадянської війни на те-
риторії колишньої Російської імпе-
рії, Всеросійський центральний ви-
конавчий комітет (ВЦВК), номіналь-
но вищий орган радянської влади, 
прийняв постанову «Про об'єднання 
радянських республік Росії, Латвії, 
Литви, Білорусії для боротьби з сві-
товим капіталізмом». Документ пе-
редбачав об'єднання військових і 
господарських органів цих респу-
блік, створення загальної фінансо-
вої, транспортної, соціально-еконо-
мічної системи. Треба відзначити, 
що в той момент більшовики не вва-
жали, що їх революція обмежить-
ся межами імперії, що розпалася, 
а розраховували, що вона переки-
неться на інші країни Європи і Азії і в 
кінцевому підсумку стане світовою. 
Саме це було головною політико-іде-
ологічної метою походу Червоної ар-
мії в Польщу в 1920 році.

В ході Громадянської війни кор-
дони державних утворень, створю-
ваних більшовиками і їх противни-
ками, не раз мінялися. В 1918-1922 
роках на мапі колишньої імперії 
з'являлися, наприклад, такі недов-
говічні держави, як Литовсько-Біло-
руська РСР (Літбел) або Далекосхід-
на республіка - формально незалеж-
на держава, що служила буфером 
між Радянською Росією і Японією. 
Ідеологія перемішувалася в націо-
нальній політиці більшовиків з гру-
бим прагматизмом: з одного боку, 
уряд Леніна виступав під гаслом са-
мовизначення націй, з іншого – не-
рідко кроїв карту відповідно до по-
точних військово-політичних потреб. 
Цей підхід дотримувався і пізніше: 
так, в 1940 році, після радянсько-
фінської ( «зимової») війни, Карель-
ська автономія у складі РРФСР була 
перетворена в Карело-Фінську РСР. 
Вона проіснувала 16 років і була 
знову «знижена в званні» до авто-
номної республіки в 1956-му, коли 
відносини з сусідньою Фінляндією 
нормалізувалися, в знак чого з на-
зви республіки прибрали слово «фін-
ська», яке могло бути витлумачено 
сусідами як натяк на територіальні 
претензії.

Коли стало ясно, що світова ре-
волюція поки не вийде, більшовики 

зайнялися облаштуванням того, що 
виявилося у них в руках в результа-
ті Громадянської війни. Між радян-
ськими республіками на початку 
1920-х років існували договірні від-
носини, але в 1922-м більшовиць-
ке керівництво вирішило об'єднати 
ці республіки в єдину державу. Яким 
чином? З цього приводу зіткнулися 
думки Леніна і Сталіна, який обіймав 
пост наркома у справах національ-
ностей. Сталін висунув проект «авто-
номізації»: інші республіки повинні 
були вступити в РРФСР на правах 
автономій. Ленін був проти, назвав-
ши сталінське пропозицію «шкідли-
вою витівкою» і виступивши за фе-
дерацію формально рівноправних 
республік: «Ми визнаємо себе рів-
ноправними з Українською РСР і ін. І 
разом і нарівні з ними входимо в но-
вий союз, нову федерацію» (з листа 
членам Політбюро ЦК РКП (б) 26 ве-
ресня 1922).

Проти авторитету вождя рево-
люції не попреш, і СРСР був створе-
ний 30 грудня того ж року в складі 
чотирьох республік: РРФСР, Україн-
ської РСР, Білоруської РСР і Закав-
казької федерації (ЗРФСР). У складі 
останньої знаходилися радянізова-
ні роком раніше Грузія, Вірменія та 
Азербайджан. Однак Сталін фактич-
но домігся свого пізніше, створивши 
в роки своєї диктатури строго цен-
тралізовану державу, в якій автоно-
мія союзних республік щодо Москви 
стала справжньою формальністю. З 
іншого боку, у РРФСР, начебто «го-
ловної» радянської республіки, не 
було деяких державних атрибутів, 
що були у інших побратимів по Со-
юзу, наприклад, власної компартії з 
відповідними структурами.

У 2016 році, виступаючи на фо-
румі Загальноросійського народ-
ного фронту, Володимир Путін всту-
пив в давню суперечку двох більшо-
вицьких вождів - фактично на сторо-
ні Сталіна. Він зазначив, що в СРСР 
«кордони визначалися абсолютно 
довільно і далеко не завжди обґрун-
товано. В Україну, наприклад, Дон-
бас передали. Під яким приводом: 
підвищення відсотка пролетаріату 
на Україні для того, щоб мати там ве-
лику соціальну підтримку. Це маячня 
якась» . Хто ж кому і що передавав 
насправді?

Україна: «подарунки» 
були взаємними

У 1918 році, коли була прого-
лошена незалежність Української 
Народної Республіки (УНР), в якос-
ті її кордонів були заявлені кордо-
ни кількох регіонів колишньої Ро-
сійської імперії з переважаючим 
українським населенням: Київської, 
В о л и н с ь к ої , 
Подільської, 
Херсонської, 
Чернігівської, 
Полтавської, 
Харківської, 
К а т е р и н о с -
лавської гу-
берній і пові-
тів Північній 
Таврії. На по-
чатку 1919 
року було ого-
лошено про 
о б ' є д н а н н я 
УНР із Захід-
н о - У к р а ї н -
ською Народ-
ною Республі-
кою (ЗУНР), 
що означа-
ло приєднан-
ня до України 

ряду територій, що входили до закін-
чення Першої світової війни до скла-
ду Австро-Угорщини. У тому ж 1919 
році на Паризькій мирній конферен-
ції українська делегація представи-
ла карту, на якій до складу УНР були 
включені Крим, Кубань і деякі райо-
ни Області Війська Донського і Сло-
бідської України. Ці плани не були 
реалізовані в зв'язку з поразкою 
прихильників української незалеж-
ності в Громадянській війні.

Держ авно - а д мініс т р ат ивна 
творчість більшовиків на україн-
ських теренах теж була досить різ-
номанітною. У лютому 1918 року в 
частині районів Лівобережної Украї-
ни була проголошена Донецько-Кри-
ворізька радянська республіка, але 
дуже скоро за розпорядженням з 
Москви її приєднали до Української 
радянської республіки - більшовиць-
кої «альтернативи» УНР. (Ймовірно, 
саме цей епізод мав на увазі Воло-
димир Путін, говорячи про «пере-
дачу Україні Донбасу»). У 1922 році 
УРСР вступила до складу Радянсько-
го Союзу, причому її межі неоднора-
зово коригувалися. Так, в 1919 році 
від УРСР до РРФСР були передані 4 
північні райони Чернігівської губер-
нії. Тоді ж радянська Україна претен-
дувала на ряд районів Слобожан-
щини (нині в складі Білгородської 
та Курської областей РФ). 13 січня 
1919 року Тимчасовий робітничо-
селянський уряд України ухвалив: 
«З огляду на природне тяжіння Біл-
городського району до Харківської 
губернії ... відповідно до запиту Біл-
городського ревкому приєднати Біл-
городський район до Харківщини». 
Згодом, однак, ці претензії задово-
лені не були. Навпаки, значна час-
тина нинішньої Ростовської області 
з містами Таганрог, Каменськ і Шах-
ти виявилася в 1920 році в складі 
УРСР, але п'ять років по тому біль-
шу частину цих територій поверну-
ли РРФСР. Обриси, подібні до ниніш-
ніх, російсько-український кордон 
на донбаській ділянці набув тільки в 
1928 році.

Просування радянської імперії 
на захід, як наслідок угоди з Німеччи-
ною про фактичний розділ сходу Єв-
ропи, відбилося і на кордонах радян-
ської України. Восени 1939 року до 
УРСР були приєднані області Захід-
ної України, що входили після 1921 
року до складу Польщі. У 1940 році 
українська територія поповнилася 
Північною Буковиною, якою (разом з 
Бессарабією) під натиском СРСР по-
ступилася Румунія, а в 1944-му - За-
карпаттям, переданим Радянсько-
му Союзу Чехословаччиною. У 1954 
році УРСР була передана Кримська 
область – згідно з тодішнім офіцій-
ним визначенням, в силу «спільності 

економіки, територіальної близькос-
ті і тісних господарських та культур-
них зв'язків між Кримською облас-
тю та Українською РСР».

Білорусь: 
збільшення і урізання

У 1903 році етнограф профе-
сор Юхим Карський склав «Етногра-
фічну карту білоруського племені» з 
позначеним на ній «кордоном біло-
руської області» – в неї поряд з те-
риторією сучасної Білорусі були, ви-
ходячи з тодішнього етнічного скла-
ду населення, включені, наприклад, 
Вільна (Вільнюс) з околицями і зна-
чна частина нинішніх Смоленської і 
Брянської областей РФ. Виходячи з 
цієї карти, в 1918 році керівництво 
недовговічної Білоруської Народної 
Республіки спробувало встановити 
межі новонародженої країни. Гро-
мадянська війна внесла свої корек-
тиви, і «збором» білоруських терито-
рій займалися вже більшовики, які 
проголосили радянську Білорусію 
на початку 1919 року. Потім вони на 
якийсь час злили її з Литвою – при-
наймні на папері, тому що реальна 
обстановка на фронтах змінюва-
лася стрімко, і, нарешті, відтвори-
ли БССР, але на дуже невеликій те-
риторії, яка фактично включала в 
себе лише Мінськ і Могильов з око-
лицями.

В середині 1920-х років до БРСР 
були приєднані частини Вітебської, 
Смоленської і Гомельської губерній. 
Найбільшим територіальним збіль-
шенням Білорусі стало приєднання 
західних білоруських земель в ре-
зультаті радянсько-німецького поді-
лу Польщі в 1939 році. Тоді до скла-
ду БССР включили і Білостокську об-
ласть, частину якої, проте, після Дру-
гої світової війни повернули Польщі. 
А ось Віленський край, який біло-
руський національний рух у багатьох 
відношеннях вважав «своїм», Біло-
русі не дістався. Більше того, в кін-
ці 1940 року, після приєднання до 
СРСР трьох країн Балтії, Сталін про-
вів коригування білорусько-литов-
ського кордону, передавши від БРСР 
Литві ряд районів, у тому числі ку-
рорт Друскінінкай (Друскенікі).

Менш відомий епізод серпня 
1944 року, коли Кремль планував 
створення Полоцької області, яка по-
винна була бути включена до складу 
РРФСР. Авторство ідеї приписують 
одному з наближених Сталіна – Ге-
оргію Малєнкову. А її провал – не-
сподіваному опору тодішнього глави 
білоруських комуністів Пантелеймо-
на Пономаренка. За його спогада-
ми, йому вдалося переконати дик-
татора не змінювати кордон: «Сталін 
насупився, повисла гнітюча пауза, 

всі мовча-
ли і чекали 
його рішен-
ня. Нарешті 
він піднявся 
і сказав: «Га-
разд, покін-
чимо з цим 
п и т а н н я м . 
Полоцьку об-
ласть потріб-
но створити, 
але в складі 
Білорусії. На-
род хороший, 
і ображати 
його, дійсно, 
не варто». 
Таку прихиль-
ність Сталі-
на сучасні бі-
лоруські іс-
торики по-

яснюють тим, що він на той час уже 
вирішив передати прорадянському 
уряду Польщі Білостокську область 
БССР. Додаткове урізання білорусь-
кій території ще й на користь Росії 
могло б викликати невдоволення 
населення БРСР, абсолютно не по-
трібне радянському режиму в склад-
ний повоєнний період.

Казахстан зі столицею 
в Оренбурзі

В період Громадянської війни 
на території сучасного Казахстану 
була проголошена Алашська авто-
номія. Однак, не маючи скільки-
небудь помітної військової сили, в 
1920 році вона була знищена біль-
шовиками. Вони об'єднали біль-
шу частину казахських територій в 
рамках Киргизької, пізніше пере-
йменованої в Казахську, автоном-
ної республіки. (В царські часи ка-
захів називали «киргиз-кайсак»). 
У 1936 році її статус був «підвище-
ний» до союзної республіки. Пер-
шою столицею казахської автоно-
мії став Оренбург, тільки в 1925 
році столицю перенесли південні-
ше, в Кзил-Орду, а Оренбург з об-
ластю були включені до складу 
РРФСР.

