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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!

9 серпня в Білорусі пройшли черго-
ві вибори президента. Як поспішила вже 
за кілька днів оголосити Центральна ви-
борча комісія, переміг, з великим відри-
вом від інших кандидатів, чинний глава 
держави Олександр Лукашенко. І це вже 
6-те його балотування і перемога на ви-
борах. Вперше 40-річний опозиціонер і 
критик влади, переміг на перших у рес-
публіці президентських виборах у 1994 
році, в другому турі обійшовши тодішньо-
го прем’єра Кебіча. І лише ці вибори між-
народне співтовариство визнало демо-
кратичними. Всі наступні вибори світ не 
визнавав такими – через придушення 
опозиції, фальсифікації. У 1996 році Лу-
кашенко провів референдум,за яким від-
лік 5-річного терміну його президентства 
було «обнулено» і він починався не з 1994, 
а саме з 1996 року. Тому нові вибори про-
йшли не у 1999 році, а лише у 2001-му. У 
2004 році – ще один референдум, який 
затвердив можливість обиратися одному 
і тому ж громадянинові не на два терміни, 
а необмежено. Далі були вибори 2006, 
2010, 2015 років, на яких Лукашенко пе-
ремагав з великим результатом у районі 
80 %.

Отже, Лукашенко керує державою 
найдовше в Європі серед обраних глав 
держав, тобто не монархів, які, як відомо, 
правлять, в основному, пожиттєво.

Є різні причини такого стану і таких 
результатів попередніх виборів. Це і від-
носно непоганий життєвий рівень людей, 
і слабкість опозиції, і відверто тоталітар-
ний режим, коли Лукашенка називають 
останнім диктатором Європи. І, звичайно, 
пряма підтримка цього режиму Росією. 

8 січня 1999 була підписана угода про 
створення Союзної держави Росії і Біло-
русі. 26 січня 2000 р. після ратифікації 
парламентами обох країн Союзна держа-
ва формально почала існувати. Звичайно, 
лише формально, але промовистий сам 
факт укладення такої угоди. Між іншим, 
нині Лукашенко посилається і на цю уго-
ду, на цю «союзну державу», відверто про-
сячи для свого режиму підтримки Росії, у 
тому числі військової. 

Ситуацій різко змінилася перед цими 
виборами. Авторитет Лукашенка, під-
тримка його режиму різко впали серед бі-
лорусів. Їм просто набридла ця ситуацій 
тоталітаризму в центрі Європи. За чверть 
століття народилася і підросла молодь, 
яка хоче жити вільно і нормально, зріло 
невдоволення й в інших верствах насе-
лення. 

Ще на початку виборчої кампанії вла-
да розгорнула переслідування лідерів 
опозиції,можливих конкурентів Лукашен-
ка на виборах. Їх не реєстрували кандида-
тами, арештовували, заводили на них на-
думані кримінальні справи. 

Один з таких активістів – популяр-
ний громадський діяч,блогер Сергій Ти-
хановський. ЦВК просто відмовила йому 
в реєстрації,а влада завела кримінальні 
справи. Тоді опозиція висунула кандидат-
кою його дружину Світлану Тихановську. 
Вона одразу заявила, що при обранні пре-
зидентом негайно проведе повторні, чес-
ні демократичні вибори. На підтримку Ти-
хановської пройшли численні акції по всій 
країні. Хоч у Білорусі це все непросто: по-
дібним акціям влада чинить всілякі пере-
пони, як це сталося і після виборів. 

Отже, що оголосив Центрвиборчком? 
За його даними, Олександр Лукашенко 
набрав 80% голосів, Світлана Тиханов-
ська - 10%. Ще три допущені владою кан-
дидати набрали по 1 з лишком відсотку. 
4,59 % голосували проти всіх.

Всього на виборах проголосувало 5 
818 956 осіб. Але що дуже суттєво: у Біло-
русі дозволено дострокове голосування, 
до дня виборів. І так проголосували май-
же половина виборців. Зрозуміло, таке 
дивне голосування відкриває численні 
можливості фальсифікацій на користь ді-
ючої влади.

Такий демонстративний показ ЦВК, 
тобто самою ж владою, начебто «величез-
ної підтримки» Лукашенка, при зовсім ін-
ших настоях суспільства, при різкому па-
діння реальної підтримки влади викликав 
обурення громадян Білорусі, не сприйнят-
тя виборів за кордоном, насамперед у Єв-
ропі. В Білорусі почалися небачені досі 
акції протесту, так само з небаченою жор-
стокістю придушувані владою в особі її 
силових структур. В результаті жорстоко-
сті силовиків вже є вбиті учасники акцій 
протесту, багато поранених, тисячі людей 
були арештовані. 

Ось хроніка подій у Білорусі і довкола 
неї першого після виборів тижня. 

Страйки, акції протесту на 
підприємствах по всій країні

14 серпня працівники різних промис-

лових підприємств у містах Білорусі ви-
йшли на масові акції солідарності – люди 
вимагають переглянути результати пре-
зидентських виборів. Учасники мітингів 
вважають, що підсумки голосування були 
сфальсифіковані.

Крім того, вони вимагають припини-
ти насильство силовиків щодо мирних де-
монстрантів і звільнити всіх затриманих 
на акціях.

Зокрема 14 серпня протестували 
працівники таких підприємств:

Білоруський металургійний завод у 
Жлобіні; Мінський електротехнічний за-
вод; Мінський завод шестерень; Мінський 

моторний завод; найбільше будівельне 
підприємство Мінська – ВАТ «МАПІД» і 
«Мінскінтеркапс»; Мінський завод коліс-
них тягачів; завод «Гефест» в Бресті; Мін-
ське метро; «Гродно Азот»; Гродненський 
м'ясокомбінат і тютюнова фабрика «Не-
ман»; Новополоцьк, «Нафтан»; Жодіно, 
Ковальський завод важких штамповок; 
«Мінські кабельні мережі»; Бобруйськ, 
«Белшина»; Барановичі, підприємства 
легпрому «Мілавіца» і завод «Атлант».

Євросоюз відмовився 
визнати перемогу 

Лукашенка на виборах
14 серпня. Держави Європейсько-

го союзу погодилися не вважати чинними 
«результати» президентських виборів у Бі-
лорусі, оголошені ЦВК. Про це оголосив ви-
сокий представник ЄС з питань зовнішньої 
та безпекової політики Жозеп Боррель. 
Він також зазначив, що ЄС домовився про 
запровадження санкцій: «Починається ро-
бота щодо санкцій щодо тих, хто відпові-
дальний за насилля та фальсифікації». 

Окрім цього, шеф європейської ди-
пломатії повідомив про спільне рішення 
не визнавати перемогу Лукашенка на 
виборах. Як відомо, для такої заяви від 
імені ЄС відповідне рішення мають під-
тримати всі без винятку держави-члени, 
оскільки зовнішньополітичні рішення у ЄС 
схвалюються консенсусом.

Україна ухвалила м'яку 
заяву щодо Білорусі 
15 серпня. Міністерство закордон-

них справ оприлюднило заяву про резуль-
тати виборів у Білорусі, у якій закликало 
опозицію до компромісів і уникло заяв 
про невизнання результатів голосування.

Дослівно: «Ми загалом поділяємо по-
зицію, висловлену Європейським Союзом 
щодо виборів в Білорусі. Україна надзви-
чайно занепокоєна випадками необґрун-
тованої жорстокості правоохоронців щодо 
громадян, які беруть участь у протестах, 
представників ЗМІ та іноземців. Розрахову-
ємо, що звільнення з-під варти частини за-
триманих стане початком діалогу вла-
ди з громадянським суспільством 
з метою пошуку компромісів».

Вибір БілорусіВибір Білорусі 24 серпня – 
День Незалежності України!

Вітаємо зі святом! 
29 років тому, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада 

України ухвалила Акт незалежності, яким проголошено 
утворення нової суверенної Української держави. Цей 
день відтоді – найбільше державне свято України. 

Святкування Дня Незалежності
Президент  України Володимир Зеленський підписав 

указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України».  
Згідно з документом, Кабінет міністрів має розробити та за-
безпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці не-
залежності України з урахуванням вимог щодо запобігання 
поширенню хвороби COVID-19.

23 серпня, у День Державного прапора у Києві, інших 
населених пунктах, закордонних дипломатичних установах 
України, військових частинах мають бути проведені офіційні 
церемонії урочистого підняття Державного прапора.

У День Незалежності України 24 серпня у Києві, інших на-
селених пунктах передбачається проведення урочистостей 
за участю представників органів державної влади, місцево-
го самоврядування, учасників ООС/АТО та громадськості.

Крім того, проведуть церемонії покладання квітів до 
пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів україн-
ського державотворення, борців за незалежність, загиблих 
учасників Революції Гідності, учасників ООС/АТО.

Передбачені також тематичні культурно-мистецькі, ме-
дійні, виставкові та інші заходи з донесення громадянам ін-
формації про важливі події та персоналії української істо-
рії, досвід національного державотворення.

Уряд має організувати церемонії вручення державних 
нагород, заохочувальних відзнак людям, які зробили зна-
чний внесок у здобуття незалежності, захист її суверенітету 
й територіальної цілісності.

Донбас, перемир`я: обстріли, але без жертв
27 липня на Донбасі встановлено  режим повного  припи-

нення бойових дій. Про це домовилася під час засідання у фор-
маті відеоконференції 22 липня Тристороння контактна група, 
що з початку воєнних дій працює у Мінську на виконання Мін-
ських угод. Перемир̀ ям передбачена заборона на наступальні 
та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокре-
ма снайперського обладнання.

Як і загалом виконання Мінських угод,  режим перемир̀ я 
контролює місія ОБСЄ –  Організації безпеки і співробітництва 
у Європі. 

Однак, вже з перших днів перемир̀ я його порушують прово-
каційними обстрілами  наших позицій сепаратисти і російські 
військові. На провокації наші війська не піддаються, але при 
прямій загрозі їм наші  мають наказ давати вогневу відсіч. 

Перемир̀ я це не перше за роки війни. Але вперше за цілих 
три тижні його  наші військові не зазнали втрат убитими і по-
раненими. 
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Бліц-інформ Мистецька панорама

Олександр Волощук 
пройде через всю 
Україну пішки понад 
тисячу кілометрів
Чернігівський мандрівник давно відомий 

своїми великими подорожами по країнах і кон-
тинентах. Написав про це кілька книг. Цього 
разу йде по Україні. Пішки, з півночі на південь, 
планує пройти за 40 днів і витрати на цю по-
дорож не більше мінімальної заробітної плати. 
Почалася його мандрівка від найпівнічнішого 
пункту пропуску України «Грем’яч», завершить-
ся – у Вилково Одесської області. Маршрут про-
йде через шість областей: Чернігівську, Полтав-
ську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську 
та Одеську.

Під кордоном із Росією 
демонтовано 
комуністичну символіку
13 серпня у селі Жадове Семенівського ра-

йону прибрано з публічного простору комуніс-
тичну символіку.

У центрі села, яке знаходиться неподалік від 
українсько-російського державного кордону, 
біля Будинку культури був постамент із написом 
«Ленин». Представник громадськості повідомив 
Український інститут національної пам’яті про 
цей факт.

Напис було оперативно ліквідовано після 
роз’яснення центральним органом виконавчої 
влади керівництву сільської ради порушення 
Закону України про декомунізацію.

Більше 100 тисяч 
споживачів заборгували 
за доставку газу 
Станом на 1 серпня не повністю розрахува-

лися за отриману послугу доставки газу понад 
112 тисяч клієнтів «Чернігівгазу». Тобто кожен 
третій рахунок не був сплачений повністю.

- Через несплату третиною споживачів газу 
рахунків за доставку у компанії виник дефіцит 
коштів на суму 11 млн грн. Чернігівгаз» не отри-
мав гроші за всю роботу, проведену для достав-
ки газу в оселі 358 тисяч клієнтів. Із них 24,5 ти-
сяч не платили за розподіл жодного разу, хоча 
послуги отримують. Вони заборгували 5,4 міль-
йони гривень – це половина від усього боргу 
населення, - сказав комерційний директор АТ 
«Чернігівгаз» Сергій Савченко

Зазначається, що після карантину компа-
нія планує стягувати борги примусово, а у разі 
їх несплати - припиняти надання послуг борж-
никам.

Одним із злісних боржників виявився жи-
тель села Бобровиця, якому відключили газо-
постачання за борг у 13 500 гривень. Проте, 
його це не зупинили і він самовільно його від-
новив, з’єднавши частини газопроводу. На мо-
мент, коли газовики виявили незаконне спожи-
вання газу, чоловік встиг використати 1 733 ку-
бометри блакитного палива. Тепер йому дове-
деться виплатити попередній борг, гроші за 1 
733 кубометри газу та за поновлення газопос-
тачання.

У Чернігові викрили 
підпільне казино
Слідчі та оперативники Чернігівського від-

ділу поліції припинили діяльність нелегального 
грального закладу, який  всупереч вимогам за-
кону працював у спальному районі Чернігова. 
Власники незаконного бізнесу маскували цей 
заклад під приміщення, у якому ніхто не прожи-
ває та не проводить господарську діяльність. 

Клієнти потрапляли всередину за записом. 
Поліцейським вдалося туди зайти лише завдяки 
силовій підтримці КОРД. Всередині в цей час пе-
ребували четверо осіб. 

За результатами обшуку поліцейські вилучили 
в гральному закладі 34 системні блоки, 36 моні-
торів, мобільний телефон та понад дві сотні граль-
них фішок. Окрім цього, речовим доказом у спра-
ві став ймовірний виторг від незаконної діяльності 
(близько 13000 гривень та 200 доларів США).

Триває досудове розслідування в рамках 
провадження, відкритого за статтею 203-2 Кри-
мінального кодексу України (надання незакон-
них послуг у сфері грального бізнесу).

Отже. завтра, у п’ятницю, 
стартує чемпіонат України з фут-
болу сезону 2020 – 2021 ро-
ків: турнір елітного дивізіону, 
прем’єр-ліги, де й розігруються 
звання чемпіона, призерів, а та-
кож путівки у єврокубки. 

Відновлюється традицій-
ний формат чемпіонату, без по-
ділу на перший і другий етапи. 
Прем`єр-ліга розширюється: за-
мість одної команди, що вибула, 
сюди пройшли три кращі коман-
ди першої ліги. Отже, в еліті гра-
тимуть 14 команд, у два кола: 26 
турів.

Вибули з еліти львівські 
«Карпати», команда з багатою іс-
торією. Натомість сюди входять 
три переможці першої ліги. Це 
«Минай» із Закарпаття, «Рух» з 
передмістя Львова, «Інгулець» з 
Кіровоградської області. 

Ось повний склад чемпі-
онату (за місцями, зайняти-
ми в попередньому турнірі). 
 «Шахтар» 
 «Динамо» 
«Зоря» 
«Десна» 
 «Олександрія» 
«Колос» 
 «Дніпро-1» 
«Маріуполь» 
«Ворскла» 
«Олімпік» 
 «Львів» 
«Минай»
«Рух»
«Інгулець»

Стартові матчі – 21 серпня: 
«Олімпік» – «Динамо» (17.00), і 

«Шахтар» – «Колос» (19. 00).
«Десна» стартовий матч 

проводить вдома, на стадіоні 
ім. Гагаріна, в суботу. 22 серп-
ня, о 17.00. Суперник – луган-
ська «Зоря». Зустрічаються ко-
манди, які завершували минулий 
чемпіонат, затяті суперники за 
медалі. На матчах вже дозволе-
на присутність глядачів, на час-
тину місць стадіону.

В другому турі 12 вересня 
«Десна» теж грає вдома, при-
ймає київське «Динамо».

Зміни у «Десні»
Вони незначні. Повернувся 

з «Олімпіка» наш форвард Мак-
сим Дегтярьов. Взято в оренду з 
«Шахтаря» 19-річного півзахис-
ника Михайла Мудрика. Так що 
тепер є два орендовані у чемпі-
она: залишився ще на рік Юхим 
Конопля, чемпіон світу минулого 
року в складі молодіжної збірної 
України. 

Команда втратила 
Дениса Фаворова, 

капітана і свого 
кращого футболіста

Це абсолютно несподівана і 
навіть скандальна втрата. Денис 
– душа команди, її старожил, ві-
діграв 4 роки. За цей час забив 
40 м`ячів – відмінний результат 
для захисника. Кандидат у збір-
ну України. 

Денис Фаворов у своїй за-
яві зазначив, що ще півроку 
тому почав переговори з клу-
бом про продовження контр-

акту, який закінчувався цього 
літа. Але керівництво клубу чо-
мусь не продовжило контракт. 
В результаті Денис став вільним 
агентом,якого будь-який клуб міг 
взяти безплатно. Так і вийшло. І 
хто взяв! Та ж луганська «Зоря». 

Дивно буде побачити вже в 
першому матчі в Чернігові нашо-
го недавнього капітана у футбол-
ці іншої команди. 

Спаринги
«Десна» готувалася до чем-

піонату під Києвом. Провела 
ряд контрольних матчів, майже 
всі – з командами еліти. Одна 
нічия,всі інші матчі наші вигра-
ли. Особливо примітна перемо-
га над київським «Динамо» – 2:1. 
Варто нагадати, що в минулому 
чемпіонаті наші двічі перемогли 
киян, один раз програли і була 
одна нічия. 

 

Чому гравців 
«Десни» нема 

у збірній України?
Її головний тренер Андрій 

Шевченко оголосив список грав-
ців, викликаних для підготовки 
та участі у стартових матчах дру-
гого розіграшу Ліги націй УЄФА.
Причому, це навіть поки що роз-
ширений список, не 22 гравці, 
як зазвичай, а аж 32. Для попе-
реднього перегляду,в тому числі 
спершу в товариському матчі.

Фахівців футболу, вболіваль-
ників здивувало, що навіть у роз-
ширеному списку нема жодно-
го гравця «Десни»,справжнього 
відкриття минулого чемпіонату. 

Це при тому, що Євген Паст ви-
знаний кращим воротарем чем-
піонату України. І він чомусь не 
потрапив у список, де фігурують 
аж 5 воротарів, причому два з 
них просто провалили сезон. 
Нема у списку нашого форвар-
да Олександра Філіпова, який 
зайняв друге місце в змаганні 
бомбардирів чемпіонату Украї-
ни, забивши 16 м`ячів. Очікува-
лося, що у збірну будуть викли-
кані той таки Денис Фаворов, а 
також захисник Андрій Гітченко, 
котрий провів чудовий сезон. Є 
й ще гідні кандидатури. Але їх не 
викликано.

Натомість Шевченко ви-
кликає, крім перевірених ліде-
рів збірної,багатьох нових до-
волі посередніх гравців. Щодо 
команд, то присутність чемпіо-
нів з «Шахтаря» зрозуміла. Але 
чому стільки гравців «Динамо», 
що провело дуже нерівний чем-
піонат і чудом зачепилося за 
друге місце. Киян у списку аж 14! 
Тих,кого «Десна» вже тричі за рік 
перемогла. Дивний підхід до на-
ціональної збірної.

Ліга Європи
Четверте місце «Десни» в 

попередньому чемпіонаті дало 
право вперше в історії команди 
потрапити у єврокубки. Це Ліга 
Європи. «Десна» стартує одразу 
в третьому етапі відбору до гру-
пового турніру Ліги. Суперник у 
цьому стиковому матчі буде ві-
домий на початку вересня. Гра-
тимуть матчі єврокубків наші на 
столичному стадіоні «Оболонь-
Арена».

«Десна»: старт у чемпіонаті і Лізі Європи

Театр ім. Шевченка 
відкрив сезон

Після майже п’ятимісячної пере-
рви, спричиненої карантином, об-
ласний академічний український му-
зично-драматичний театр ім. Т. Шев-
ченка відновив вистави. На прес-
конференції в театрі генеральний 
директор театру Сергій Мойсієнко по-
відомив про роботу колективу в дис-
танційному режимі протягом березня-
липня, читання сценаріїв та репетицій 
у форматі онлайн, започаткування но-
вих мистецьких проектів в Інтернет-
мережах тощо. Звернув увагу на за-
побіжні заходи в театрі з метою недо-
пущення поширення коронавірусної 
інфекції.

Художній керівник театру Ан-
дрій Бакіров розповів про наступ-
ні прем’єри, зокрема, «Приборкання 
норовливого» за п'єсою Я. Стельма-
ха, «Небезпечні зв’язки» за романом 
Шодерло де Лакло, «Чорна комедія» 
П.Шеффера, «На полі крові» і «Йоган-
на, жінка Хусова» Лесі Українки, по-
новлення вистави «Майська ніч» М. 
Старицького за повістю М.Гоголя та 
інші. Повідомив про заплановане на 
26 жовтня відкриття XXVII Міжна-
родного фестивалю «Слов’янські теа-
тральні зустрічі» , а також значне ско-
рочення гастролів колективу протя-
гом наступного театрального сезону.

18 серпня пройшла перша виста-
ва сезону – «Наймичка» (реж. Анаста-
сія Кузик).

«Інтермеццо»: 
Україномовний простір 

для дітей
Це нова ініціатива популярного в Чернігові Культур-

но-мистецького центру. Цього разу дякуючи п. Борису 
Великому діти дізналися про традиції святкування Мако-
вія, про хоробрих захисників Вітчизни -- козаків і коза-
чок-амазонок. 

Цю ініціативу підтримав, у тому числі і фінансово, наш 
відомий земляк з Києва, депутат Верховної Ради трьох 
скликань Віталій Терентійович Корж. На цьому занятті ді-
тки прослухали оповідну з нової книги прози В. Коржа 
«Еківоки». Також дітям було прочитано казку Сашка Лір-
ника. І насамкінець вони намалювали спільно портрет 
козака. 

7 серпня у Музеї української діаспори (фі-
лія Музею історії Києва) відбулося відкрит-
тя музейного проєкту «Олександр Савченко-
Більський у колі паризьких друзів» Чернігів-
ського обласного художнього музею імені Гри-
горія Галагана.