Петербурзький політолог, уро-
дженець Казахстану Григорій Го-
лосов іронічно зауважує в цьо-
му зв'язку: «З приводу Казахстану, 
звідки я родом, виникають питан-
ня. З одного боку, майже всю те-
риторію Казахстану можна зара-
хувати в традиційні і т.д. території 
- як-не-як, Катерина Велика вже 
була богоподібною царицею «кир-
гиз-кайсацької орди» (Г. Державін). 
з іншого боку, першою столицею 
Киргизької АРСР, яка потім стала 
Казахстаном, був Оренбург, і чи не 
слід з цієї причини його розглядати 
як подарунок від казахського наро-
ду?»

Що стосується інших централь-
ноазіатських народів, то вони в 
1920-30-і роки пережили процес 
так званого національно-територі-
ального розмежування, в результа-
ті якого виникли союзні республіки 
(нині - незалежні держави) в меж-
ах, близьких до сучасних. 

Межі союзних і автономних 
республік СРСР далеко не завжди 
відповідали кордонів проживан-
ня різних етносів. Найчастіше вони 
проводилися, виходячи скоріше з 
політичних, економічних або адмі-
ністративних інтересів комуністич-
ного режиму, для якого були лише 
внутрішніми розмежувальними лі-
ніями: радянська влада, природ-
но, не розраховувала на власне 
падіння. В результаті на території 
СРСР ще до його розпаду або відра-
зу після нього виникло кілька вог-
нищ міжетнічних конфліктів: Нагор-
ний Карабах, Придністров'я, Абха-
зія, прикордонні райони Узбекис-
тану і Киргизстану і т.д. Проте при 
розірванні договору про утворення 
Радянського Союзу новими неза-
лежними державами територіаль-
ні претензії до сусідів ними в біль-
шості випадків не пред'являлися, 
про «подарунки» з тієї чи іншої сто-
рони не йшлося. Це дозволило ко-
лишньому СРСР уникнути найбільш 
кривавого сценарію розпаду - на 
відміну, наприклад, від колишньої 
Югославії.

Ярослав ШИМОВ,

Опубліковано у виданні 
«Радіо Свобода»

Сайт «Аргумент», 26.06. 2020.

«Подарунки російського народу». 
Хто і як перекроював карту СРСР

Карта України, представлена учасникам Паризької мирної 
конференції делегацією УНР (1919)
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8 травня 2020-го, у День пам’яті жертв 
Другої світової війни, Світова Федерація 
Українських Жіночих Організацій розпочала 
Проєкт «Друга світова: українські жінки на 
полі бою, в підпіллі, в окупації та в діаспорі». 

Організатори Проєкту закликали по-
ділитися історіями про українських жінок, 
пов’язаних із нашими родинами, а також істо-
ріями з діяльності українських жіночих органі-
зацій у діаспорі.

Щодня на Фейсбуці СФУЖО розміщували-
ся нові історії про українських жінок. Проєкт 
тривав до 8 червня. Але розповіді про героїч-
них українок надходять та будуть оприлюдню-
ватися до кінця року.

10 вересня 1939 року Канада серед пер-
ших країн оголосила війну фашистській Ні-
меччині. В кінці 1939 року Українська Жіно-
ча Рада у Вінніпегу створила спеціальний ко-
мітет для воєнної роботи, яка проводилася 
Канадським Червоним Хрестом. Українські 
жінки шили простирадла, жакети, шпиталь-
ні сорочки, плели шарфи й светри, висилали 
ковдри пораненим і біженцям. До цієї діяль-
ності долучилися й членкині жіночої організа-
ції при Канадсько-Українському Атлетичному 
Клубі та Товариства княгині Ольги при Інсти-
туті Просвіти. 

Плеяда палких патріоток України – це без-
страшні зв’язкові Організації Українських На-
ціоналістів та Української Повстанської Армії. 

Ярослава Стецько (уроджена Ганна-Євге-

нія Музика) з Тернопільщини, арештована гіт-
лерівцями й кинута в тюрму на Лонцького, була 
змушена емігрувати, одна з лідерок ОУН, після 
смерті чоловіка Ярослава Стецька – очільни-
ка Антибільшовицького блоку народів стала 
головою цієї організації, засновниця Конгре-
су українських націоналістів, співзасновниця 
Європейської ради за свободу, народний де-
путат України трьох скликань. Львів’янка Да-
рія Гусяк разом зі своєю мамою шукала й об-
лаштовувала хати, де під чужим іменем прожи-
вав головнокомандувач УПА Роман Шухевич 
із охороною. Вона відбула 25 років у радян-
ських таборах, одна із засновниць Всеукра-
їнської Ліги українських жінок, член Проводу 
КУН. Віра Філяк-Крокіс витримала багаторіч-
не ув’язнення в ГУЛАГу, протягом тридцяти ро-
ків працювала секретаркою Спілки політич-
них в'язнів України, активістка Ліги україн-
ських жінок, «Просвіти», «Рідної школи», «Союзу 
українок». Богдана-Мирослава Пилипчук була 
ув’язнена в Тайшетлагу, активістка КУН, Брат-
ства УПА, Ліги українських жінок, «Союзу укра-
їнок». Ірина Савицька-Козак в УПА організову-
вала підпільний Український Червоний Хрест, 
1998–2003 років очолювала Об‘єднання 
Українських Жінок у Німеччині. Ярослава Філь 
із міста Любачів (тепер – Польща) в УПА очо-
лювала Червоний Хрест на Лемківщині, пра-
цювала в Антибільшовицькому блоці народів 
та директоркою Української суботньої школи 
в Мюнхені. Анна Бурій (у дівоцтві Булелик) із 

Івано-Франківщини не похитнулася у фашист-
ських застінках, стала організаторкою Укра-
їнської національної асоціації. Наталка Талан-
чук (з дому Гребінська) із селища Мануйлівки 
(тепер – місто Дніпро) – із шістнадцяти років 
членкиня ОУН, активна діячка Об’єднання Жі-
нок Ліґи Визволення України (сьогодні – Ліґи 
Українок Канади). Марія Савчин (у шлюбі Пис-
кір) – надрайонова Червоного Хреста Пере-
мишльщини, голова відділу Союзу Українок 
Америки. Іванна Пшепюрська-Мащак – учас-
ниця національного підпілля, жертва операції 
«Вісла», політв’язень таборів ГУЛАГу, активіст-
ка громадського життя української діаспори у 
Великобританії. Людмила Фоя із Житомирщи-
ни – учасниця контррозвідувальної операції 
проти карателів НКВС, письменниця. Поетеса, 
публіцистка, діячка ОУН Олена Теліга в Києві 
керувала створеною з ініціативи Олега Ольжи-
ча Спілкою українських письменників, редагу-
вала літературно-мистецький додаток до газе-
ти «Українське слово» тижневик «Літаври», вхо-
дила до складу Української Національної Ради.

Пам’ятник українській жінці Матері-героїні 
стоїть і на Черкащині – Євдокія Лисенко про-
вела всіх десятьох синів на фронт, і Материн-
ська молитва повернула додому дітей живими! 
Ми схиляємося перед мужністю Ольги Фро-
ляк-Еліяшевської й членкині «Надсяння» Ірини 
Бієнко-Шуль, катованих у гітлерівському жіно-
чому концтаборі Равенсбрюк, та Анастасії Гу-
лей із Пирятина Полтавської області – в’язня 

Освенциму. Ми вклоняємося уродженці Ста-
ниславова Осипі Олінкевич-Михайленко, ко-
тра витримала знущання німецьких таборів, 
активістці Союзу Українок Америки.

Киянка Марія Доліна стала пілотом важ-
кого пікірувального бомбардувальника Пе–2. 
Льотчиця із Житомирщини Катерина Зелен-
ко – єдина жінка, котра виконала повітряний 
таран. Євдокія Завалій із Нового Бугу – гвар-
дії полковник, єдина жінка-командир взводу 
морської піхоти. 

1976 року настоятелька греко-католиць-
кого монастиря, 20-річний політв’язень радян-
ських таборів Олена Вітер визнана першою 
українкою – Праведником народів світу за по-
рятунок єврейських дітей під час Голокосту. 
Праведники народів світу – Катерина Сікор-
ська та її старша донька Ірина Гутор із Терно-
пільщини, Олександра Шулежко, котра створи-
ла в окупованих Черкасах дитячий притулок, 
урятувавши 102-х дітей від голодної смерті, а 
серед них 25 єврейських дітей – від страти. 

Світова Федерація Українських Жіночих 
Організацій щиро дякує за надзвичайні історії 
про своїх матерів, рідних, посестер чи просто 
українських героїнь, які автори надіслали про-
тягом Проєкту.

Валентина ШЕМЧУК,
заслужений працівник культури України,

член Національної спілки 
журналістів України

Проєкт СФУЖО «Друга світова:
українські жінки на полі бою, в підпіллі, в окупації та в діаспорі»

Зазвичай термін «українізація» 
вживають в однині: мовляв, було 
таке явище у 1920-х роках. Але на-
справді хвиль українізації було де-
кілька – більших чи менших; «черво-
на» Москва вдавалася до цього при-
йому тоді, коли смажений півень її 
добряче дзьобав в одне місце, чи з 
інших прагматичних міркувань.

До скинення царату в Росії у про-
грамі більшовиків територіальна ав-
тономія України не згадувалася; де-
кларації про «право націй на само-
визначення» та про «утиски владою 
української культури» нівелювалися 
закликами до збереження великої 
Російської держави, де пролетаріа-
ту начебто буде легше боротися за 
свої права. Після жовтневого пере-
вороту, коли не вдалося з ходу за-
хопити українські губернії, більшо-
вики створили свій квазіуряд УНР, 
де навіть не було посади прем’єра, 
і послали гінців цього «уряду» на Бе-
рестейську мирну конференцію, але 
ніхто їх там усерйоз не сприйняв, а 
до травня 1918-го «червоні» загони 
були викинуті з України.

Перша хвиля українізації, щоб 
поставити під свій контроль Украї-
ну та йти далі на захід творити «сві-
тову революцію», припадає на кі-
нець 1918-го – середину 1919 року. 
З’явилися українські дивізії та бри-
гади, у Харкові постав уряд совєт-
ської України, була опублікована 
(російською мовою, затим перекла-
дена українською) конституція цієї 
номінально незалежної держави. 
Але це робилося в тактичних інтер-
есах, що згодом засвідчив голова 
«уряду УСРР» Християн Раковський; 
усі директиви йшли з Москви.

А влітку 1919-го українізація 
була скасована: утворювався воєн-
но-політичний союз РСФРР й УСРР; 
п’ять ключових наркоматів – вій-
ськових справ, народного госпо-
дарства, залізниць, фінансів і праці 
проголошувалися «спільними», тобто 
напряму керувалися з Москви; були 
ліквідовані так звані «українські ди-
візії» у складі Червоної армії, їх пе-
реформатували на стандартні стрі-

лецькі та кінні з’єднання (крім хіба 
Червоного козацтва Віталія Прима-
кова), зник й Український фронт, а 
«неправильних» начдивів і комбригів 
просто знищили (скажімо, Щорса, 
який погрожував «відвести диві-
зію до Петлюри»). Наслідком урешті-
решт стало те, про що один із небага-
тьох більшовиків-українців Володи-
мир Затонський так написав у листі 
до Леніна: «Тричі ми завойовували 
Україну, тричі український народ да-
вав нам копняка під зад».

«Велика» українізація
Початок «великої» українізації 

був зумовлений кількома чинника-
ми. По-перше, поразкою Червоної 
армії у війні з «панською Польщею»; у 
Кремлі боялися польського війська, 
яке могло з’єднатися з повстанцями 
в УСРР, тож було вирішено привер-
нути до себе симпатії українців (як 
«східняків», так і «західників»). Дода-
лася й економічна катастрофа, ви-
кликана політикою РКП(б), – дове-
лося запроваджувати НЕП. Нарешті, 
курс на розпалювання всеєвропей-
ської революції спонукав Кремль до 
перетворення УСРР на таку собі «ві-
трину досягнень соціалізму».