У експозиції понад 100 робіт нашого зем-
ляка, уродженця Олишівки, українського та 
французького художника Олександра Савчен-
ка-Більського та художника Ми-
коли Глущенка з колекції Черні-
гівського художнього музею, а 
також Миколи Кричевського з 
колекції Музею української діа-
спори. 

На відкриття завітали пред-
ставники чернігівських та київ-
ських музеїв, творчої спільноти, 
журналісти. Керівники музеїв 
Юрій Ткач та Оксана Підсуха до-
мовилися про продовження про-
єкту в Чернігові за участі Музею 
української діаспори вже восени 
цього року. 

Музейний проєкт реалізуєть-

ся з нагоди відзначення 120-річчя Олександра 
Савченка-Більського. Уже проведено пленер 
чернігівських художників, видрукувано ката-
лог виставки, зроблено декілька програм на 
телебаченні та радіо, у планах – проведення 
ще одного пленеру та конференції «Творчість 
українських митців за кордоном», видання по-
вного каталогу творів Олександра Савченка-
Більського.

Виставка Чернігівського художнього 
музею у Києві
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Бліц-інформБезкоштовні курси української мови
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або кошта-

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

Кошти можна перераховувати за такими рек-
візитами: на картку «Приватбанку» на ім'я Ясенчу-
ка Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

Область будує
Середньооблікова кількість штатних працівни-

ків у будівництві Чернігівщини з початку року ста-
новила 3,5 тис. осіб.

У І півріччі 2020 р. обсяг виробленої будівель-
ної продукції (виконаних будівельних робіт) під-
приємствами області склав 907 млн.грн.

Частка Чернігівщини в загальнодержавному 
обсязі виробленої будівельної продукції станови-
ла 1,4%, і за цим показником область посіла 14 
місце серед регіонів країни.

Індекс зростання будівельної продукції проти 
січня–червня 2019 р. становив 139,4% (у цілому 
по Україні – 94,5%).

64% обсягу виробленої будівельної продук-
ції виконана підприємствами на спорудженні бу-
дівель, 36% – на будівництві інженерних споруд.

Важливим аспектом розвитку будівельної га-
лузі є інвестування. У січні–березні 2020 р. у жит-
лове будівництво області було спрямовано майже 
124 млн.грн капітальних інвестицій, у будівлі не-
житлові та інженерні споруди – 564 млн.грн.

Упродовж січня–березня 2020 р. в облас-
ті прийнято в експлуатацію 17 тис.кв.м загальної 
площі житлових будівель. У міській місцевості при-
йнято в експлуатацію 69% загального обсягу жит-
ла, решта – у сільській місцевості. 

З початку року в області введено 194 кварти-
ри, середній розмір яких складає 87 м2.

Оновлюють і мости, 
до яких десятки років 
«не доходили руки»
В області тривають роботи по відновленню до-

ріг місцевого значення, ремонтують мости, про 
які не згадували понад три десятиліття. Увага до 
невеликих шляхів – це в першу чергу турбота про 
місцевих жителів, їх безпеку та комфортне прожи-
вання на сільських територіях. Саме тому, в облас-
ті в рамках Програми Президента України Володи-
мира Зеленського «Велике будівництво» вперше 
за останні роки активно ремонтують мости Черні-
гівщини.

Днями завершено капітальний ремонт мосту 
на автомобільній дорозі місцевого значення Р-65 
Горбове – Об’єднане – Блистова в селі Дігтярівка 
Новгород-Сіверського району. Міст, побудований 
в 1973 році, демонтували повністю – на його місці 
нова конструкція. Оновлена переправа може ви-
тримувати більші навантаження - пропускати ван-
тажівки вагою до 30 тонн.

Реконструкція мосту включала такі роботи: 
приведення розмірів проїжджої частини мосту до 
нормативних, улаштування монолітних плит, за-
безпечення гідроізоляції та покладання двошаро-
вого асфальтобетонного покриття. Крім того, було 
зроблено систему водовідведення, безпечний пі-
шохідний перехід. А також проведені роботи з укрі-
плення берегів струмка.

Масштабне затримання 
контрабанди цигарок 
Увечері 7 серпня в пункт пропуску «Нові Яри-

ловичі» на в’їзд в Україну смугою руху «червоний 
коридор» прибув вантажний автомобіль марки 
«Даф». За кермом транспортного засобу білорусь-
кої реєстрації був 29 річний громадянин Білорусі. 
Заявлений в супровідних документах вантаж – мі-
неральні добрива.

Враховуючи індикатори ризику та досвід попе-
редніх затримань, правоохоронці прийняли рішен-
ня про направлення транспортного засобу на до-
даткову перевірку.

За результатами роботи спільної оглядо-
вої групи у складі співробітників прикордонного 
загону,СБУ та митників, над заявленим вантажем 
виявлено велику кількість коробів з цигарками 
марки «МИНСК» з акцизними марками РБ.

Наша співрозмовниця – організа-
тор і координатор Безкоштовних кур-
сів української мови в Чернігові, ди-
ректорка міської Центральної бібліо-
течної системи, кандидат філологіч-
них наук Людмила ЗІНЕВИЧ.

– Пані Люд-
мило, що для вас 
ваше дітище, 
справа останніх 
5-ти років (при 
тому, що пара-
лельно з робо-
тою, бо це волон-
терський проєкт) 
– Безкоштов-
ні курси україн-
ської мови? 

– Передовсім, це можливість зробити 
свій внесок у неминучу прийдешню пере-
могу України в боротьбі за її українськість, 
у повернення історичної справедливос-
ті, це можливість допомогти людям, які з 
різних причин втратили свою національну 
ідентичність, повернутися до рідного дому 
(мова як дім буття), відчути зв'язок зі сво-
єю землею, із минулими й прийдешніми 
поколіннями і відкрити красу мови, рідних 
слів, від яких, як писав Т. Шевченко, «сер-
це б’ється, ожива…», через вивчення мови 
глибше пізнати свою історію, літературу, 
національний характер, пробудити націо-
нальну самосвідомість, прищепити повагу 
до мови як символу державності й засобу 
її самозбереження. 

Окрім того, для мене як викладача із 
25-річним науково-педагогічним досвідом 
це і можливість професійної самореаліза-
ції та вдосконалення, бо слухацька аудито-
рія курсів потребує інших підходів, відмін-
них від шкільних чи університетських.

– Курси нині працюють на базі очолю-
ваної вами міської бібліотеки ім. М. Ко-
цюбинського. І вони органічно вплелися 
у ті дуже великі зміни, які ви внесли в ро-
боту бібліотеки. Півтора роки тому, після 
багатьох років викладання, в тому чис-
лі у вищій школі, ви йшли на цю нову для 
себе справу, нехай і дотичну до викладан-
ня, особливо філології – робота з людь-
ми, словом, книгою. Мабуть же, у вас було 
своє бачення оновленої бібліотечної ро-
боти. Якою повинна бути сучасна україн-
ська бібліотека? Що для цього потрібно? 

– У моїх планах-мріях це має бути за-
клад-універсал, що відповідає найрізно-
манітнішим освітнім і культурним запитам 
людини: читати, навчатися, набувати нових 
навичок і вмінь, креативити, комунікувати, 
дискутувати, виявляти активну громадян-
ську позицію, змістовно відпочивати тощо. 
Щоб відповідати таким запитам, ми роз-
ширюємо функціонал бібліотеки: у нас пра-
цює відкритий університет із навчальними 
курсами з української, англійської мови, іс-
торії України, краєзнавства, юриспруден-
ції, лекторій на актуальні теми, розмовник, 
проводяться психологічні тренінги, май-
стеркласи, діють дискусійний клуб, клуб 
інтелектуального кіно, фотоклуб, прово-
дяться мистецькі виставки, нещодавно від-
крився Центр поліської автентики тощо. 

Можливості бібліотек у вирішенні на-

гальних національних культурних, мораль-
них, духовних проблем соціуму, від невели-
кої громади до загальнодержавних масш-
табів, дуже великі. Проте нашим держав-
цям часто бракує усвідомлення вагомості 
бібліотеки для розвитку високоосвіченого, 
психічно здорового, стабільного суспіль-
ства та державницького ставлення до ін-
телектуальних надбань поколінь, збереже-
них у книгозбірнях.

– Неможливо в інтерв’ю перелічити 
всі ті цікаві ідеї, вже втілені вами в бібліо-
течній роботі, всі проведені акції, заходи. 
Розкажіть про два цікаві торішні проєкти 
– Літню літературну школу «Цвіт папороті» 
й Покровську книжкову толоку. Проєкти, 
які, мабуть, вам би хотілося продовжити.

– Так, дуже хотілося б, щоб ці проєк-
ти жили й надалі. Літературна школа «Цвіт 
папороті» зібрала, згуртувала творчу мо-
лодь, надала можливість познайомитися 
із маститими письменниками (Галина Пагу-
тяк, Ірина Старовойт, Володимир Данилен-
ко, Валентина Мастєрова, Ганна Арсенич-
Баран) та перейняти їхній творчий досвід, 
почути практичні поради й настанови. Це 
були незабутні гамірні дні змістовного спіл-
кування, лекцій, майстерок, творчих плене-
рів, екскурсій мальовничою й багатою на 
літературну традицію Чернігівщиною. Ваго-
мим результатом роботи літературної шко-
ли стала книга – антологія творів учнів та 
викладачів школи «Цвіт папороті».

Покровська книжкова толока в Черніго-
ві – це справжнє свято українського слова, 
мудрості, книги, свято, що об’єднує, згурто-
вує людей на основі спільних національно-
культурних цінностей, ідеалів, героїв і спіль-
ного бажання змінювати країну на краще. 

– Ваша бібліотека нині стала одним з 
головних осередків культури, духовності 
міста. Що б відзначили найцікавішого в її 
роботі? 

 – У бібліотеці не може бути нецікаво, 
тут кожен день наповнений змістом. Най-
важливішим для мене є те, що всупереч 
очевидному зросійщенню містян і впливу 
російської пропаганди культурний простір, 
який ми творимо, стає більш національно-
центричним, патріотичним, проте не за-
мкненим, відкритим для міжкультурної ко-
мунікації з іншими народами, як через без-
посередні контакти із зарубіжжям, так і че-
рез посередництво книги. А ще мене дуже 
тішить, коли в бібліотеці людно й гамірно, 
люди скучили за живим спілкуванням, за 

можливістю поділитися враженнями від 
прочитаної книги, прожитої події, побаче-
ного фільму, картини, люди хочуть бути ви-
словленими і почутими. 

Не можу не згадати і про волонтерство 
та волонтерів: все частіше до бібліотеки 
приходять люди, я їх називаю світлячками, 
які безкорисливо і з почуттям відповідаль-
ності готові ділитися з іншими своїми зна-
ннями, досвідом, навичками або які купу-
ють і дарують бібліотеці книги. 

– Гостями бібліотеки на презентаціях, 
творчих зустрічах побували багато пред-
ставників творчих кіл міста і області. Але 
не тільки. До вас у бібліотеку, в Чернігів, 
охоче приїздять відомі українські пись-
менники, митці. Назвіть бодай декого з 
тих, кого гостинно приймали бібліотека, її 
читачі, слухачі ваших курсів. 