Більшовики змушені були йти 
на поступки, надаючи чимало прав 
УСРР, українізуючи територіальні 
військові з’єднання, де команди від-
давались українською мовою

Початок НЕПу означав, крім ін-
шого, вимушене відродження укра-
їнського кооперативного руху, про 
який один з діячів КП(б)У Дмитро Ма-
нуїльський писав: «Специфіка укра-
їнських умов починається там, де 
мова йде про справжню українську 
кооперацію». Ця кооперація тра-
диційно була дуже потужною, мала 
мільйони членів, власні виробни-
цтва і видавництва, фінансові уста-
нови; разом із тим вона була, за тер-
мінологією Сталіна, «засмічена наці-
оналістами».

Та більшовики змушені були йти 
на поступки українській масі, нада-
ючи чимало прав УСРР, аж до права 

мати власний орден Трудового Чер-
воного прапора, й українізуючи те-
риторіальні військові з’єднання, де 
команди віддавались українською 
мовою, ба, навіть створивши «школи 
червоних старшин» (офіцерів) у Хар-
кові й Одесі. Та навіть у розпал укра-
їнізації у 1926 році кількість україн-
ців у лавах КП(б)У становила 47%, що 
різко дисонувало з етнічним скла-
дом населення.

Причини згортання «великої» 
українізації, яке розтягнулося на пе-
ріод з 1932 по 1937 роки, – це окре-
ма тема. Тут же зауважу, що у 1937 
році були створені обласні й респу-

бліканська російськомовні газе-
ти (до того часу така була лише на 
Донбасі). Одночасно в усіх «школах 
національних республік й облас-
тей» із 2-3 класів було запровадже-
не обов’язкове вивчення російської 
мови. Тоді ж було ухвалене рішення 
розформувати національні частини 
Червоної армії…

Ігри Кремля 
з українізаціями

Попри те, що в СССР запанував 
великодержавний шовінізм, Кремль 
був змушений здійснити дві «малі» 
українізації.

Перша – з кінця 1938 до літа 

1940 року – була пов’язана з «ви-
звольним походом проти панської 
Польщі», її символом стала постанов-
ка у березні 1939-го п’єси Корнійчу-
ка «Богдан Хмельницький», де (уявіть 
лише!) головні герої співають «Черво-
ну калину», друга – з кінця 1942 по 
1945 рік, коли права УРСР були но-
мінально істотно розширені, ба, на-
віть створений наркомат оборони на 
чолі з генерал-лейтенантом Василем 
Герасименком; останній розробив 
проєкт розгортання мільйонної укра-
їнської Червоної армії, яка би вклю-
чала всі роди військ і генштаб, але 
йому «наполегливо рекомендували» 

обмежитися лише однією-двома ро-
тами почесного караулу.

Далі йде маловідома «беріївська 
українізація» 1953 року, про яку пи-
сав Петро Кралюк. До сказаного 
ним варто додати, що за ініціативою 
Лаврентія Берії був усунутий з поса-
ди першого секретаря ЦК КПУ укра-
їнофоб й антисеміт Леонід Мельни-
ков, а на його місце поставлений 
Олексій Кириченко, перший етнічний 
українець на чолі КПУ.

А перед тим міністром внутріш-
ніх справ УРСР став заступник Бе-
рії Павло Мешик, який публічно ра-
див керівникам КПУ вивчати укра-
їнську мову та приймав на роботу 
до МВС тільки молодь, яка вільно 

володіла українською мовою.
А ще, за словами історика Юрія 

Шаповала, за наказом Берії до Мо-
скви був привезений узятий у по-
лон член керівництва закордон-
ного представництва УГВР Василь 
Охримович; привезли й ув’язнених 
у ГУЛАГу президента УГВР Кирила 
Осьмака, сестер Степана Бандери, 
митрополита Йосипа Сліпого. Йшло-
ся, як виглядає, про переговори з 
метою припинення збройного про-
тистояння у Західній Україні…

Чому Лаврентій Берія узяв та-
кий курс (і не лише щодо України)? 
Він у силу свого статусу добре знав 
ціну гаслам про перевагу совєт-
ського ладу, передову совєтську на-
уку, переможну Червону армію тощо, 
був (на відміну від інших керівників 
СССР) обізнаний з рівнем західних 
технологій і потенціалом капіталіс-
тичної економіки, а ще – бачив глухі 
кути економіки совєтської. Берія шу-
кав вихід, не бажаючи втрачати ве-
лику державу й особисту владу. Його 
він наче знайшов – трансформація 
СССР на тих же засадах, якими керу-
валися Ленін і Троцький, впроваджу-
ючи НЕП та «коренізацію», але недо-
оцінив своїх «партайгеносе».

Але 1953 рік усе ж став єдиним 
за весь час існування СССР, коли 
абітурієнти на вступних іспитах пи-
сали твори виключно мовами союз-
них республік…

А далі після певної перерви 
йдуть викликані теж об’єктивними 
обставинами вкрай суперечлива, 
але реальна хвиля українізації Хру-
щова-Шелеста, та нова українізація 
доби перебудови. Та це теж окремі 
теми. Головний же висновок, як на 
мене, є таким: чи не досить керо-
ваних ззовні українізацій, чи не час 
мати змістовно, а не лише за фор-
мою, українську Україну?

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ, 
кандидат філософських наук, 

член Асоціації українських 
письменників; 

Опубліковано у виданні Радіо Сво-
бода, 05. 06. 2020.

Українізації ... України за радянських 
часів: скільки їх було?

Українська школа в слободі Нова Сотня на Східній Слобожанщині, 
РРФСР, 1933 року
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Сергій ПАВЛЕНКО: З архіву написаного

У центрі Кинашівки на 
узвишші, обкладеному плита-
ми, стоїть пам’ятний кам’яний 
знак з невеличкою банею, на 
якій видніється хрест.

– Кому це пам’ятник? – 
запитав я у місцевих селян. 
Виявляється, для багатьох з 
них він теж загадка.

Кинашівці знизували пле-
чима, кажучи, що колись на 
тому місці стояла церква.

Нарешті цікавість мене 
привела до садиби старожи-
ла Валентина Карповича Під-
сосонного, якого підказали 
люди. Він знав від кинашівців 
дещо більше:

– У центрі нашого села 
стояла дерев’яна церква. От 
коли наш пан Кочубей дізна-
вся, що поблизу неї буде буду-
ватися залізниця, то дуже за-
нервував. Не хотів, щоб вона 
проходила селом. Що він зро-
бив? На місці, де мала про-
ходити залізниця, він поста-
вив нову церкву. А стару розі-
брав і перевіз в Ічню. На місці 
ж старої церкви і кладовища 
поставили пам’ятний знак. А 
Михайлівську церкву, яка сто-
яла на місці, де нині дитсадок, 
знищили за радянських часів.

У цій місцевій легенді, 
можливо, і є доля правди. У 
1874 році була збудована Лі-
баво-Роменська залізниця. 
Вона пролягла за 10 кіломе-
трів від села. А ще раніше, у 
1868 р., за 20 кілометрів про-
лягла Курсько-Київська за-
лізниця. Можливо, пан Кочу-
бей справді вплинув на про-
ектантів залізниці, і вона 
була прокладена віддалік від 
Кинашівки. Оскільки Михай-
лівську церкву збудували на-
впроти садиби Кочубеїв, то, 
певно, пан не хотів, щоб по-
ряд її ходили шумливі паро-
вози.

Зацікавила і постать во-
лодарів села. Чи не нащадки 
це генерального судді Василя 
Кочубея?

Генеалогічні досліджен-
ня відомого історика Вадима 
Модзалевського підтвердили 
це припущення. У генераль-
ного судді був син Василь, 
який очолював полтавський 
полк у 1727-1743 роках. Пол-
тавський полковник мав теж 
сина Василя (помер у 1800 
році). Останній згадується 
вже як власник Кинашівки. 
Далі наступний нащадок – 
Аркадій Васильович Кочубей 
(народився у 1790 р. у Нов-
городі-Сіверському, а помер 
у 1878 р. у Петербурзі). Його 
син, Микола Аркадійович Ко-
чубей (1827 – 1865 рр.), був 
секретарем при посольстві у 
Константинополі, мав висо-
кі посади. Саме у його родині 
народився у 1863 році у Во-
роньках і Михайло Микола-
йович Кочубей. Його матір’ю 
була дочка відомого дека-
бриста Сергія Волконського 
Олена. Кинашівка ж відійшла 
йому у спадок від бездітного 
двоюрідного діда Олександра 
Васильовича Кочубея (1788 
-1866 рр.). 

У цьому зв’язку виникає 
запитання: який же Кочубей 
«дав відбій залізниці»? Обер-
прокурор, дійсний таємний 

радник О. Кочубей помер за-
довго до її будівництва. Зо-
всім молодим, у 38 років, ві-
дійшов у вічність батько Ми-
хайла Михайловича – Мико-
ла Аркадійович Кочубей. Тоді 
залізницю теж не будували. У 
1874 році Михайлу Кочубею 
було всього-на-всього 11 ро-
ків. Отож виходить, що він на-
вряд міг прийняти таке відпо-
відальне рішення. Таким чи-
ном у легенді про залізницю 
та церкву є якась супереч-
ність. Можливо, за малоліт-
ства Михайла кинашівськи-
ми маєтностями управляв 
якийсь з Кочубеїв – опікунів 
сироти. Лише так можна узго-
дити історичну невідповід-
ність. 

А втім, певну розгадку ми 
відшукали в 6 томі «Історико 
- статистичного опису Чер-
нігівської єпархії» (1874 р.) 
церковного історика Філаре-
та Гумілевського. За його ві-
домостями, дерев’яна церк-
ва, «оточена галереєю», іс-
нувала з 1617 р. Кам’яний 
храм «побудований в 1850 р. 
стараннями Олександра Ва-
сильовича Кочубея». «Храм 
п’ятикупольний, візантій-
ської культури, – далі зазна-
чає історик, – з легкими ар-
ками. Іконостас визолочений 
у вигляді решітки, підбитою 
пупцовою шовковою ткани-
ною. Образи мальовані ака-
деміком Осиповим на золо-
тому фоні». Отож виходить, 
що дерев’яну церкву розі-
брали десь у 1848-1850 ро-
ках. Але пам’ятний знак на 
її місці встановив швидше 
всього спадкоємець дійсно-
го таємного радника Олек-
сандра Васильовича – Ми-
хайло Кочубей. Адже, якби 
пам’ятник був збудований 
до 1874 року, про це б на-
писав Ф.Гумілевський, який 
ретельно фіксував усе, що 
пов’язане з церковними ста-
рожитностями.

Хто ж був останній з кина-
шівських Кочубеїв?

Михайло отримав добру 
освіту, непогано знався на 
живописі, писав драматич-
ні твори. На Чернігівщині він 
уславився як діяч місцевого 
дворянства, меценат. Після 
смерті Пантелеймона Куліша 
М.Кочубей зайнявся створен-
ням музею відомого письмен-
ника та етнографа.

Краєзнавець з Борзни 
Михайло Москаленко знай-
шов у чернігівських архівах 
листи, які красномовно свід-
чать про неординарну осо-
бистість, котра проживала у 
двоповерховому маєтку в Ки-

нашівці. «Що то за чоловік Ко-
чубей..., – писала, зокрема, 
про нього дружина П.Куліша 
Ганна Барвінок, – то се клад 
для України. Я ж його знаю з 
рік або півтора. І добре узна-
вши його.., сказала, що не 
буде він оцінений людьми.., 
бо він дуже добрий, гуман-
ний, чуйний, прихильний до 
ближнього». У своїх листах до 
нього письменниця дякувала 
йому за турботу.

Приятелював М.Кочубей 
і з відомим українським фі-
зиком Іваном Пулюєм, був 
хрещеним батьком його ди-
тини. 