– Кожна зустріч неповторна, кожна від-
криває окремий дивосвіт, спонукає до чи-
тання, роздумів, мотивує, надихає. Кожно-
му із наших гостей я вдячна за розкіш жи-
вого спілкування, що знайшли час і ресур-
си завітати до нас, проте усіх перерахувати 
неможливо, назву тих, хто зібрав найбіль-
ше читачів: Вахтанг Кіпіані, Галина Пагутяк, 
Володимир Лис, Надія Гуменюк, Григорій 
Гусейнов, Василь Шендеровський, Воло-
димир Шовкошитний, Сашко Лірник, Леся 
Мудрак, Сергій Пантюк, Тетяна Шептицька, 
Ірина Старовойт, Олена Печорна, Олесь До-
ній, Наталя Гурницька, Володими Данилен-
ко, Валентина Мастєрова. 

– Одна з яскравих недавніх подій – дві 
презентації в один день: книжки поезій 
Світлани Антонишин лі Львівщини і ново-
го роману нашої землячки, відомої пись-
менниці Валентини Мастєрової. До речі, 
пані Валентина напряму причетна і до 
згаданої збірки поезій. 

 – У бібліотеці ми представили збірку 
поезії жительки Львівщини Світлани Анто-
нишин «На білому камені». Письменниця, 
поетеса, журналістка через важку хворо-
бу не змогла бути присутня на презентації. 
Але вихід книжки напряму пов̀ язаний з на-
шою Чернігівщиною, адже в цьому авторці 
допомогла наша землячка, відома пись-
менниця Валентина Мастєрова. 

Світлана Антонишин прикута до ліжка, 
майже нічого не бачить, свої вірші надик-
товує Валентині Мастєровій, письменниця 
веде її сторінку та допомагає їй в реалізації 
творчого потенціалу.

За словами Валентини Мастєрової, що 
представляла книжку, ця збірка стала тим 
надзвичайно необхідним промінчиком ра-
дості в житті хворої поетеси. Адже вона не 
забута, про неї пам’ятають, читають. 

На творчому вечері вірші Світлани Ан-
тонишин читала чернігівська акторка і ре-
жисер Рената Гафурова. Під час читання у 
багатьох наверталися на очі сльози. 

Збірку доповнили чудові ілюстрації чер-
нігівської художниці Наталії Дзюб. Усі при-
мірники книги «На білому камені» розкупи-
ли присутні. Ціни за них не було, кожен да-
вав скільки міг. Адже ці кошти підуть на під-
тримання життя поетеси, яка пише душею.

А сама Валентина Мастєрова того ж ве-
чора представила новий роман про черні-
гівське минуле «Тобі скажу», що переносить 
читача в далеке XI століття, коли рідну зем-
лю та честь боронили мечем, і не лише від 
ворогів, а часто й від підступних родичів. 

Спілкувався Петро Антоненко.

Слово, мова, книга

Літературна школа «Цвіт папороті»: вечір на Івана Купала.

Вечір ліричної поезії в бібліотеці. 
Виступають гості з Києва поети Тетяна Шептицька і Сергій Пантюк. 
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Вибори президента Білорусі, піс-
ля яких країну охопили масові про-
тести, викликають багато запитань в 
Україні.

Хтось порівнює ситуацію в сусід-
ній країні з українською Революцією 
гідності, хтось згадує помаранчевий 
Майдан; інші наголошують, що відмін-
ностей набагато більше, ніж схожого.

То все ж, що відбувається у Біло-
русі? Чи є це повстанням проти Росії? 
Чи варто чекати розвороту наших сусі-
дів до Європи? Якими є методи мітин-
гувальників? Чи можуть вони розра-
ховувати на підтримку ЄС та України?

ЄвроПравда зібрала найактуаль-
ніші запитання про події у сусідів та 
дала на них відповіді. 

Чому всі впевнені, 
що вибори сфальшовані? 

Від самого початку перегонів біло-
руська влада зробила все можливе, 
щоби показати: у справедливому під-
рахунку голосів вона не зацікавлена. 

Це не лише відмова від запрошен-
ня спостерігачів від ОБСЄ та заповне-
ння виборчкомів та квот спостерігачів 
майже скрізь провладними представ-
никами – таке було й на минулих ви-
борах. 

Одним із головних доказів фаль-
сифікацій є разюча відмінність ре-
зультатів підрахунку голосів між біль-
шістю дільниці і тими поодинокими, де 
були члени комісій від опозиції і де їм 
вдавалося запобігти фальсифікаці-
ям. Бувало, що на сусідніх дільницях у 
одному мікрорайоні результати вияв-
лялися дзеркальними – на одній пе-
ремагав Лукашенко з різницею у три-
чотири рази, на іншій – Світлана Тиха-
новська. 

Ще один масив доказів фальси-
фікацій створили завдяки заклику лі-
дерів опозиції до виборців: склада-
ти свої бюлетені спеціальним чином, 
«гармошкою», перш ніж вкинути їх до 
скриньки. Численні фото показують 
скриньки на дільницях, де таким чи-
ном згорнута більшість бюлетенів, а 
у протоколах на частині з них йдеться 
про перемогу Лукашенка.

До слова, білоруські опозиційні 

медіа цими днями опублікували низку 
записів розмов представників місце-
вих адміністрацій із членами комісій, 
де останніх переконували «змінити 
різницю між третім та четвертим кан-
дидатами» (Лукашенком та Тиханов-
ською). 

Кого підтримує РФ: 
Лукашенка чи опозицію? 

Попри окремі заяви російських 
депутатів про втому білорусів від Лу-
кашенка та можливі фальсифікації 
виборів, підтримка Москви вияви-
лася на боці незмінного президента 
Білорусі – Росія однією з перших, ще 
до офіційного завершення підрахун-
ку голосів, визнала вибори та приві-
тала Лукашенка з перемогою. 

Втім, показово, що з російсько-
го парламенту, у тому числі від вер-
хівки пропутінської «Єдиної Росії», 
одночасно лунають і критичні до Лу-
кашенка заяви, із фразами про його 
«слабкість» та те, що білоруси від 
нього «втомилися». 

Річ у тім, що нинішня ситуація, 
коли Білорусь накриває хвиля на-
сильства, а Лукашенко стикається 
з опором суспільства, виглядає для 
Кремля як фактично безпрограшна. 

Утримання влади чинним пре-
зидентом можливе лише ціною жор-
сткого придушення протестів, яке 
призведе як до його послаблення 
всередині країни, так і до зовнішньої 
ізоляції. У минулому залишаються 
спроби мінської багатовекторності 
та повільного налагодження відно-
син із ЄС та США, що так дратувало 
Москву.

Це має зробити Лукашенка 
більш поступливим до інтеграційних 
пропозицій РФ. 

Своєю чергою сценарій зміни 
влади, а точніше – тривалого без-
владдя, хоч і дає Москві додаткові 
можливості для збільшення свого 
впливу (в тому числі – висунути та 
розкрутити свого кандидата у разі 
оголошення нових виборів або на-
віть спробувати провести інтегра-
цію силовим шляхом), несе й певні 
ризики. 

Чи є підстави сподіватися, 
що у разі скинення 

Лукашенка Білорусь 
змінить зовнішній курс?

Безвладдя рано чи пізно завер-
шиться, а переможець міжнародно 
визнаних білоруських виборів отри-
має шанс на покращення відносин із 
ЄС. І навіть у разі перемоги кандида-
та, лояльного до РФ, той буде вимуше-
ний більш орієнтуватися на настрої по-
стреволюційного суспільства, аніж це 
робив Лукашенко. 

Інше питання, якими будуть ці на-
строї. Адже налаштованість на друж-
бу з Росією лишається у Білорусі дуже 
сильною.

Тому в короткостроковій перспек-
тиві зміна вектора розвитку з проро-
сійського на прозахідний навряд чи 
можлива. 

Більшість кандидатів, що позицію-
вали себе як альтернативу Лукашен-
ку, виступали за збереження Білорусі 
у складі Євразійського економічного 
союзу.

Інша річ, що глибина інтеграції 
може бути переглянута, й Мінськ може 
офіційно відмовитися від участі у Со-
юзній державі з РФ – сумнівному здо-
бутку раннього Лукашенка.

Втім, у далекій перспективі, за 
кілька електоральних циклів, курс 
Мінська теоретично може змінитися 
на прозахідний. Хоча б тому, що знят-
тя заборони на громадську дискусію 
щодо цього, розмороження співпраці 
з ЄС, прихід західних інвесторів, медіа 
тощо здатні суттєво змінити настрої бі-
лорусів. 

Чи можливе повторення 
в Білорусі сценарію 
Криму чи Донбасу?
Ні. Принаймні, у чистому вигляді.
Одна з важливих відмінностей Бі-

лорусі від України – те, що там немає 
регіону, де чинна влада має переваж-
ну підтримку. Вважається, що рівень 
несприйняття Лукашенка приблизно 
однаковий і у східному Вітебську, і в 
західному Бресті. 

Так само немає області з разюче 
вищим рівнем прозахідних настроїв, 
умовної «Галичини».

Тому за гіпотетичної можливості, 
що Путін зважиться на силовий сце-
нарій чи на поглинання Білорусі, може 
йтися лише про всю країну, від Сходу 
до Заходу.

Наскільки справедливим 
є порівняння нинішніх 

протестів із українським 
Майданом?

Переважно несправедливим. 
Надто багато відмінностей у суспіль-
стві. Надто іншою є держава, включа-
ючи її силовий блок. І розвиток про-
тестів суттєво відмінний від того, що 
ми бачили у 2004 та у 2013-14 роках.

До речі, самі білоруси, що живуть 
у російському інформаційному полі, 
переважно сприймають «Майдан» як 
щось негативне.

А ще, на відміну від України, на 
протестах у Білорусі годі шукати пра-
порів ЄС.

Хоча ці протести стали наслідком 
національного пробудження (свідчен-
ня цього – масове використання іс-
торичного біло-червоно-білого пра-
пора), однак протест не стосується 
геополітичного вибору країни та зо-
середжений лише на диктатурі Лука-
шенка. 

Ба більше, дехто виходить на про-
тести з офіційним червоно-зеленим 
прапором (запроваджений Лукашен-
ком у 1995 році). Тож для багатьох 
протестувальників питання ідеології 
та символіки має вторинне значення. 

Ще одна принципова відмінність 
– майже повна відсутність у Білору-
сі потужних опозиційних сил та авто-
ритетних опозиційних лідерів, що мо-
гли би стати драйвером протестів та 
вести політичні переговори – і з за-
хідними партнерами, і з владою. Так, 
в Україні під час Революції гідності та-
кож лунало чимало запитань до «якос-
ті» лідерів, але публічні особи були у 
наявності. 

Брак лідерства та «центру управ-
ління», з одного боку, суттєво посла-

блює протести, але в той самий час 
робить їх більш непередбачуваними 
і ускладнює їхнє силове придушення. 