Власник кинашівського 
маєтку фінансував місцеву 
школу, утримував дитсадок. 
Селяни його дуже поважали 
і любили. Але під час 1905 р. 
на Михайла Миколайовича 
був здійснений замах – хтось 
зробив по ньому постріли з 
рушниці. Це дуже вразило 
благодійника. І він через де-
який час покинув Україну та 
оселився у Франції, де помер 
у 1935 році. За складеними 
родоводами Кочубеїв дізна-
ємося, що у Михайла Микола-
йовича Кочубея та його дру-
жини Наталії Дмитрівни Тре-
губової було четверо синів 
– Василь (помер у 1920 р.), 
Микола (1892-1929 рр.), Ми-
хайло (1893-1963 рр.), Сер-
гій ( 1896 -1960 ). Маємо ві-
домості про сина останнього, 
Андрія Сергійовича Кочубея, 
який у 2001 році приїжджав 
з Нью-Йорка до Москви до 
Державного історичного му-
зею як правнук Олени Вол-
конської.

Хочу зазначити, що сту-
дентка Київського наці-
онального університету 
ім.Т.Шевченка Катя Жбанова, 
яка ґрунтовно досліджувала 
життя Кочубеїв у Кинашівці 
на основі спогадів місцевих 
жителів, записала перека-
зи лише про позашлюбного 
сина Михайла Миколайови-
ча, який мав прізвища Дуб. 
Про інших дітей люди нічого 
не пам’ятають. Це дає мож-
ливість зробити припущення, 
що родина М.Кочубея прожи-
вала десь у Москві чи Петер-
бурзі, або він був з дружиною 
розлучений. 

… А пам’ятку ХІХ століт-
тя у центрі села Кинашівки, 
до речі, необхідно б занести 
до Державного реєстру наці-
онального культурного над-
бання. Вона того заслуговує.

Борзнянський район
(«Голос України», 

20.10. 2010 р.)

На Чернігівщині 60 років 
тому (нині – 70 років. Ред.) 
була викрита молодіжна ор-
ганізація, яка боролася за 
Незалежність України

Село Кинашівка – не-
великий населений пункт, 
який уже майже «дійшов» до 
Борзни. Бо розділяє його з 
райцентром якась сотня-дві 
метрів. Здавалося б, село 
як село. Тут, як і скрізь, го-
роди, корови, зайнятий сво-
їми турботами, роботами 
люд. Після колективізації, 
голоду, тяжкої війни 1941–
1945 рр. начебто не могло 
й бути мови, щоб у цій сіль-
ській глибинці виросло по-
коління, яке вже щось знало 
про УНР, визвольні змаган-
ня. Люди тяжко заробляли 
на хліб насущний у колгос-
пі, ледь виживали в 1947 р. І 
ось у цих радянських реаліях 
у Кинашівці в 1947 році було 
створено молодіжну органі-
зацію.

«Гарячі голови», як їх піз-
ніше називали односельці, 
не тільки негативно оціню-
вали на своїх вечірках ста-
лінський режим, а й думали, 
як його повалити. І це в умо-
вах спокійної, по-ударному 
працюючої Чернігівщини!

Цей протест не міг заро-
дитися без батьків, без по-
баченого на власні очі. Ма-
рія Тимофіївна Койда прига-
дує, як ледь пережили 1933 
рік із млинцями з полови.

– У 1938 році батька за-
брали лише за те, що не хо-
тів йти до колгоспу, – розпо-
відає колишній політв’язень 
радянських концтаборів. 
– Із хати все повиносили, 
хлів розібрали. Повернув-
ся батько додому 23 черв-
ня 1941 року... Німці його в 
перші дні окупації мало не 
розстріляли. Але врятувало 
те, що два роки був у табо-
рах. Хотіли, щоб він служив у 
поліції. Та він відмовився, не 
вірив, що гітлерівці вигра-
ють війну.

Із матеріалів слідства 
випливає, що й інший ки-
нашівський батько бачив у 
політиці Москви розбудо-
ву системи соціалістичного 
рабства. П’ятдесятирічний 
колгоспник Петро Ничипо-
рович Горбащенко провідав 
дочку-студентку Марію, яка 
навчалася в Чернівцях. Він 
позитивно оцінив рух опо-
ру на Західній Україні, те, 
як місцеві жителі бороли-
ся проти примусового наса-
дження колгоспів. Своїми 
враженнями поділився з мо-
лоддю. «Війна закінчилась, 
– казав він вісімнадцятиріч-
ному Василю Теребуну, – а 
життя залишилось те саме. 
Все одно доведеться вмира-
ти з голоду, толку ніякого не 
буде. Якби був молодший, то 
пішов би в УПА». Він порадив 
це зробити співрозмовнико-
ві. Той прислухався до думки 
односельця.

Із матеріалів допиту Ва-
силя Теребуна: «Восени 
1948 на квартирі у Зуя уве-
чері я разом з ним прочитав 
листівки. З думкою націона-
лістів про створення само-
стійної України Зуй повністю 
згодився. З тих пір ми з ним 
були відверті».

Невдовзі хлопці почали 
отримувати посилки зі Ста-
ніславської області з літера-
турою, листівками. Проявля-
ючи обережність, вони ста-
ли проводити бесіди з одно-
літками на заборонені теми. 

Хоча молодь і діяла, до-
тримуючись конспірації, все 
ж тодішні органи держбез-
пеки не могли залишити без 
покарання невідомих зух-
вальців, які закликали тру-
дівників Борзнянщини боро-
тися за самостійну Україну. 
Хлопців та дівчат вирахува-
ли за кореспонденцією, яка 
надходила в Кинашівку із 
Західної України.

– На ім’я мого батька на-
дійшла посилка з борошном, 
– згадує М. Койда. – Але в 
ній було подвійне дно. Там 
відправники приховали для 
молодіжної організації лис-
тівки. Батько віддав посилку 
Григорію Прядці, бо знав, що 
то все для нього.

У ніч з 6 на 7 листопа-
да 1948 року Василь Тере-
бун розклеїв і розкидав по 
Борзні близько 30 листівок, 
що закликали боротися за 
вільну Україну. Невдовзі Гри-

горій Прядка вирішив поїха-
ти до «Сергія» і стати в лави 
бійців УПА.

Згодом він надіслав Ма-
рії своє фото у формі упівця. 
Немов похвалився дівчині: 
ось ким став колишній кина-
шівець. А можливо, Г. Прядці 
подобалася Марія, але юнак 
так і не встиг насмілитися 
освідчитися їй у коханні. Так 
він залишився назавжди мо-
лодим, бо навряд чи вижив у 
борні за вільну Україну. Слі-
ди його губляться у тому часі. 
А ось знайдене під час обшу-
ку фото Григорія стало голо-

вним аргументом для аре-
шту дівчини.

– Тепер тризуб скрізь, – 
мовить Марія Тимофіївна, – 
а тоді мені слідчий показав 
його на кашкеті Григорія. Я 
його запитала: «За що мене 
посадили в тюрму?» А він і 
каже: «А за те, що зберігала 
бандерівський герб».

13 червня 1950 року 
військовий трибунал Черні-
гівської області засудив на 
25 років ув’язнення Василя 
Теребуна, Олександра Зуя, 
Івана Сірого, Михайла Гор-
бащенка, Тимофія Койду, 
Анатолія Скляра, на 10 років 
позбавлення волі – Миколу 
Горбащенка, Василя Хошен-
ка, Марію Койду, Володи-
мира Стороженка, Дмитра 
Прядка, на 8 років – Єфи-
мію Хижняк. Здебільшого їм 
на час дії організації було по 
18—20 років.

Потрапивши в лабети 
енкаведистів, заарештова-
ні старалися якомога при-
меншити свою роль в орга-
нізації, вдавали простачків. 
Вина Василя Теребуна була 
доведена, тому він не крив-
ся. Ось його діалог із слід-
чим.

– Що ж змусило вас ста-
ти на шлях боротьби з Ра-
дянською владою?

– Я був незадоволений 
існуючим колгоспним ладом, 
політикою Радянської влади 
на селі.

– Ви вважаєте себе пе-
реконаним ворогом Радян-
ської влади?

– Так, я вважаю себе во-
рогом Радянської влади. І 
будучи вороже настроєним 
до існуючого ладу, я прово-
див контрреволюційну робо-
ту, боровся за створення са-
мостійної України.

Марія Койда отримала 
10-річний термін позбав-
лення волі. Була в таборах 
Мордовії, Красноярська, Ка-
раганди. Особливо каторж-
но трудилася на ритті котло-
вану, коли за день доводи-
лося витягти-підняти наго-
ру 300 тачок ... Із «зечкою» 
після звільнення хлопці бо-
ялися мати серйозні справи, 
хоча вона була й вродлива. 
Жінка працювала на заго-
тівлі торфу, а згодом довгий 
час ланковою у колгоспі.

Більшість учасників під-
пільної організації не дожи-
ли до сьогодення. Та ті з них, 
хто нині мешкає на Чернігів-
щині, втішені, що не марно 
провели роки в таборах за 
вільну Україну.

Сергій ПАВЛЕНКО

Із довідки про реабіліта-
цію Марії Тимофіївни Койди:

«Арештована 23 берез-
ня 1950 р., звільнена 30 
червня 1954 року. Утриму-
валася під вартою чотири 
роки і три місяці. На осно-
ві ст. 1 Закону України «Про 
реабілітацію жертв політич-
них репресій в Україні» від 
17 квітня 1991 р. М. Т. Кой-
да реабілітована 31 червня 
1991 р.»

(«Голос України», 
21.08.2010.)

Сергій Олегович Павленко – відомий чернігівський, журналіст, історик, редактором 
історико-краєзнавчого журналу «Сіверянський літопис», автор чи не найбільшої в Україні 
кількості книг про гетьмана Івана Мазепу і його добу.

Сергій Павленко чимало років працював кореспондентом парламентської газети «Го-
лос України» по нашій області, де опублікував багато цікавих матеріалів про Чернігівщи-
ну. Два з них і пропонуємо читачам. 

«..То се клад для України»

Кочубеївський «стовп» у Кинашівці.
Фото автора.

У тюрму посадили за те, 
що зберігала тризуб

Марія Койда в роки 
молодості й тепер

Фото автора 
та з архіву М. Койди.
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Батурин — гетьманська столиця

Фотоархів

Петро Іванович Проко-
пович – людина зі світовим 
ім’ям, видатний український 
бджоляр, винахідник першого 
у світі рамкового вулика, вче-
ний і педагог. Прагнучи поши-
рити свої передові знання з 
бджільництва якомога шир-
шому колу людей, Петро Іва-
нович на базі власного гос-
подарства у селі Митченках 
Чернігівської губернії відкри-
ває школу пасічницької науки 
– першу і єдину на той час не 
лише в Російській імперії, а й 
у Європі!

У 1825 році Петро Про-
копович береться навча-
ти бджільництву 12 здібних 
учнів, щоб по можливості 
розширити власну пасіку. Че-
рез півроку зібралося 15 ба-
жаючих пізнати пасічницьку 
науку. У цьому ж році Петро 
Іванович просить дозволу в 
Імператорського Москов-
ського товариства сільського 
господарства на організацію 
навчання селян бджільниць-
кій науці. Дозвіл було надано 
в травні 1828 року. Офіцій-
ною датою відкриття школи 
бджільництва вважається 1 
листопада 1828 року. 

Засновник чітко визна-
чив свою мету: «розповсю-
дження справжньої науки про 
бджіл, кращого від дотеперіш-
нього способу пасічникуван-
ня, відкриття можливостей 
перенести цю багату галузь 
господарства на нашій Бать-
ківщині на найвищу ступінь 
досконалості і широчині».

Два перших роки школа 
існувала в с. Митченках. Як 
згадував засновник, в 1830 
році очікували велику кіль-
кість учнів, але розмістити 
їх для проживання в селі не 
мали можливості. Саме тоді 
знаменитий пасічник і ви-
рішив придбати Пальчиків-
ський хутір, який знаходив-
ся у 8-ми верстах від Батури-
на, в низовинній та болотис-
тій місцевості біля річки Доч. 
Хутір, який колись належав 
мазепинському полковнику 
Дмитру Чечелю, Петро Про-
копович купив у поміщика Со-
ломки влітку 1830 року. Того 
ж літа на хутір була переведе-
на і школа, у якій тоді навчав-
ся 51 учень. Вона розмістила-
ся в будинку власника та 3-х 
селянських хатах. Школа, або 
училище, як іще називав свій 
заклад засновник, мала при-
міщення для житла та навчан-
ня, кухню і їдальню, робочу 
медову кімнату, воскобійню, 

комору для зберігання меду 
і воску, 5 омшаників (утепле-
ні приміщення для зимівлі 
бджіл) та сараї для вуликів.

В цей час хутір Пальчики 
відвідав Степан Маслов, ре-
дактор «Земледельческого 
журнала». Він згадував, що 
це була простонародна тео-
ретично-практична школа, в 
якій влітку аудиторії розта-
шовувалися під відкритим не-
бом, а зимою – в майстернях 
і просторій вибіленій хаті. За-
мість книжок – дві тисячі ву-
ликів з живими істотами, ві-
чно діяльними, життя яких 
треба вивчати і спостерігати. 

Біля хутора знаходив-
ся зразковий сад школи па-
січництва, який у 1860 році 
описує М. Домонтович в сво-
їй праці «Материалы для гео-
графии и статистики России». 
Він зазначає, що в ньому рів-
ними алеями росло близько 
двох тисяч садових дерев, які 
перебували в гарному стані, 
а також виноградні лози, ви-
писані Петром Івановичем з 
Криму ще в 1835 році. 

Школа офіційно підпо-
рядковувалася Міністерству 
державних маєтностей, набір 
учнів відбувався виключно 
через міністерство. До закла-
ду приймали представників 
різних верств населення, але 
переваги надавались дітям-
сиротам державних селян. У 
школі навчалися переважно 
українці, та були й вихідці з ін-
ших губерній Російської імпе-
рії: башкирці, мещеряки, гру-
зини… Вік учнів становив від 
16 до 30 років. Навчання про-
водилося українською мовою 
і тривало два роки. 

Теоретичною і практич-
ною основою викладання в 
школі, яка проіснувала по-
над півстоліття, стали наукові 
знання і уміння самого Петра 
Прокоповича. Головними «на-

уками» в школі були: 1) добра 
поведінка; 2) навчання за два 
місяці за придуманою Проко-
повичем методикою грамоти: 
писати і читати; 3) пояснення 
відомостей про бджіл; 4) по-
казування і практичні вправи 
в майстерності пасічництва; 
5) практичні вправи з медо-
носними рослинами при са-
дівництві й огородництві.

Прокопович виклопотав 
у царського уряду ряд заохо-
чень для випускників своєї 
школи. Зокрема, вони могли 
по її завершенню вступити 
у вищі сільськогосподарські 
заклади освіти і здобувати 
кваліфікацію управляючих 
пасіками, найматися в при-
ватні пасіки чи завести влас-
ні. Для тих, хто наважувався 
стати власником пасіки і мав 
добрі успіхи у навчанні та по-
ведінці, передбачався вигід-
ний стартовий капітал – по-
зика розміром 50 рублів срі-
блом на 6 років з виплатою 
її упродовж трьох років. З 
1842 року відмінники школи 
отримували звільнення від 
рекрутства на 3 роки, а ті з 
них, хто продовжував далі за-
йматися пасічництвом, – по-
вне звільнення від військової 
служби. 

Вихованці школи повер-
талися додому після навчан-
ня не лише з теоретичними 
знаннями та практичними на-
вичками, а й з насінням ме-
доносних рослин – щоб було 
легше започаткувати власну 
справу. Два роки після закін-
чення «Школи» Петро Івано-
вич не дозволяв своїм вихо-
ванцям навчати інших, поки 
вони не випробують все ви-
вчене на власній практиці. 
А згодом багато хто з випус-
кників працював викладача-
ми сільськогосподарських і 
садівницьких шкіл. Дехто пу-
блікував статті з пасічництва 
у фахових виданнях, а дея-
кі відкрили свої бджільниць-
кі школи, поширюючи методу 

раціонального бджільництва 
світом… 

За час існування школою 
Прокоповича було підготов-
лено близько тисячі кваліфі-
кованих бджолярів. 

Школа працювала з 1828 
по 1879 рік – 51 рік, з них 22 
– за життя фундатора. Піс-
ля смерті Петра Івановича 
Прокоповича, генія бджіль-

ництва світового масштабу, 
його справу протягом 29 ро-
ків продовжував його син 
Степан Великдан. Він зберіг 
школу, примножив усе спад-
кове майно і пасіку. 

Після смерті Степана Ве-
ликдана 1879 року, за роз-
порядженням Чернігівсько-
го губернського керівництва 
школа бджільництва була за-
крита, все майно школи про-
дали з аукціону. Пасіку і має-
ток згодом було знищено, але 
справу Петра Прокоповича 
продовжили його учні та по-
слідовники, які зберегли та 
передали наступним поколін-
ням знання, досвід та навики 
свого вчителя.

Безперечно, видатною 
заслугою Петра Івановича 
Прокоповича є винайдення 
конструкції розбірного вули-
ка і розроблення системи до-
гляду за бджолиними сім’ями. 
Але не меншою його заслугою 
є просвітницька діяльність 
– заснування та півстолітнє 
функціонування школи прак-
тичного бджільництва. Як 
влучно зауважив на це істо-
рик Василь Різниченко, «світ-
ло з-під Батурина, з Пальчи-
ків, широкою хвилею розли-
валось по всій Україні, кида-
ючи своє проміннє далеко за 
її межі».

Оксана ЛОМКО,
cтарший науковий 

співробітник відділу 
історії Гетьманства 

Національного історико-
культурного заповідника 

«Гетьманська столиця»

Батуринський інтерактив 
для дорослих і дітей

Заповідник «Гетьманська столиця» завжди приділяв ува-
гу не лише поглибленню наукових знань про історію Батури-
на, біографій видатних особистостей, пов’язних з ним, але й 
адаптації отриманої інформації до різних аудиторій. Вже кіль-
ка років для дітей молодшого та середнього шкільного віку се-
ред екскурсійних послуг заповідника реалізовані такі: екс-
курсія -квест «Таємниці Цитаделі» ( на Цитаделі Батуринської 
фортеці), екскурсії-ігри «Лицарі українських степів», «Подорож 
у минуле» (в Музеї археології Батурина), екскурсія-гра «Ле-
генди Кочубеїв» ( в Будинку Генерального судді В.Кочубея) та 
екскурсія-гра «В діяннях гетьманів - велич України» ( в палаці 
Кирила Розумовського). 

Очевидно, що таке 
розмаїття до вподоби 
дітям, адже лише «Таєм-
ниці Цитаделі» у 2019 
році розгадали 975 до-
питливих учнів-екскур-
сантів! Два роки (2018-
2019) заповідник ор-
ганізовував екслюзив-
ні квести для дорослих, 
присвячені різним ви-
значним датам в історії 
Батурина.

Цьогоріч заповідник 
пропонує (за умови по-
слаблення карантинних 
заходів) нову історич-
ну екскурсію-квест «Ба-
турин – серце Гетьман-
щини!», яку полюбили 
відвідувачі в кінці ми-
нулорічного екскурсій-
ного сезону. Територі-
ально екскурсія прово-
диться на Майдані Геть-
манської Слави, в Музеї 
археології Батурина та, 
власне, на території Ци-
таделі Батуринської 
фортеці. Екскурсія по-
требує напруження всіх 
сил і потенціалів, роз-
рахована на дорослих, 
студентів, учнів старших 
класів загальноосвітніх 
шкіл.

 Головний принцип 
квесту – «чесна гра», 
що розвиває в учас-
ників уміння працювати в команді, взаємодопомогу, уваж-
ність до розповіді екскурсовода. Квест – в буквальному пе-
рекладі означає «запитання», бо саме відповідаючи на них, 
ав они часто зашифровані й заховані на територіях в різних 
місцях, команда, підігріта гострими відчуттями та адреналі-
ном, рухається до омріяної перемоги! Квест значно урізно-
манітнює стиль екскурсії, перетворюючи її на цікаву при-
году, де кожен з учасників може реалізувати свої таланти - 
вміння орієнтуватися в просторі і часі, малювати, лідерські 
якості, музичні, інтелектуальні, фізичну підготовку і почут-
тя гумору, якщо хочете! Але головна мета – звісно ж озна-
йомити допитливих відвідувачів з діяльністю батуринських 
гетьманів – Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойловича, Івана 
Мазепи, Пилипа Орлика та Кирила Розумовського! 

 Національний заповідник має безліч цікавих пропозицій 
для вимогливого юного відвідувача й готує багато нових! 

Слідкуйте за новинами на офіційній сторінці заповідника 
Facebook, каналі YOU-Tube закладу.

Наталія СЕРДЮК, 
організатор екскурсій Заповідника

Петро Прокопович: українець, який 
заснував першу школу бджільництва

 Екскурсія-квест 
«Легенди Кочубеїв»

Ювілейна монета «Петро Прокопович» 
(Серія «Видатні особистості України»), 2015 р. 

Екскурсія-квест 
«Таємниці цитаделі»

Учасники історичного квесту 
«Же през ШАБЛЮ маєм ПРАВО!».

Портрет Петра Івановича 
Прокоповича. Снопок О.М. 

Друга половина ХХ ст.

Культпохід молоді в кінотеатр Прилук. 1956 р.Хресний хід у Березовій Рудці.  Початок 20 століття.
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Продовжуємо  публікацію кра-
єзнавчої книжки «Меди і полини 
історії» – відомого чернігівського 
письменника, журналіста, краєз-
навця Володимира Миколайови-
ча Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 
2017).  Поч. в №№ 175, 177, 178.  

Пам’ятаєте, у нiч перед Рiздвом 
вона вилiтала iз димаря своєї хати 
на мiтлi i крала на небі зiрки... Об-
раз вiдьми Солохи у Гоголя суцiль 
лiтературний, створений на основi 
чудового знання рiдного йому 
українського фольклору. Але був у 
його вiдьми i реальний прототип – 
вiдьма, яку теж звали Солохою. Чи 
знав про неї видатний письменник 
– хтозна?

До вiйни у Нiжинi жив i викладав 
у тамтешньому iнститутi народної 
освiти М.Н. Петровський (1894¬ – 
1951). У його рукописнiй спадщинi 
залишилася невеличка розвiдка, 
яку в журналi «Сiверянський 
лiтопис» опублікували науковцi 
Олександр Коваленко та Сергій 
Дмитрiєнко. Назва розвiдки не-
звичайна – «З iсторiї чарiвництва 
в старiй Українi». Йдеться у нiй про 
епiзоди ще бiльш незвичайнi – про 
участь вiдьом... у вiйськових ак-
ціях українського козацтва. Ав-
тор розвiдки цитує лист польсько-
го офiцера К. Пряшемського на 
батькiвщину iз театру бойових дiй в 
Українi про таке. 

2 червня 1649 року пiд час бою 
полякiв iз козаками на боцi остан-
ніх билися i двi вiдьми. Першу було 
вбито в бою, а другу, на ім’я Соло-
ха, захоплено i скарано на смерть. 
Далі iсторик наводить спога-
ди iншого сучасника – папського 
нунцiя у польському вiйську I. Торе-
са, котрий повiдомляв, що полоне-
на Солоха, аби її залишили в живих, 
за допомогою свого чарiвництва 
обіцяла зробити полякам угоду з 
Україною. I, насамкiнець, цитують-
ся рядки iз вiдомої книги «Грома-
дянська війна» тогочасного поль-
ського поета Самуеля Твардов-
ського:
Ворожка та з товаришкою своєю 

Солохою
Схопленi були i взятi.
Обороняла вона ранiше 

Хмельницького
Вiд пристрiту та чар шкiдливих.