А ще відмінністю є те, що у Біло-
русі взагалі немає ані «антимайдану», 
ані альтернативних протестів. При-
бічників Лукашенка у нинішній ситуа-
ції не помітно взагалі – окрім, звісно, 
бійців ОМОНу на вулицях. Це ще один 
аргумент для тих, хто протестує, щоби 
стверджувати, що незадоволення Лу-
кашенком у країні є тотальним. 

І до речі, самі протести проходять 
настільки відмінно від українських, 
що на цьому варто зупинитися окре-
мо.

В чому особливість 
вуличних подій у Білорусі?

На відміну від обох українських 
майданів, у Білорусі немає місця, де 
збирається протестне ядро. І ця осо-
бливість довела свою ефективність 
вже у першу ніч після виборів. 

Певно, кожен вже чув та читав іс-
торії про неймовірну, нелюдську жор-
стокість білоруських силовиків – і під 
час затримань та розгону демонстра-
цій, і стосовно вже затриманих лю-
дей. Тож за умови, коли ОМОН гото-
вий навіть спрямовувати автомобілі 
у натовп, аби розігнати зібрання про-
тестувальників, коли натиск силови-
ків дозволяє їм легко зруйнувати ба-
рикади, більш ефективною є тактика 
локальних мітингів, які відбуваються 
не лише у центрі, а фактично по всьо-
му місту. 

Цей фактор також сприяв більшій 
залученості громадян, які спочатку, 
може, й не мали наміру протестува-
ти. Але коли міліція по-звірячому б’є 
твоїх сусідів та знайомих під твоїм бу-
динком, набагато складніше відчува-
ти «свою хату скраю» та вдавати, що 
все це – «просто політика», що тебе 
не обходить.

Одночасно білоруські протести й 
тактика мітингарів постійно зміню-
ються. 

А до того ж, значна ставка 
зроблена на загальнонаціо-
нальний страйк. 

Прем’єри країн 
Балтії закликали 

Білорусь провести 
нові вибори

15 серпня. Глави урядів Естонії, 
Латвії і Литви виступили в суботу зі 
спільним закликом до влади Білору-
сі провести нові і вільні вибори пре-
зидента.

У спільній заяві прем'єр-міністр 
Естонії Юрі Ратас, прем'єр-міністр 
Латвії Кріш'яніс Каріньш і прем'єр-
міністр Литви Саулюс Скверняліс на 
зустрічі 14-15 серпня в Тарту в рам-
ках Балтійської ради міністрів ви-
словили занепокоєння насильниць-
ким придушенням мирних протестів 
і політичними репресіями влади про-
ти опозиції після білоруських прези-
дентських виборів, які не були ні віль-
ними, ні чесними.

Прем'єр-міністри закликали біло-
руську владу припинити насильство 
щодо мирних демонстрантів, звільни-
ти всіх політичних в'язнів і тих, хто був 
затриманий в ході протестів. 

Прем'єр-міністри закликали Бі-
лорусь провести вільні і чесні прези-
дентські вибори, забезпечивши про-
зорість процедур та участь міжнарод-
них спостерігачів.

Путін пообіцяв Лукашенку 
«всебічну допомогу», 
значить і військову 

15 серпня. На нараді у Центрі 
стратегічного управління в Мінобо-

рони Білорусі Лукашенко розкрив 
деталі своєї розмови з Володими-
ром Путіним.

Пряма мова: «Коли мова йде 
про військову складову, у нас є до-
говір з Російською Федерацією в 
рамках Союзної держави і ОДКБ. 
Якраз ці моменти підходять під цей 
договір. Тому сьогодні з президен-
том Росії у мене відбулася тривала, 
докладна розмова про ситуацію…І 
ми з ним домовилися: при першому 
ж нашому запиті буде надано все-
бічну допомогу щодо забезпечення 
безпеки Республіки Білорусь».

Офіційна Литва вже вважає 
Лукашенка «колишнім 
президентом Білорусі»
15 серпня. Литовський міністр 

закордонних справ Лінас Лінкяві-
чюс, коментуючи звернення Лука-

шенка до Путіна, назвав Александра 
Лукашенка «колишнім президентом 
Білорусі». «Колишній президент Бі-
лорусі зараз просить Путіна про до-
помогу. Проти кого? Проти власних 
людей, що несуть квіти на вулиці? Це 
дійсно велика закордонна змова – 
жити в паралельному світі з готов-
ністю пожертвувати всім».

Глава МЗС Канади провів 
переговори з Тихановською 

і пообіцяв допомогу
15 серпня. Глава МЗС Канади 

Франсуа-Філіп Шампань провів у су-
боту телефонні переговори про си-
туацію у Білорусі з опозиціонеркою 
Світланою Тихановською.

Пряма мова: «Я поговорив з лі-
дером опозиції Білорусі Світланою 
Тихановською. Я підтвердив готов-
ність Канади допомагати білорусь-
кому народу. Ми стежимо за роз-
витком подій і обдумуємо подальші 
кроки».

Крім того, канадський міністр до-
дав, що обговорив білоруську тема-
тику також з главою МЗС Литви Ліна-
сом Лінкявічюсом. Він подякував Лін-
кявічюсу за те, що Литва в цей непро-
стий час допомагає Білорусі.

У Мінську на місце загибелі 
активіста прийшли 

десятки тисяч людей
15 серпня. У Мінську десятки 

тисяч людей прийшли на місце за-
гибелі активіста Олександра Тарай-
ковського біля станції метро «Пуш-
кінська».

Родичі прощалися з Тарайков-
ським у ритуальній залі на вулиці 
Ольшевського. Поховали активіста 
на Західному кладовищі Мінська.

А на місці загибелі активіста,що 
був убитий 10 серпня під час акції 
протесту, люди тримають прапори 
Білорусі і квіти, плакати зі знімками 
побитих в ході акцій протесту.

Артисти Білоруської держав-
ної філармонії заспівали «Мыгутны 
божа» на акції солідарності.

Студенти БГУ з різних факуль-
тетів спочатку вишикувалися в лан-
цюг солідарності біля факульте-
ту міжнародних відносин в районі 
вокзалу, а потім вирушили до стан-
ції метро «Пушкінська».

Співробітники «Белавіа» ви-
йшли на акцію солідарності до наці-
онального аеропорту «Мінськ».

Акції протесту пройшли у субо-
ту також в інших містах Білорусі, зо-
крема в обласних центрах Брес-

ті, Вітебську Гродно. В останньому 
в акції протесту взяли участь ко-
лишні воїни повітряно-десантних 
військ. 

Штаб Тихановської: «Про 
перерахунок голосів не може 
бути й мови, ми бачили як в 
котельнях палять бюлетені»

16 серпня. Штаб кандидатки в 
президенти Білорусі Світлани Тиха-
новської (на фото) виступає проти 
перерахунку голосів та проведення 
другого туру виборів.

Ось що заявила прессекретар 
Тихановської Ганна Красуліна: «Ні 
про який другий тур мови бути не 
може. Ні про який перерахунок го-
лосів, а зараз ходять ідеї перераху-
вати, теж мови бути не може, тому 
що ми вже бачимо свідоцтва, фото-
графії, як в котельних палять бюле-
тені. Ми знаємо, що бюлетені зни-
щені».

Красуліна висловила впевне-
ність, що міжнародне співтовари-
ство визнає Тихановську новим 
президентом Білорусі.

У Мі і б і

Вибір БілорусіВибір Білорусі

Від фальсифікацій до ролі Росії: 
дев'ять питань та відповідей про протести у Білорусі
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«Переможені» Майданом.
Непокарані Майданом

Верховоди антинародного режиму регіоналів, проти якого постав 
Майдан, так і залишилися непокараними за 5 років влади, 

що прийшла з цього Майдану. Все перейшло «у спадок» новій владі

«Сімейні» справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича
Вадим Новинський

Остання посада, статуси за Яну-
ковича: член фракції Партії регіонів. 
До Ради пройшов як самовисуванець 
від севастопольського округу. 

У 2012 році, за Януковича, отри-
мав українське громадянство «за 
визначні заслуги перед Україною». 
Після його втечі та виключення з ПР 
увійшов до президії партії. Тричі був 
депутатом, у чинному скликанні – 
мажоритарник за донецьким окру-
гом. Партнер Ріната Ахметова по 
бізнесу. 

Що зі справами зараз: Новин-
ський був депутатом від «Опобло-
ку», з якого, на відміну від Вілкула та 
Колеснікова, Рада таки погодилася 
зняти недоторканність у грудні 2016. 

Нардепа пов’язали з утриман-
ням помічника покійного митропо-
лита Володимира – архієпископа 
Драбинка (який за кілька років пе-
рейде в об’єднану ПЦУ) у 2016 році.

Усе нібито заради того, щоб зму-
сити старого та хворого митрополи-
та тодішньої УПЦ Володимира від-
ректися від престолу – а на його 
місце, за рішенням Януковича, по-
ставити «свого» митрополита Анато-
лія. Підозру у справі про утримання 
Драбинка оголосили Віктору Януко-
вичу та ексголові МВС Віталію За-
харченку. 

Однак після зняття недоторкан-
ності життя Новинського суттєво не 
змінилось. Попри отриману мож-
ливість притягнути його до відпові-
дальності, правоохоронці навіть не 
стали оголошувати йому підозру.

За два з половиною роки, у лип-
ні 2019, адвокат Новинського за-
явив про закриття справи. Суд дав 
слідству місяць, щоб нарешті розі-
братись із розслідуванням, адже за 
5 років нардепу так і не повідомили 
про підозру. 

Слідство мало або вручити підо-
зру і завершити справу, щоб піти до 
суду, або просто закрити її. Слідчий 
зупинився на останньому, заявив 
адвокат Новинського.

За кілька годин на таку заяву ад-
воката відреагували в ГПУ – мов-
ляв розслідування справді припиня-
ли, однак це рішення вже скасова-
не. Адже слідчий не може закривати 
провадження щодо свідка, ким і був 
у провадженні Новинський. 

Судячи із судового реєстру, про-
вадження ще живе, принаймні, було 
таким кілька місяців тому.

Чим займається нині: опоблокі-
вець Вадим Новинський потрапив у 
Верховну Раду 9 скликання за «ма-
жоритаркою», перемігши в 57 окрузі 
на Донеччині.

Під час зустрічі Зеленського з 
олігархами та бізнесменами, на якій 
вирішували, як боротися з COVID-19, 

Новинського призначили курувати 
Херсонщину. В інтерв’ю УП він роз-
повів, що співпрацює з губернато-
ром та допомагає «чим може».

Новинський є одним з головних 
меценатів УПЦ МП, має дуже близь-
кі стосунки з митрополитом Онуфрі-
єм та всім керівництвом цієї церк-
ви. Невдовзі після спалаху в Киє-
во-Печерській Лаврі на коронавірус 
захворів й сам нардеп. Новинський 
переніс хворобу легко, майже без 
симптомів і за три тижні повідомив 
про одужання. 

Активно виступає проти закону 
«про мову» та «захищає російсько-
мовних українців».

Геннадій Кернес

Остання посада, статус за Яну-
ковича: міський голова Харкова, 
член Партії регіонів, голова міської 
парторганізації.

У міськраді Харкова Кернес по-
чинав з посади депутата в 1998, по-
тім був секретарем у 2002 та 2006, 
а з 2010 і до нині – міський голова. 

Уперше на цю посаду обраний 
від Партії регіонів, удруге – від «Від-
родження». У 2019 йшов до парла-
менту за списком «Опозиційного 
блоку», який програв, поступившись 
електоратом ідеологічному родичу – 
«Опозиційній платформі – За життя».

Що зі справами зараз: Кернес 
– один з небагатьох регіоналів, чия 
справа стосується не фінансових 
махінацій чи зловживань владою, а 
безпосередньо злочинів під час Ре-
волюції гідності.

За рік після її завершення Кер-
несу повідомили про підозру за 
трьома статтями – незаконне по-
збавлення волі або викраден-
ня людини, катування та погроза 
вбивством. 

Це епізод від січня 2014 року. 
Тоді у Харкові напали на євромайда-
нівців, а потім викрали двох активіс-
тів – Олександра Кутяніна та Сергія 
Ряполова. Разом із міським головою 
у злочині звинуватили двох його охо-
ронців.

Справу передали до суду ще в 
2015 році. Засідання щодо катуван-
ня майданівців пропускали свідки, 
прокурори і сам Кернес. Останнього 
за це навіть штрафували.

Влітку 2018 року неявка про-
курорів вже не виглядала випад-
ковою. Жоден із 19 прокурорів, які 
були в групі, кілька разів не прихо-
дили на дебати – останній етап роз-
гляду справи. Тоді суддя вирішив не 
чекати правоохоронців і сказав, що 
пішов писати вирок. 

Наступного засідання демарш 
прокурорів обернувся ще більш нео-
чікуваним результатом. Коли всі че-
кали остаточного рішення по спра-
ві, суд оголосив, що закриває її. Без 
виправдання або засудження. Фор-

мальна причина – та сама неявка, 
яку суд розцінив як відмову проку-
рорів підтримувати обвинувачення.

Незадоволеними залишилися як 
Кернес, який чекав виправдуваль-
ного вироку, так і прокуратура з по-
терпілими. Керівництво прокурорів-
прогульників тоді назвало рішення 
суду незаконним і погрожувало слу-
жителю Феміди переслідуванням.

Урешті справу поновили. Суд 
взявся за неї у лютому цього року. 
Але тепер розгляд розпочнеться із 
самого початку.

Чим займається нині: Кернес 
продовжує сидіти у кріслі місько-
го голови Харкова, з якого публіч-
но наривається на конфлікти з цен-
тральною владою – президентом, 
прем’єром, головою ОДА.

Перед минулорічними парла-
ментськими виборами очолив пар-
тію «Довіряй справам», яка згодом 
об’єдналася з «Опоблоком» та ще 
кількома політсилами і, очікувано, 
програла вибори. На цьогорічні міс-
цеві збирається йти зі своїм «Бло-
ком Кернеса – успішний Харків».

Андрій Портнов

Остання посада, статус за Яну-
ковича: перший заступник голови 
Адміністрації президента Віктора 
Януковича.

Після двох депутатських скли-
кань у фракції «Батьківщини» Порт-
нов розвернувся в бік АП Янукови-
ча. Там керував управлінням з пи-
тань судоустрою, а згодом отримав 
посаду першого заступника. Після 
Революції 2014-го виїхав з України.

Що зі справами зараз: після ви-
їзду Портнов опинився під санкція-
ми ЄС (вилучений зі списку у 2015) 
та Канади. Під другими перебував 
аж до 2019 року, поки Канада не по-
просила українське МЗС надати ін-
формацію для їхнього продовження. 
Чим саме завершилася ця історія – 
поки невідомо.

Українські правоохоронці пові-
домили Портнову про підозру в січ-
ні 2015, тоді ж оголосили його в роз-
шук – він нібито незаконно заволо-
дів своєю ж викладацькою зарпла-
тою. 

За версією ГПУ, ексзаступник 
голови АП змусив двох ректорів – 
КНУ ім.Шевченка та Київського наці-
онального економічного університе-
ту – взяти його викладачем на 0,25 
ставки в кожен із закладів. І зробив 
це нібито «для надання собі ваги в 
очах наукової громадськості». 

Шкоду від таких дій Портнова за 
майже 4 роки в ГПУ оцінили в понад 

137 тисяч гривень. Сам він заявив 
– зарплату з університетів не заби-
рав.

Згадували Портнова також у 
межах іншого, більш серйозного 
розслідування. На так званих плів-
ках радника президента Росії Сергія 
Глаз’єва, які демонстрували в суді 
про держзраду Віктора Януковича, 
нібито був і юрист тодішньої АП як 
автор окупаційної постанови Верхо-
вної Ради Криму. 

Але згадували його дуже обе-
режно. За заголовки «Портнов фі-
гурує у справі про держзраду» він 
йшов судитись і перемагав. Сама 
прокуратура відкрила провадження 
не безпосередньо за плівками, а за 
повідомленнями в ЗМІ, які ці записи 
цитували. Згодом це розслідування 
закрили.

Було ще одне розслідування, яке 
стосувалось Портнова – про погро-
зи прокурорам, які вели його спра-
ву. Юрист неодноразово надсилав 
правоохоронцям нецензурні повідо-
млення. 

Попри обіцянку генпрокурорки 
Ірини Венедіктової захистити підле-
глих, це провадження давно у під-
вішеному стані: у квітні 2020 слід-
чі його закрили, у липні суд наказав 
продовжити.

Головного юриста режиму Яну-
ковича зняли з розшуку ще в 2015 
році. В Україну він повернувся, коли 
стало зрозуміло, що Петро Порошен-
ко програв президентські вибори. І 
одразу почав мститися 5-ому пре-
зиденту. Саме за заявами Портнова 
відкрили більшість проваджень, які 
стосуються Порошенка.

Тим часом справи, і не лише 
кримінальні, самого колишнього 
соратника Януковича пішли вгору. 
Йому присудили майже 7 мільйонів 
гривень компенсації у справі захис-
ту честі і гідності – за «неправду» 
про причетність Портнова до злочи-
нів, через яку він опинився під санк-
ціями.

Потім суд визнав, що юрист-уті-
кач насправді 5 років жив в Україні, 
а за кордоном був через «політичне 
і безпідставне кримінальне пере-
слідування». Таке суддівське рішен-
ня відкриває Портнову двері, напри-
клад, до Верховної Ради.

Його діяльність після повернен-
ня охопила широке коло інтересів: 
від переслідування Порошенка до 
захисту загиблого нападника на ак-
тивіста Сергія Стерненка та бороть-
би із вшануванням героїв ОУН-УПА. 

Чим займається нині: з момен-
ту повернення в Україну Портнов 
активно працює в одному напрям-
ку – у напрямку Порошенка. Він 
пише заяви до ДБР, коментує пере-
біг розслідувань у своєму Telegram-
каналі та вимагає від генпрокурор-
ки Ірини Венедіктової «работать или 
уходить».

Ходить на ефіри телеканалів 
NewsOne, ZIK, «Наш».

Восени 2019 Портнов опублі-
кував особисті дані водія програми 
розслідувань «Схеми», яка готува-
ла про нього сюжет. Після заяви ре-
дакції про тиск заявив, що наступно-
го разу опублікує фотографії водія «з 
відром на голові».

Юрій Бойко

Остання посада, статус за Яну-
ковича: віцепрем’єр-міністр України 
в другому уряді Миколи Азарова.

Бойко тричі заходив у парламент. 
Щоразу від партій з різними назва-
ми, але дуже подібними ідеями – 
Партія регіонів, «Опозиційний блок» 
та «Опозиційна платформа – За жит-
тя». Окрім уряду Азарова, працював 
ще в команді Януковича. 

Що зі справами зараз: прізвище 
Бойка намертво закріпилось за одні-
єю з найвідоміших обородук – купів-
лею у 2011 році державним «Чорно-
морнафтогазом» двох бурових уста-
новок втридорога. Переплату за 
кожну орієнтовно в 150 мільйонів 
доларів та підставних продавців ви-
крили журналісти, а після революції 
за неї взялись і правоохоронці.

Ця купівля стала символом тен-
дерної корупції в Україні і залишила-
ся в історії як «вишки Бойка». Адже 
нинішній нардеп тоді очолював Мі-
ністерство енергетики і особисто від-
білював перед журналістами підозрі-
лі контракти. Однак йому самому за 
роки так і не пред’явили претензій.

Спершу в Генпрокуратурі не ви-
ключали, що Бойко може стати під-
озрюваним у справі. Але потім ви-
правдовувались: доказів проти ньо-
го немає. Відповідальність ГПУ пе-
реклала на тогочасного голову 
Нацбанку Сергія Арбузова і голова 
«Нафтогазу» Євгена Бакуліна. Оби-
два – втікачі. У справі бурових уста-
новок умовні вироки отримали кіль-
ка рядових фігурантів, обвинувачен-
ня проти Бакуліна направили до суду. 

Колишній журналіст Сергій Ле-
щенко у часи свого депутатства роз-
повідав, що в один момент Бойко все 
ж опинився за крок до статусу підо-
зрюваного. Щоправда, не через ви-
шки, але у недалекій сфері – у справі 
оборудок зі скрапленим газом, більш 
відомих як схеми олігарха Сергія Кур-
ченка. За інформацією Лещенка, по-
дання на зняття недоторканості з 
Бойка лежало на столі двох генпро-
курорів: Віктора Шокіна та Юрія Лу-
цена. Але до парламентської зали 
документ так і не дійшов.

Були й інші розслідування, які мо-
гли нависнути над Бойком. Через ві-
зити до Москви, куди він літав разом 
із однопартійцями, зокрема, кумом 
президента РФ Віктором Медведчу-
ком, неодноразово починали розслі-
дування. 

У 2019 році СБУ, у 2020 – Офіс 
генпрокурора. Однак справжньою 
загрозою для політиків це не стало – 
на публічних заявах про відкрит-
тя справи весь розголос за-
вершувався.
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«Сімейні» справи. Чи покарані 
та як живуть соратники Януковича

Чим займається 
нині: під час виборів 2019 

року Юрій Бойко балотувався 
у президенти України, набравши 

у першому турі майже 12% голосів. 
Наразі – перший номер у списку 
ОПЗЖ та співголова фракції у пар-
ламенті.

Як і його колеги-однопартійці, 
активно просуває «реальний ней-
тралітет і позаблоковість» України, 
планує подолати з Росією всі проти-
річчя та захищає російськомовних. 
Як головний «опозиціонер» критикує 
дії Зе!команди та пропонує відпра-
вити уряд Шмигаля у відставку. 

На тлі падіння ретингів Зелен-
ського та розчарування в новій вла-
ді підтримка Бойка відчутно зросла. 
За результатами найсвіжішого опи-
тування «Центру Разумкова» та «Де-
мініціатив» українці навіть вивели б 
його у другий тур президентських ви-
борів, віддавши 17% голосів. 

Регіонали-втікачі
Ми не могли оминути увагою ще 

одну категорію колишніх регіоналів 
– тих, які виїхали з України та успіш-
но уникають правосуддя. 