Розповiдає М. Н. Петровський 
i про вiдьму Гапку, документи про 
яку виявив у московських архiвах. 
Як свiдчить протокол її допиту, 
зроблений у 1660 роцi команду-

ючим російськими вiйськами на 
українському прикордоннi кня-
зем Г. Ромодановським, вона 
тринадцятирiчною дiвчиною осво-
їла вiйськову справу i, володiючи 
талантом яснобачення, служи-
ва вiдтодi «у полках для войско-
вой речи» польського полковод-
ця Єремiї Вишневецького, укра-
їнських гетьманiв Iвана Вигов-
ського та Iвана Гуляницького, а 
потім запропонувала свої послу-
ги Ромодановському. Чаклункою 
дуже зацiкавився росiйський цар 
Олексiй Михайлович, якому й було 
надiслано протокол допиту. По-
дальша доля Гапки невiдома.

У тi далекi часи у вiдьомськi ча-
клунства безмежно вiрили по всiй 
Європi. Тисячi й тисячi жiнок та 
дiвчат, звинувачених у спричиненнi 
неврожаїв, епiдемiй, вiйн та 
iнших бiд, було спалено на вогнях 
iнквiзицiї, вбито i закатовано.

Не обминала лиха доля i 
жiноцтво нашого краю. У 1711 
роцi Лiвобережну Україну охо-
пила моровиця. Помирали сотнi 
людей. Священик iз мiстечка 
Олишiвки (тепер це селище у Чер-
нігівському районi), колишнiй со-
тенний отаман Андрiй Шрамчен-
ко доповiдав у Чернігів про те, що 
«пiд час моровицi бунтарi збунту-
валися, багатьох жiнок признали 
вiдьмами... спалили, у тому числі 
померлого бунчукового товариша 
Михайла Биховця матiр, а панiв Те-
транського i Ошевського по дружи-
нах бабку спалили».

...Влiтку 1897 року житель 
Кобижчi (нинi Бобровицького райо-
ну) козак Андрiй Неділько звинува-
тив односельчанку, козачку Хоти-
ну Гурину у зловживаннях, «относя-
щихся к волшебству». Справу роз-
глянув мiсцевий волосний суд, на 
який Недiлько привiв двох свідків 
— сусiдок. Перша засвiдчила: «Ба-
чила як звинувачувана кидала у 
двiр Недiлька черепки, бите скло i 
камiння, при цьому ходила бiля його 
двору без дiла, схоже, чаклуючи». 
Інша сусiдка бачила ще менше. Хо-
тина Гурина винною себе не визна-
ла. I все ж суд винiс їй вирок: сiм дiб 
арешту при волосному правлiннi.

Проте «відьма» iз рiшенням суду 
не згодилася i подала апеляцію 
до Козелецького повітового суду, 

який розглянув справу у березні 
наступного року. Недiлько предста-
вив суду нове свiдчення: внаслiдок 
чарiвництва Хотини у нього стали 
постiйно хворiти дiти. На запитання 
одного iз членiв суду: «Чи зверта-
лися ви за допомогою до лiкаря?» 
Недiлько заявив, що «лiкар допо-
могти від чаклунства не може». 
На цьому слухання закiнчилося. 
Повiтовий суд вiдмiнив рiшення 
волосного суду за вiдсутнiстю 
будь¬яких злочинiв з боку козачки 
Хотини Гуриної. Про це писала у бе-
резні 1898 року газета «Чернигов-
ские губернские ведомости».

I все ж сотню рокiв тому 
вiдьомських чар боялись. Фоль-
клорист Олександр Малинка 
(1865¬ – 1941), уродженець села 
Мрин теперішнього Носiвського 
району, записав на початку мину-
лого столiття у сусiдньому Плоско-
му таке повiр’я: 

«Iуда повiсився на осинi. Бог 
прокляв її, тому вона тремтить 
весь час. Вiдьму вбити не мож-
на нiяким кiлком, тiльки осино-
вим. У Клечальну суботу у нас за-
тикають однолiтку¬осину у воро-
та, у будiвлю, за колодязем, дак 
вiдьма обходить, боїться сього де-
рева. Треба поїхати у лiс i зробити 
iз однолiток осини борону, да щоб 
в один день, тодi засiсти на нiч, та 
як йде вiдьма, дак вона невиди-
ма, а iз¬за борони вона показу-
ється уже кiшкою, або голкою, або 
сучкою. Того чоловiка за бороною 
вона не бачить, можна, значить, 
йому й цiлитися: вона стане тодi 
жiнкою i буде проситися».

У березнi 1900 року у вже 
згадуванiй газетi «Черниговские 
губернские ведомости» читач М. 
Байдаковський iз Кролевця писав, 
що значний поступ у справi народ-
ної освiти, великі наукові вiдкриття 
ХIХ столiття мали б позначити-
ся i на свiдомостi людей, але 
того не сталося, люди й дотепер 
вiрять у гоголiвського вiя та iншу 
чортiвщину, iз жалем констатував, 
що ця вiра перейде i у ХХ столiття.

Нинi ми вже живемо у ХХI 
столiття, але i дотепер багатьом 
iз нас ще ввижаються вiдьми. Ко-
мусь вони бачаться на допотопних 
мiтлах, а комусь на сучасних авто-
мобілях та iз цигаркою в руцi...

Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Відьма Солоха з… 

козацькою шаблею 

Знахідки археологів
2 липня в обласному історичному музеї імені Тарновського 

відкрили виставку «Нові археологічні дослідження Чернігівщини». 
Представили на ній 280 експонатів із 13 експедицій, які відбулися 
протягом минулого року на Чернігівщині.

Археолог Олена Черненко розповідає про знахідки тогорічних 
археологічних експедицій. Серед них виділяє амулет з ікла ведмедя, 
який знайшли у Коропському районі. «Це достатньо рідкісна знахід-
ка для нашої території. Вони зустрічаються, відомі на Чернігівщині. 
Але за всі роки досліджень до десятка, напевно, їх знайдено. Це до-
статньо цікаво. Ікло ведмедя, яке просвердлили. Цей ведмідь був, 
напевно, забитий мешканцями цього поселення, а потім зробили 
амулет. Мешканці цього городища ще були язичниками».

Найстаріша зі знахідок – вістря стріли п’ятого-четвертого тися-
чоліття до нашої ери, каже археолог Євген Ногін. «Дуже така юве-
лірна, я б сказав, філігранна робота. Потребувався від майстра, 
який його виготовляв, неабиякий хист».

Більшість знахідок – давньоруського часу, розповіла куратор-
ка виставки Вікторія Мудрицька. «Серед дуже рідкісних, унікальних 
є пізньозарубинецька фібула другого – початку третього століття. 
Вона знайдена була у Виповзові».

Через карантин відкриття експозиції провели у дворі музею. Як 
виставка працюватиме далі, поки точно не відомо.

«Ми продумували різні варіанти, можливо, за замовленням бу-
демо. Взагалі виставка планується працювати до початку грудня. 
Частково ці матеріали тут залишаться в нашому музеї, а інші розі-
йдуться по області», сказала Вікторія Мудрицька.

Давньоруські сліди
Київська вулиця в Чернігові недоступна для проїзду вже 3 мі-

сяці, тут проводять ремонт комунікацій: каналізації та водогону. За 
земляними роботами стежать археологи, а я слідкую за їхніми успі-
хами. Нарешті тут знайдено хоч щось старовинне! Досі археологи 
під асфальтом спостерігали лише кам’яну бруківку, покладену на пі-
сок, а під нею шар чорного ґрунту, який виявився шляховим покрит-
тям 1930-х років, оскільки перекрив траншею в якій знайшли за-
лізну водопровідну трубу. Отож бруківка, мабуть, повоєнна, чув, що 
такі дороги робили полонені німці. 

І ось, біля кафе «Хряк» (колишня «Людмила»), що біля рогу вул. 
Київської з вул. П’ятницькою, в стінах траншеї з’явилися об’єкти ча-
сів Київської Русі. Залишки якоїсь господарчої чи промислової на-
півземлянки, кераміка 12 ст., залізний ніж. Цей район колись носив 
назву Ковалівки, причому залізоробні майстерні тут були не тільки 
в козацькі часи. Біля цього місця в 1984 р. чернігівський археолог 
Геннадій Мудрицький розкопав майстерню коваля 12 ст. 

В цьому році археологи тут знайшли уламок керамічного «со-
пла» від ковальського міху. Поруч із недавно знайденою біля «Хря-
ка» давньоруською напівземлянкою, помітні сліди якогось замито-
го рову. Але скоріш за все це давня яруга, верхів’я котрої зафіксу-
вали археологи на території колишньої станції «швидкої» по вул. Лю-
бецькій, а устя знаходилося по вул. Зеленій, там де вона підходить 
до Стрижня. Під час земляних робіт на перехресті вулиць Гончої із 
Зеленою років зо два тому, екскаватори вивертали з під асфальту 
чорний глей із мушлями та потужним запахом болота. Мабуть, у ста-
рі часи тут не просто протікав струмок, а довго стояла вода. Вздовж 
яру з обох боків проходили давньоруські вулиці. Схожу картину спо-
стерігав археолог Юрій Ситий в районі вул. Коцюбинського, де біля 
давнього рівчака стояли давньоруські двори із житлами, господар-
ським будівлями й колодязями.

Ігор ІГНАТЕНКО
«Старий Чернігів»

Храм Тупичева
Село Тупичів, що у Городнянському районі, має цікаву історію. 

Цей населений пункт переживав різні періоди злетів і занепадів. 
Але прекрасна природа, працьовиті люди й щедра земля завжди 
були запорукою і надією на успіх.

Перша згадка про Тупичів належить до 1526 року.
Козацька старшина, поміщик Свечин, горілчаний завод, рад-

госпи від совєтів, монументальний храм неймовірної краси. Про це 
слід писати окремо.

Побудована у 1900 році в центрі Тупичева церква Покрови Пре-
святої Богородиці пережила різні періоди. Була вона закрита совє-
тами у 30-х роках, пізніше була перебудована під школу, а згодом 
там була розміщена бібліотека та клуб. Повернули храм церковній 
громаді у 1993 році.

Храм насправді вражає своєю монументальністю.

Оксана ТУНІК-ФРИЗ 
«Родинне коло Чернігівщини»

Незвична панорама – вулиця Кирпо-
носа, що йде вдалину... Насправді, вона не 
така й довга, але ж які цікаві ефекти здатна 
створити фотокамера з висоти чернігівської 
телевежі. Панорама ця вже історична, і не 
лише за рахунок свого віку, проте й за чис-
лом пам'яток та пам'ятних місць, які давно 
лишилися у минулому.

Ще стоять на своєму місці старовинні со-
ляні склади, на рештках яких нині розташова-
но супермаркет «АТБ», гніздиться на перетині 
вулиць й будиночок Пригоровських, що дав-
но вже поступився місцем значно принадні-
шому McDonald's. А прогулявшись поглядом 
ближче до обрію, можна натрапити на знище-
ний два десятиліття тому цілий квартал істо-
ричної забудови на давньому Третяку, там, де 
колись здіймався трьома главами ремісни-
чий храм Покрови Пресвятої Богородиці. І де-
які з тих будинків пам'ятали ще XVIII століття...

Світлина рубежу 1960–70-х
Спільнота «Цікавий Чернігів».

Вулиця Кирпоноса 
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Письменники 
й  Чернігівщина
Проект веде 
Олександр 

Олійник

Василь 
ЧУХЛІБ

Василь Васильо-

вич Чухліб (19. 07. 1941, 

с.Гнилуша (нині Лебедів-

ка) Козелецького райо-

ну – 21. 11. 1997, с. Со-

колівка Козелецького 

району) – відомий укра-

їнський прозаїк. Лауре-

ат всеукраїнських пре-

мій імені Лесі Українки та 

Наталі Забіли. Перші лі-

тературні спроби опублі-

кував у районній газеті 

«Правда Остерщини», що 

виходила в колишньому 

райцентрі Острі Чернігів-

ської області. У цій же га-

зеті В. Чухліб і почав жур-

налістський шлях. 1966 

року закінчив Київський 

педуніверситет імені М. 