Більшість з їхніх справ ведуть-
ся заочно, юридично це називаєть-
ся «спецрозслідування». Періодич-
но слідство можуть зупиняти, адже 
головні фігуранти – в розшуку. Іно-
ді суди дають дозволи на їхнє затри-
мання або арешти.

«Спеціальним» може бути і судо-
вий розгляд. Тобто без участі обви-
нуваченого. Але для цього фігуранта 
потрібно оголосити в міжнародний 
розшук, що не завжди легко дається 
українським правоохоронцям. 

Микола Аза-
ров, голова двох 
урядів за Яну-
ковича, пішов у 
відставку у січ-
ні 2014 року, у 
розпал Револю-
ції гідності. Згодом 
виїхав у Росію.

Після зміни влади Азаров опи-
нився у перших ешелонах переслі-
дуваних топпосадовців. З 2014 року 
експрем’єр у розшуку, суд заочно 
дав дозвіл на його арешт, заморо-
зили навіть його пенсійний рахунок.

Азарову заочно оголосили кіль-
ка підозр за найрізноманітнішими 
епізодами. Серед них: велика спра-

ва економічних злочинів «Сім’ї» Яну-
ковича, створення на базі «Укрте-
лекому» мережі спецзв’язку за 220 
мільйонів бюджетних гривень, отри-
мання 140 млн гривень хабара за 
призначення Андрія Клюєва віце-
прем’єром, зупинка роботи групи, 
яка виявила порушення на держпід-
приємстві «Антонов», прийняття по-
станови, якою під час Майдану роз-
ширили перелік «заходів безпеки 
громадян».

Жодна зі справ наразі не дійшла 
до суду. Про здобутки правоохорон-
ців у цьому напрямку давно не чути. 
У судовому реєстрі останнім часом 
переважно боротьба слідчих і адво-
катів, які постійно скаржаться на не-
дотримання розумних термінів роз-
слідування.

Нині експрем’єр вирішив повер-
нутися, якщо не у велику політику, то 
хоча б на великі екрани. В ефірі те-
леканалу «НАШ» він порівнює Поро-
шенка із Зеленським і заявляє про 
готовність допомагати другому, кіль-
кома місяцями раніше – майже про-
сльозився, розповідаючи про Укра-
їну.

На початку весни 2020 ЄС офі-
ційно зняв з нього санкції.

Віктор Пшонка, 
генпрокурор ча-

сів Янукови-
ча. Пшонка пі-
шов з позиції 
генпрокурора 

на другий день 
після розстрілу Не-

бесної сотні – Верхо-
вна Рада висловила йому недовіру. 
Після цього втік з країни і досі пере-
ховується від слідства.

Одразу після Революції, у берез-
ні 2014, Віктор Пшонка разом з си-
ном Артемом Пшонкою – тогочас-
ним депутатом від «Партії регіонів» 
– потрапив під європейські санкції. 
Вже під час суду за їхнє скасування 
стало відомо, що як ексгенпроку-
рор, так і екснардеп є громадянами 
Росії.

У санкційному списку ЄС бать-
ко з сином пробули понад 5 років, 
поки не потрапили під їхнє велике 
пакетне скасування 2019-го – тоді 
ЄС зняв обмеження одразу з семи 
людей, зокрема Віктора Януковича. 

В Україні Пшонку запідозрили 
в організації умисних вбивств на 
Майдані, зловживанні владою та 
впливом, хабарництві. А також за-

володінні бюджетними коштами, які 
виділили на будівництво нової спо-
руди ГПУ. Саме за розкрадання гро-
шей Пшонку пропонували оголосити 
в розшук Інтерполу – але там відмо-
вили.

Поки ексгенпрокурор ховав-
ся від українських правоохоронців, 
ГПУ арештувала його маєток під Ки-
євом, який своїм несмаком породив 
мем «пшонкастайл», а також музей-
ну колекцію з ікон, картин і сувені-
рів.

Прізвище Пшонки довгий час не 
спливало ні в українських, ні в росій-
ських новинах. Принаймні поки екс-
помічник його сина Вадим Слюсарєв 
не згодився новій політичній коман-
ді – став радником першого заступ-
ника керівника Офісу президента 
Сергія Трофімова. Чим наразі за-
ймається Пшонка – невідомо.

Віталій За-
харченко, мі-

ністр вну-
т р і ш н і х 
справ часів 
Януковича. 

Його прямі 
підлеглі розга-

няли Майдан, тоді 
як сам очільник силовиків називав 
протестувальників екстремістами, 
покладав на них провину за «прово-
кації» та виправдовував співпрацю 
міліції з тітушками.

Попри те, що ще в грудні 2013 
Захарченко не збирався у відстав-
ку, бо мав «об’єктивно розібрати-
ся з тим, що сталося», уже у березні 
2014 його оголосили в розшук. Ко-
лишній міністр став підозрюваним 
у справі організації вбивств май-
данівців, тільки-но режим впав. За 
рік ексміністр розкаже, що має ро-
сійський паспорт і працює в Держ-
думі Росії.

Того ж 2014 року ГПУ почала 
розслідувати ймовірне незаконне 
збагачення і легалізацію «брудних» 
10,3 мільярда гривень через ство-
рений для прикриття «Смартбанк».

Як і його екс-колеги по Кабмі-
ну, Захарченко спочатку потрапив 
у розшук Інтерполу, а потім звідти 
зник. У ГПУ це пояснили наявністю 
ознак політичного переслідування.

9 травня 2018-го у колі чолові-
ків з нашивкою «Беркут» пройшовся 
Москвою з плакатом «Безсмертний 
полк України». Цього ж дня наступ-
ного року заявив, що з нагоди Дня 

перемоги разом з бійцями «Берку-
ту» посадив яблуневий сад.

Нині ексміністр активно напо-
внює свою Facebook-сторінку поста-
ми про Україну, називає російсько-
українську війну «громадянською» і 
коментує події Майдану. 

Андрій Клюєв, 
секретар РНБО, 

голова АП ча-
сів Янукови-
ча. На початку 
2000-х Клюєв 

був спершу за-
ступником голови, 

а згодом – секрета-
рем Партії регіонів. Тричі проходив 
до парламенту, два рази – за спис-
ком ПР. 

Після секретарювання в РНБО у 
2014 Клюєв став головою АП, утім 
пробув на посаді усього-на-всього 
місяць. 25 лютого подав у відставку, 
а вже 28 – зник і опинився в розшу-
ку СБУ, де перебуває й досі. 

Як і значна частина регіоналів, 
після Революції Клюєв (а також його 
брат-нардеп) потрапив у санкцій-
ний список ЄС, де пробув до берез-
ня 2019.

За рік після Революції стало ві-
домо, що з Клюєва зняли підозру 
щодо його причетності до масових 
убивств у січні-лютому 2014 – досу-
дове розслідування не знайшло до-
казів. Початкову підозру змінили на 
перешкоджання проведенню мітин-
гів на Майдані 30 листопада 2013, 
а слідство призупинили, оскільки 
Клюєв перебував у розшуку.

Влітку 2019 Клюєв раптово ви-
рішив піти на позачергові парла-
ментські вибори – утім частині ви-
борців і попередній політичній ко-
манді така ідея не сподобалася. За-
питання викликало не лише те, що 
Клюєв – колишній регіонал, а й те, 
що з 2014 року він не перебував на 
території України, чого вимагає ви-
борче законодавство. Адвокатка 
Клюєва на це відповідала, що він 
живе в Донецьку і лише періодично 
виїжджає в Росію.

Урешті ЦВК довелося скасувати 
своє рішення про реєстрацію Клює-
ва кандидатом у нардепи. 

За даними журналістів, брати 
Клюєви не тільки змогли зберегти 
енергетичний бізнес в Криму після 
окупації, а й працюють там в обхід 
санкцій.

Сергій Арбу-
зов, перший 

віцепрем’єр-
міністр Укра-
їни часів Яну-
ковича, в.о. 

прем’єра. Ар-
бузов керував 

Нацбанком, працю-
вав у другому уряді Азарова та вре-
шті виконував обов’язки прем'єра. 
Під час Революції втік з країни.

У травні 2017 ГПУ заявила, що 
повідомила Арбузову про підозру у 
справі щодо незаконної приватиза-
ції Укртелекому. Йдеться про ту саму 
справу, де фігурує Азаров – про 
створення мережі спецзв’язку за 
бюджетний кошт. Як це часто буває 
зі втікачами, в самого Арбузова за-
перечили отримання підозри. У січні 
2019 року генпрокурор Юрій Луцен-
ко повідомив про завершення роз-
слідування, та в судовому розкладі 
воно досі не значиться.

На початку 2018-го Арбузова 
оголосили у розшук за іншою спра-
вою – щодо співучасті у заволодін-
ні 3,2 мільярда гривень державного 
«Чорноморнафтогаз» під час купів-
лі бурових установок, тобто справи 
про «вишки Бойка».

* * *
Режим Януковича з його зухва-

лою корупцією і безсоромним пере-
слідуванням незгодних впав уже по-
над 6 років тому. Принаймні в пер-
ші роки більшість тогочасних топкер-
маничів зникли з політичних радарів 
України. 

Утім вони довго не сходили з 
вуст постмайданної влади, яка ви-
хвалялася гучними кроками на шля-
ху покарання «злочинців-попере-
дників», бо як ніколи розуміла запит 
суспільства на справедливість. 

У підсумку гучні заяви топке-
рівництва та правоохоронців вия-
вилися порожнім піаром, за яким 
приховане тісне переплетення та 
співіснування «попередників» і «на-
ступників». Можливо, саме тому 
справи ексрегіоналів часто розгля-
даються роками або взагалі розва-
люються в судах.

Соня ЛУКАШОВА, 
Ольга КИРИЛЕНКО

«Українська правда», 21. 07 2020, 
Pravda.com.ua

Закінчення. Поч. в № 180.

Наскільки ефективною 
може бути тактика страйку?

Ідея страйку як ефективного методу тис-
ку на владу може звучати дещо дивно для киян, 
що працюють у приватному бізнесі. Проте у на-
ших сусідів головним роботодавцем досі зали-
шається держава. 

Згідно з білоруською статистикою, на поча-
ток 2020 року в державному секторі працювало 
майже 44% працівників. Більше половини з них 
– у сільському господарстві та промисловості, 
галузях, що забезпечують основне надходження 
валюти у країну. Тому страйк одних лише ключо-
вих промислових підприємств країни може ста-
ти болючим ударом по стабільності режиму Лу-
кашенка.

Наразі є інформація про залучення до страй-
ків таких гігантів білоруської економіки, як БелАЗ, 
МАЗ та «Гродно Азот» (усі – державні компанії).

Разом із тим, щоб бути вдалим, страйк має 
тривати щонайменше декілька тижнів. Бажано 
– розширюючись на нові та нові підприємства. 

Чи вдасться протестувальникам підтримати та-
кий темп – наразі невідомо. 

Яке значення для протестів має 
Світлана Тихановська?

Тихановська, суперниця Лукашенка на ви-
борах, не є опозиційним лідером чи двигуном 
революції.