Драгоманова. Учителю-

вав та працював у рай-

газетах у Добропіллі на 

Донеччині та Обухові на 

Київщині. Обіймав поса-

ду заступника головного 

редактора видавництва 

«Український письмен-

ник». Писав в основному 

прозу для дітей. Чимало 

його казок та оповідань 

було включено до вітчиз-

няних підручників для 

молодших класів. Пере-

кладалися твори В. Чух-

ліба на кілька іноземних 

мов.

Ліричні мініатюри Ва-

силя Чухліба – це щирі, 

задушевні розповіді про 

сільських трударів, лю-

дей, закоханих у землю, 

у рідну природу, в навко-

лишній світ. У кожній мі-

ніатюрі – прагнення ав-

тора до романтичного 

злету, до пісенності. Про-

поновані мініатюри були 

включені у збірку «Чер-

воні краплини вишень», 

що побачила світ 1975 

року у видавництві «Мо-

лодь».

Підкова
Міцно прибив її Іван над дверима.
Не в пилюці дорожній знайшов.
Не в циган випрохав.
Своїми руками викував.
Бо був Іван на всі села коваль.
Зупинився на ганку тоді. Подививсь
на підкову.
І пішов.
В засмальцьованій кепці.
У старенькому піджаку.
В черевиках на босу ногу.
Не в кузню. На війну...
Пішов і не вернувся додому.
А підкова висить. Не іржавіє...

Невісточки
Знав — усяке може трапитися, бо війна є 

війна.
А матінці вдома одній лишатись.
Нарубав Никодим лози і вже при місячно-

му сяйві доплітав новий тин. Шкодував, що кіл-
ля дубового раніше не припас, довелося заби-
вати вербове.

На ранок був у військкоматі.
Вже не бачив того Никодим, як вербові кі-

лочки пустили пагіння. А з літами струхлявів, 
обсипався тин. Довкола подвір'я звелися вер-
би.

І приходить до верб Никодимова мати, і 
шепоче: «Невісточки ви мої...»

Поїхав за Десну
Довго різала Десна кручу, та мовби вга-

мувалась. Перед самою тітчиною хатою. І тіт-
ці Ользі зовсім близько тепер ходити по воду.

Східцями, викопаними в кручі, щоранку 
спускається вона до Десни. Забродить у річку, 
зачерпує відрами сивої води. Виносить відра 
на пісок, кладе поверх них коромисло. Стоїть 
біля річки, склавши руки на грудях, вдивляєть-
ся в тихий плин води, у мерехтливу далечінь 
Задесення. Лагідна хвиля голубить її босі ноги.

Отак постоїть, помовчить і, піднявши на 
плече коромисло з відрами, важко сходить на 
кручу. 

А бува – заспіває тітка. Знову ту ж саму 
пісню:

«Нема його та й не буде,
Поїхав за Десну...»
Співає тихо, відразу й не збагнеш – чи то 

спів, чи хвилі плюскочуть.
Та баба Мокіїха, хата якої поруч з тітчиною, 

все одно почує, похитає сивою головою:
– Все ще жде, небога, виглядає Григорія... 

Та широка Десна, ой, широка...

Перший дзвоник
Годинник стукає особливо чітко. Методист, 

старий професор, дає мені останні настанови.
– Не забули, з чого починати? Спершу зна-

йомитеся з класом, а потім...
Його голос тоне в різкому, настирливому 

звукові електродзвінка. Аж у скронях відлу-
нює. Пора на урок. Перший у житті.

Іду довгим, безкінечним коридором. А 
дзвінок не вмовкає.

Нарешті клас. Тиша. Десятки пар очей див-
ляться на мене. З чого починати?..

Немовби відкілять здалеку долинає мій го-
лос:

– Добрий день, діти! Я розповім вам про 
шкільний дзвоник. Він був зроблений з па-
тронної гільзи...

Березовий сік
З Олениного обійстя починається наше 

село. Понад тином — берези вряд, як сестри-
близнючки.

Тільки-но відтавала земля й повівало вес-
няною вільгістю, хлоп'яча ватага кидалася 
сюди.

У вербові коритця цебенів кришталевий 
сік. Припадали до тих коритець, немов лосе-
нята. І здавалось, солодших ласощів немає у 
світі.

Підведемо чубаті голови, а над нами – тіт-
ка Олена. Хтось уже й дременути зібрався, та 
вона припрошує лагідно:

– Пийте, пийте, хлоп'ята. Та ростіть здоро-
венькі...

Постаріли берези. Пошерхла, полущилась 
на них кора, порідшало віття.

Заглядаю за тин. Як і багато весен тому, у 
вербові коритця капає сік.

Ставлю на землю валізу, пересаджую че-
рез тин малого сина. Нехай знає і він, з чого 
починається наше село...

Провесінь
Земля за день упилася сон-

цем. То й вечір хмільний від того.
Маркіян у кожусі та в валян-

ках сидить на колоді.
– Не холодно, діду?– гука-

ють парубки, що ідуть до клубу.
– Еге, хлопці, було мені 

стільки, як оце вам ниньки, то я 
об цій порі босий ходив...

Місяць виринув із-за хати, 
посріблив травицю під плотом.

Чи вчулося Маркіянові: за-
говорила тополя до ясена. Ота-
ке глухому. Прислухався.

А тополя промовляє до ясе-
на онуччиним голосом. Галинчи-
ним.

І стало так тепло Маркіяно-
ві.

Стара яблуня
У дуплуватому стовбурі ви-

співує вітер, і дві гілки (все, що 
лишилось від колись розлогої 
яблуні) – немов благально про-
стерті руки.

Торік господар уже підсту-
пався до неї з сокирою. Викурив 
біля яблуні зо дві цигарки та й 
пішов до хати.

А це знову дістав з-під лави 
сокиру. Іде садом, до дерев при-
глядається.

Цього разу ще довше стояв 
біля яблуні. Не виймав з кишені 
махорки, не крутив цигарки тов-
стими пучками. Схиливши голо-
ву на плече, дивився на дві по-
кручені гілки.

Стара яблуня цвіла...

Жоржини
Веселим вогнем палають 

вони круг мого дому, ловлять з 
неба сонячні бризки.

Казав колись мені вчитель:
– Візьми оце коріння і по-

сади біля хати. І будеш мати ра-
дість.

Грає веселка під моїми ві-
кнами, у моїх сусідів. Тепер я 
даю людям коріння.

– Візьміть,– кажу.– І будете 
мати радість.

А вчителя вже немає...

Повінь
На Десні – повінь. Кругом 

вода, берегів не видно. Верби у 
воді стоять, купають віти.

Поміж вербами човен пли-
ве. А в човні – Миколка з татом.

Над водою, на вербовій гіл-
ці, пухова рукавичка гойдаєть-
ся.

– Хтось рукавичку на вербу 
закинув,– дивується Миколка.

– То ремезове гніздо,– по-
яснює тато.– Маленький реме-
зок, незавидний, а бач, який 
майстер.

Біля човна щось довге й зе-
лене блиснуло, аж вода завиру-
вала.

– Ой, крокодил! – злякався 
Миколка.

Тато голосно засміявся, аж 
луна покотилася.

– Це щука ганяє.
За вербами – невеличкий 

зелений острівець.
– Отут будемо рвати ща-

вель,– сказав тато.– З молодим 
щавликом борщ смачний!

Миколка рве щавель під ку-
щиком і раптом до тата:

– Зайчик! Он там, у кущі!
Зайчик злякався, тремтить, 

але не тікає. Довкола ж вода.
– Треба зайцеві допомог-

ти,– мовив тато.– Бо затопить 
острівець, загине бідолаха. 

Тато зловив зайчика і поніс 
його в човен.

Приплив човен до берега. 
Заєць повів туди-сюди косими 
очицями та як стрибне, як чкур-
не до лісу! Тільки смуга лягла!

Тетяна Павлівна Череп-Перо-
ганич (нар. 18.11.1974, с. Стара Ба-
сань Бобровицького району) – пое-
теса, прозаїк і драматург, журналіст-
ка, перекладачка, громадська діяч-
ка, членкиня Національної спілки 
письменників України, Національ-
ної спілки краєзнавців України, лав-
реатка національних і міжнародних 
премій.

Народилася в сім'ї сільських 
вчителів. Закінчила Старобасанську 
середню школу, Київський універси-
тет імені Тараса Шевченка, Інститут 
журналістики.

Працювала: 1992 – 2006 – 
журналісткою Бобровицької район-
ної газети «Наше життя»; 2006 – 
2010 – директоркою Бобровицько-
го районного музею, 08. 2010 — 01. 
2011 – завідувачкою відділом Київ-
ського літературно-меморіального 
музею-квартири П. Г. Тичини.

З 2011 – журналісткою у видан-
нях та прес-службах столиці. 

З чоловіком Юрієм Перганичем 
(на фото) виховують синів Віталія і 
Богдана.

У 2013 разом з Юрієм Перога-
ничем заснувала мистецький веб-
портал «Жінка-УКРАЇНКА», а в 2018 
— новинний сайт «ЕЛІТА», є їхньою 
головною редакторкою. У квітні 
2018 разом з Юрієм Пероганичем 
заснувала громадську організацію 
«Творча еліта України».

«Танго не для нас» – нова збірка 
поезій Тетяни Череп-Пероганич, ви-
йшла друком 2020 року в Білоцер-
ківському видавництві «Час Змін 
Інформ». Є п'ятою збіркою поезій і 
11-ю книгою письменниці. До збірки 
увійшли вірші, написані після 2016 
року. Ось вірші з книжки. 

* * *
Хочу мандаринок і глінтвейну.
Це не всі бажання ще, зажди.
Треба, аби ти був біля мене,
І не тільки нині, а завжди.
Рахувати родимки на тілі,
Випивати вуст меди до дна.
Хай собі лютують заметілі,
Я віднині в ліжку не одна.
Тіло спрагло тулиться до тіла.
У минулім холоди життя.
Тільки біля тебе й зрозуміла – 
Найтепліша ковдра – почуття.

* * *
Без різниці – зраджена чи забута – 
Знімай, жінко, ці пута.
І в обіймах цілого світу
Квітни так, ніби в перше літо.
Будь не сонцем і не травою,
Не веселкою... Будь собою!
Ти одна така, інші – інші,
Мо’ сміливіші, мо’ мудріші...
Хай душа, як крихка намистинка,
А ти сильна вже тим, що ЖІНКА!

Сама
Це неможливо, неможливо!
Ви десь одні, я тут – одна.
А поміж нами тільки зливи,
Холодна осінь, не весна...
Ну ніби провалилось небо,
Сховалось сонце у яру.
А Ви мені сьогодні треба,
Як не знайду, так пропаду.
На серці серед каламуті,
То блискавки, а то громи.
І наче Богом геть забуті,
Приречені на лихо ми.
А хтось сказав – в любові сила,
Для неї перешкод нема.
Тоді чому між нами злива?
Ви десь самі, я тут – сама.

Дякую
Я тобі дякую, що ти був,
Дарував і квіти, і вірші.
Миті ті найщасливіші
Не забув?
Я тобі дякую, що ти є.
Дарма, що вже іншій гладиш 

волосся.
Та почуттів наших стоголосся
Серденько тішать моє.
Я тобі дякую, що ти будеш
Приходити в сни та спомини,
Так часто, аж до оскомини.
Любиш?!

* * *
Спалені листи, 
Спалені мости.
Серед попелищ
Одинокий ти.
Танго не для нас. 
Не біжу навстріч.
Зайняла Парнас 
Горобина ніч.
Ллє немов з відра.

Блискавки й громи.
Танго тут своє,
Нині зайві ми. 
Дощ на струнах снів:
Там-тарара-там. 
Музика без слів.
Сам, віднині сам...
В попіл почуття.
Чорно-білий світ.
Що ж, таке життя.
Мій тобі привіт.
Та як заболить –
Відшукай, поклич.
Спробую зігріть
В горобину ніч.
Двоє спраглих тіл.
Гул травневих гроз.
Танго – пару кіл.
По спині мороз...
Спогадів рої–
Сріблом на чоло.
Радощі мої –
Наче й не було.
Спалені листи, 
Спалені мости.
Серед попелищ
Одинокий ти.
Танго не для нас. 
Не біжу навстріч.
Зайняла Парнас 
Горобина ніч.

* * *
Вже звикла так – сміятися крізь 

сльози,
Ховати біль на самім серця дні.
Життя моє – одні метаморфози.
Та ні на що не нарікаю, ні.
Іду собі. Топчу стежину долі.
З метою, а то й просто – без мети.
Ох, і насипав же на рану солі,
Мені навіщось випадковий ти.
Не зрозумієш. Це як самострата,
Коли себе вбиваючи живеш...
У світі, де кохання, як розплата,
Бувають рани дорогими теж.

* * *
Знаєш, мені болить 
Зраджена віра в літо.
Серце замерзло, мовчить,
Заново вчуся жити.
Знаєш, мені пече
Те, що було лише грою.
На інше схилившись плече,
Я відболію тобою.

* * *
Цей чоловік навпроти у метро
Мене пройняв своїм печальним 

поглядом…
Печальний чоловіче, хто ти? Хто?
Чи на одній зупинці ми виходимо?
Я і сама душею геть сумна,
Змиваю біди сивими туманами.
Думок гірких натягнута струна,
А радість де? У долі за парканами.
То може й справді вийдемо удвох – 
Нащо в житті нам ще одна розлука.
Світ не з поразок – він із перемог,
Коли тримати є кого за руку.

Тетяна Череп-Пероганич
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У світі цікавого

Дерев’яна підлога потребує особливого догля-
ду. Добре видаляється бруд, якщо чистити таку під-
логу сумішшю з трьох частин річкового піску і однієї 
– свежопогашенного вапна. Підлогу треба натерти 
цією сумішшю, а потім гарно вимити.

Чорнильні плями, в тому числі пасту кулькової 
ручки, вивести часом важко. Прибрати їх з килима 
допоможе щітка, якщо змочити її в гарячому моло-
ці, а з лінолеуму – пемза або наждачний папір. Піс-
ля цього лінолеум необхідно протерти лляною олі-
єю і відполірувати.

Усунути з паркету таку чорнильну пляму можна, 
протерши її лимоном і відразу ж вимивши гарячою 
водою з милом, а потім чистою водою.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки
 Нащо ворушити 

старе, якщо можна на-
крутити нове.

 Ставлення до ото-
чуючих залежать від 
того, нащо вони тебе 
оточили.

 Багато людей після 
злету забувають, з ким 
повзали і якими були.

 Старість – це коли 
«дівчата за викликом» 
приїздять до тебе у ма-
шині швидкої допомоги.

Було колись...
Робоче місце пись-

менників було всяким. 
Леонід Андрєєв робив 
«проект» свого робочого 
місця, і за ескізами тес-
ляр виконував замов-
лення. Такий величезний 
стіл мав багато шухля-
док, секретні картотеки 
тощо. А за розміром був 
просто велетенським. 
Вольтер полюбляв пра-
цювати, сидячи в зруч-
ному й затишному кріс-
лі, тримаючи папери на 
колінах. Деякі письмен-
ники писали на малень-
ких столиках, майже не 
пристосованих до праці. 
Віктор Гюго працював 
над романами «Знедо-
лені» і «Собор Паризької 
Богоматері» за крихіт-
ним хистким бюро. Ген-
рік Сенкевич деякі роз-
діли своїх романів напи-
сав за столиком конди-
терської в Закопане. 

Куточок 
гумору

Лист. «Дорога Марій-
ко! Я дуже за тобою ску-
чив. Однією рукою тримаю 
твоє фото, а іншою думаю 
про тебе.»

☺ ☺ ☺
– Кохана я подарую 

тобі зорі, місяць та сон-
це...

— А що – в тебе зовсім 
нема грошей?

☺ ☺ ☺
У переповненому тро-

лейбусі жіночка говорить 
мужчині:

– Чого ви об мене тре-
тесь, може мене хочете?

– Ну що ви, звичайно 
ні...

– То відійдіть, може 
хтось інший хоче!

☺ ☺ ☺
Весілля. «Вінчаються 

раб Божий Віталій і страх 
Божий Наталія».

☺ ☺ ☺
– Галю завтра до нас 

прийдуть у гості Петренки. 
Сховай срібні виделки. 

– Думаєш,украдуть?
– Ні, впізнають. 

Корисні порадиКорисні поради

 Найбільша дельта серед річок світу – у індійської 
річки Ганг: біля 80 тис. кв. км. На цій площі можна роз-
містити три такі європейські держави, як Бельгія або Ні-
дерланди.

 Найкоротші річки у світі дуже маленькі. Одна має 
довжину 61 м і з'єднує Гіант Спрінгс та Міссурі у штаті 
Монтана (США). Річечка Ді в Орегоні (США) з'єднує озе-
ро Девіл із Тихим океаном біля Лінкольн-Сіті і має довжи-
ну 37 м.

 Найтепліша річка – притока Амудар'ї Таірсу. В 
окремих місцях температура води піднімається до +45°С.

 Найтепліше озеро – Каспійське море. Тут на Бирю-
чій косі зафіксована температура 37,2°С.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/при-

дбати букіністичну літературу: книги 
з історії, філософії, класику за-
рубіжну та українську (розстрі-
ляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну україн-
ську літературу, фентезі, фан-
тастику. Російську 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, канц-
товари, а також  туризм, екскурсії, проведення презентацій, прес-
конференцій, творчі зустрічі, кава, зручності. 

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

Безкоштовні курси 
української мови

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.

д рррррррррр ц / р
иги 

Неправильно Правильно
Не рідкі випадки Часто буває

Не рішився сказати Не зважився сказати

Не становить проблеми Не важко розв̀ язати

Не стану скривати Не приховуватиму

Нести відповідальність Бути відповідальним

Нести збитки Зазнавати збитків

80-річний японець 
створює дивовижні картини в 

Microsoft Excel

Тацуо Хоріуті відомий у світі завдяки своїм не-
ймовірним навичкам малювання. Для творчості він 
не використовує олівці, ручки або фарби: свої худож-
ні шедеври він створює ... в комп`ютерній програмі 
Microsoft Excel.

Почав займатися цим незвичайним видом твор-
чості близько 20 років тому, а вперше звернули ува-
гу на його незвичайні картини 3 роки тому. Сьогод-
ні картини Тацуо Хоріуті можна купити на його сайті.

Майже 140 років у пилюці: 
знайшли картину Рубенса 

вартістю понад 4 мільйони доларів
У Лондоні знайшли картину нідерландського жи-

вописця Пітера Рубенса «Портрет дами» (XVII ст.), яка 
припадала пилом у приватній колекції понад століт-
тя. Шедевр був виставлений в Королівській академії 
в Лондоні в 1902 році як твір Рубенса, але за ці роки 
про його авторство забули. Загалом картина залиша-
лася в сімейній колекції 139 років, поки анонімний 
покупець не придбав її за 78 тис. фунтів стерлінгів у 
2017 році та вніс до каталогу як приналежну майстер-
ні Рубенса. Вважалося, що робота була намальована 
одним з помічників майстра. 

Для підтвердження достовірності були залуче-
ні експерти аукціонного дому Sotheby s, які, завдяки 
інфрачервоній камері, змогли підтвердити, що карти-
ну намалював сам Рубенс. 

Тепер полотно продадуть на аукціоні. Приблизна 
вартість – від 3,1 млн до 4,3 млн. доларів. 

Цікаве по планетіЦікаве по планеті
Рекорди 

поїдання хот-догів
У Нью-Йорку щорічно 4 липня, на 

День незалежності США, проводиться 
веселий конкурс з поїдання хот-догів. 
Нині американці поставили два нових 
рекорди.

Джоуї Честнат з Каліфорнії на пріз-
висько «Щелепи» посів перше місце се-
ред чоловіків, з'ївши 75 хот-догів за 10 
хвилин. Він побив власний минулоріч-
ний рекорд. Тоді Честнат впорався з 
71 хот-догом, всього ж він перемагав у 
конкурсі п'ять разів поспіль.

Мікі Судо з Невади захищає чемпі-
онський титул серед жінок вже сьомий 
рік. Їй вдалося за 10 хвилин з'їсти 48 
з половиною хот-догів. Попередній ре-
корд – 45 хот-догів за 10 хвилин.

Собака доставляє 
товар з магазину

Колумбійський лабрадор став важ-
ливим працівником служби достав-
ки крамниці. Восьмирічний пес на ім'я 
Ерос належить власниці магазину. Він 
багато разів супроводжував її з дітьми 
під час доставки продуктів, тож і сам 
вивчив адреси постійних клієнтів. І зго-
дом почав носити їм їжу. Для песика на-
віть придбали спеціальний кошик, аби 
йому було зручніше нести товари. А по-
купці винагороджують собаку смако-
ликами. Власниця собаки зізнається: у 
часи пандемії його послуги стали дуже 
цінними. Адже у Колумбії діє карантин, 
запроваджено соціальне дистанцію-
вання, а людям дозволяють відвідувати 
крамниці лише кілька днів на тиждень. 

Чарівна Голландія

Якщо хочете розвинути духовність
Присвятіть 15 хвилин читання духовних тек-

стів (наприклад, Біблії).
Гуляйте в лісі.
Відмовтеся від якогось хоча б одного фізич-

ного задоволення або матеріальної речі.
Подивіться на зірки.
Насолоджуйтесь заходом або сходом сонця.

Якщо хочете стати уважнішими
Медитуйте. Почніть з 15 хвилин в день, зна-

йдіть затишне місце, заплющте очі і сконцен-
труйтеся на власному диханні.

Зверніть увагу на деталі навколо вас. Яко-
го кольору крила у метелика? Який на смак цей 
салат? Скільки відтінків зеленого ви можете по-
бачити зараз?

Свідомо відпустіть занепокоєння або жаль. 
Скажіть собі: «Я подбаю про це в майбутньому» 
або «Минуле є минуле».

Якщо хочете швидко заснути
Не пийте на ніч алкоголь. Замість цього 

приготуйте собі за годину до сну трав'яний чай.
Займайтеся фізичними вправами не пізні-

ше як за дві години до сну.
Лягайте спати в один і той же час. Проки-

дайтеся в один і той же час, включаючи вихід-
ні та свята.

Коли лежите в ліжку, думайте про щось хо-
роше і заспокійливе.

Якщо хочете спати спокійно всю ніч, спіть у 
прохолодній кімнаті, укрившись ковдрою.

Пийте здорові напої
Пийте холодний трав'яний чай або каву з 

льодом замість солодких лимонадів.
Відмовтеся від гарячого шоколаду або кави з 

вершками на користь чаю і ароматного чорної кави.
Замініть сік з високим вмістом цукру на сві-

жовичавлений або сік без додаткової порції 
підсолоджувача.

Якщо хочете працювати продуктивніше
Плануйте свій день, складаючи список того, що 

потрібно зробити, і дотримуйтеся його виконання.
Робіть кожну годину перерви в роботі. 

Встаньте з-за робочого місця, потягніться, про-
гуляйтеся по офісу або випийте води.

Прийдіть на роботу за 15 хвилин до робочо-
го дня.

Не заглядайте в свою пошту одну годину 
протягом дня і відключіть всі повідомлення.

Якщо хочете бути 
більш організованим

Сплачуйте рахунки в той же день, коли їх 
отримуєте.

Завжди повертайте речі на їх місця.
Кожен день викидайте хоча б один непо-

трібний предмет, щоб не накопичувати мотлох.

Якщо хочете запам'ятати 
нову інформацію

Читайте вголос.
Запишіть основні моменти на диктофон і 

слухайте запис перед сном.
Підкресліть або виділіть важливу інформацію.

Якщо хочете розкрити свої творчі 
здібності

Потратьте хоча б 10 хвилин у день на читан-
ня художнього твору, який вас надихає.

Ведіть щоденник.
Фіксуйте щодня за допомогою камери речі, 

які вас надихають.
Виділіть час у своєму щоденному графіку на 

мистецтво.
Грайте на музичних інструментах або слу-

хайте музику.

Робіть своє життя кращим