Самі білоруси підкреслюють, що вона є рад-
ше символом, який відіграв свою роль. І тому 
її від’їзд з Мінська до Литви жодним чином не 
вплинув на перебіг протестів. Що стало, схоже, 
несподіванкою для білоруської влади.

На ці граблі Александр Лукашенко вже на-
ступив на початку виборчої компанії, допустив-
ши до виборів нікому не відому дружину опо-
зиціонера, якому відмовили у реєстрації та 
ув’язнили. Як виявилося, білоруси були готові 
голосували не стільки за конкретного кандида-
та, скільки за абстрактного «антилукашенка» – 
будь-якого політика, який не мав іміджу спаринг-
партнера влади. 

Чи варто чекати допомоги від 
ЄС та США?

Перші заяви від Євросоюзу та його країн-
членів з’явилися ще у понеділок, а під вечір ві-
вторка глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 
оприлюднив заяву від імені всього блоку, при-
грозивши Лукашенку запровадженням санк-
цій через насильство і фальсифікацію виборів.

Відтоді Мінськ не зробив ані кроку назад, 
тому перше рішення про нові санкції може бути 
ухвалене вже 14 серпня, на позачерговій зу-
стрічі міністрів закордонних справ ЄС, що збе-
руться саме з цього приводу. І хоча формальних 
рішень на цій зустрічі не ухвалюватимуть, але 
швидше за все почнуть готуватися до запрова-
дження санкцій.

Ймовірність посилення санкційного тиску 
припускають у США: держсекретар Майк Пом-
пео попередив Мінськ, що уникнути цього мож-
на, провівши нові вибори під контролем міжна-
родних спостерігачів.

Яким саме може бути цей тиск? Відповіді на-
разі немає.

Можна припустити повернення санкцій ЄС, 
що діяли з 2011 року та були зняті у період по-
тепління відносин між Мінськом та Брюсселем 
чотири роки тому (персональні санкції проти по-
садовців, причетних до порушень прав людини, 
а також обмеження на роботу компаній, які вва-
жають спонсорами режиму). 

Втім, у ЄС чудово розуміють, що така відповідь 
буде радше видимістю тиску. Старі санкції проти 
Білорусі (як європейські, так і американські) не 
були ефективними і не стануть такими й зараз. Чи 
знайдуть інші механізми? Це під питанням.

Та рівень насильства з боку влади на вули-
цях білоруських міст нині також незрівнянно ви-
щий, ніж будь-коли досі, і це стимулює західні 
столиці до пошуку нових ідей.

Долучитися до цього пошуку варто також і 
Україні.

Юрій ПАНЧЕНКО, Сергій СИДОРЕНКО,
редактори «Європейської правди»
«Українська правда», 13. 08.2020.

Pravda. com.ua

Від фальсифікацій до ролі Росії: 
дев'ять питань та відповідей про протести у Білорусі
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Бліц-інформ
Альбертський 
університет пропонує 
мовні курси
Альбертський університет в Едмон-

тоні (Канада) запрошує на осінні дис-
танційні курси української мови. Про 
це повідомила Альбертська рада укра-
їнського мистецтва. «Курси української 
мови пропонують дистанційно, отже, 
вступити на них можуть студенти з будь-
якого університету чи коледжу. Вивчай-
те українську!» – заохочують організа-
тори.

В липні ц. р. факультет сучасних мов 
та культурології очолила професорка 
Алла Недашківська родом зі Львова, 
котра працює в університеті з 1999-го.

«Український 
освітній всесвіт» 
розпочинає знайомство
Портал «Український освітній всес-

віт» Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків із діаспорою Наці-
онального університету «Львівська полі-
техніка» розпочинає знайомство з укра-
їнськими освітніми закладами за кор-
доном. 

Першою ластівкою проєкту стала 
Українська суботня школа для громадян 
України у Варшаві. Це навчальний за-
клад для українців, де можна навчитися 
української мови, історії України, її куль-
тури та географії. «Маємо честь продо-
вжувати дев’яносторічну історію укра-
їнського шкільництва у столиці Польщі. 
15 листопада 1929-го школа розпоча-
ла свій перший навчальний рік. Україн-
ську дитячу школу заснували українські 
еміґранти – творці Української Народ-
ної Республіки. Суботньою школою для 
громадян України опікується фонд «Наш 
вибір». Для громадян України заняття 
відбуваються щосуботи: для дошкільнят 
– у дитячому клубі «Рукавичка» в Укра-
їнському домі у Варшаві, а для школя-
рів — у «Zespоl szkоl stenotypii i jеzykоw 
obcych w Warszawie».

Для зручності є гештеги: «Україноз-
навчі школи за кордоном» та «Україноз-
навчі вищ істудії за кордоном». 

Співчуття 
з приводу смерті 
св. п. Богдана Ґурана    
Дорога Ромо, шановні члени роди-

ни! 
В цей дуже сумний і тяжкий час для 

Вас і членів української громади в Норт 
Порті, Товариство Української Мови 
складає щирі співчуття у Вашій великій 
втраті – відхід у вічність світлої пам`яті 
др..Богдана Ґурана.    

Покійний Богдан був людиною гар-
ної вдачі, який завжди з приємністю 
спілкувався із своїми приятелями. Він 
радо допомагав чи словом, чи ділом, 
коли було потрібно, і ніколи не відмов-
лявся допомогти. Він був жертвенний 
у помочі «Просвіті» в Україні, особливо 
осередкові у Самборі, поблизу якого 
розпочався його життєвий шлях. 

Св. п. Богдан щедро допомагав при-
їжджим артистам чи з України, чи з ін-
ших міст Америки, щоб громада Норт 
Порт і околиць могла насолоджуватися 
музикою і співом світової слави вико-
навців: Мирослава Скорика, Володими-
ра Винницького, Наталії Хоми, Соломії 
Івахів, Олега Чмира, Капелі Бандурис-
ток Північної Америки, Наталі Пасічник, 
Олі Пасічник та інших.

Наша громада втратила щирого, 
відданого члена – Шляхетну Людину!

Вічна Йому пам`ять!
 За Управу Товариства 

Української Мови – 
 Віра Боднарук, Голова. 

Українська громада в Норт 
Порті, південно-західній частині 
Флориди, США, існує вже від 1975 
року, коли сюди почали приїзди-
ти пенсіонери з північної Амери-
ки та Канади, щоб жити близько 
озера «Молодості» у Warm Mineral 
Springs. Вони заснували Укра-
їнський Релігійний і Культурний 
Осередок ім. св. Андрія та україн-
ські церкви. Культурне та релігій-
не життя громади жваво розвива-
лося з приїздом все нових емери-
тів, які плідно включалися в працю 
громади і її культурне життя.

Особливо успішно проходили 
концерти визначних солістів та му-
зикантів, на які приходили не тіль-
ки українські слухачі, але також і 
американці. 

Концерт славного «Київського 
тріо», до якого входять піяніст Во-
лодимир Винницький, віолончеліст 
Наталія Хома та скрипаль Назар 
Пилатюк, відбувся в березні 2013 
р. Незабутньою атракцією вечора 
була присутність і участь компози-
тора і піяніста маестра Мирослава 
Скорика з Києва, який відзначав 
своє 75-річчя. 

Пропам’ятний Концерт «An 
Artistic Tribute» на відзначення 
85-річниці Голодомору-Геноци-
ду 1932-1933 рр. відбувся в лис-
топаді 2018 р. у модерній велича-
вій залі Venice Presbyterian Church 
у Венис, Флорида. У концерті бра-
ли участь: Ансамбль Бандуристок 
Північної Америки, диригент Окса-
на Родак, скрипаль Соломія Івахів, 
баритон Олег Чмир, тріо в складі 
Володимира Винницького, Наталії 
Хоми та Зої Рожко.

Концерт «Manhattan Piano 
Trio», в який входить українка Со-
ломія Івахів – скрипалька, мол-
даванка Мілана Стрезова – пія-
ністка, Софі Шао, віолончелістка, 
відбувся в лютому, 2020 р. в залі 
«Military Heritage Museum» в Punta 
Gorda, Флорида. Це Тріо виступало 
з концертами у 40 штатах Амери-
ки в престижних музичних залях. В 
їхніх програмах можна почути сві-
тових класиків музики, між ними і 
українських.

Від 2014 року українська гро-
мада в Норт Порті спонзорує су-
часних співаків з України на благо-
дійні концерти, увесь прихід з яких 
призначений на лікування пора-
нених воїнів України в США (через 
Revived Soldiers Ukraine, керівник 
Ірина Ващук). В грудні 2014 р. від-
бувся концерт і доповідь др. Софії 
Федини, співачки та учасниці Єв-
ромайдану в Києві і Львові. Вона 

представляє лемківську громаду 
в Україні і за кордоном. Вона була 
стипендіянткою Товариства Укра-
їнської Мови-Чікаго, США в 2004 
році. 

Благодійний концерт співач-
ки Анички зі Львова у січні 2017 р. 
відбувся в роковини Злуки Земель 
України. Аничка почала свій виступ 
піснею «Пливе кача» в пам’ять Ге-
роїв Небесної Сотні, далі полилися 
лемківські та народні й сучасні піс-
ні. На концерт прибув полковник 
Віталій Галіцин, який втратив зір 
підчас боїв на Донбасі і перебуває 
на лікуванні в США. Він сказав, що 
готовий повернутися на Донбас, як 
тільки зможе знову бачити!

В жовтні 2019 р. популярна су-

часна співачка Окса-
на Муха прибула до 
Норт Порту з благо-
дійним концертом, 
щоб зібрати кошти 
на лікування відваж-
них воїнів України, 
які захищають кор-
дони своєї батьків-
щини на сході. З нею 
прибула голова фон-
ду «Revived Soldiers 
Ukraine» Ірина Ващук 

з пораненим вояком з України Ми-
колою. Під час перерви було пока-
зано короткий фільм про тяжко по-
ранених воїнів на Донбасі, які ліку-
ються в різних медичних центрах 
Америки. Присутні були захоплені 
співом Оксани Мухи і щедро від-
гукнулися на поміч раненим геро-
ям України.

Перед тим, як почалася гібрид-
на війна на сході України і біль-
шість концертів були організовані 
на збірку фондів для лікування ра-
нених воїнів, концерти визначних 
українських співаків і музикантів 
були організовані на відзначення 
важливих дат в житті українсько-
го народу. Громадський Комітет 

щорічно відзначає День Злуки Зе-
мель України (22 січня 1918-1919 
р), Свято Тараса Шевченка (9-10 
березня), Чорнобильську аварію 
( 26 квітня), День Незалежності 
України ( 24 серпня) і Голодомор-
Геноцид 1932-1933 рр.

В січні 2012 р. на відзначення 
Свята Злуки Земель України було 
запрошено широко відомого ар-
тиста України баритона Олега Чми-
ра. 

Оксана Кровицька, лірико-
драматичне сопрано, родом зі 
Львова, від 1993 р. на запрошен-
ня New York City Opera стала со-
лісткою цього оперного театру. 
Вона прибула до Норт Порту в січні 
2015 р., щоб гідно відзначити День 
Злуки Земель України. Пані Окса-
на співала виключно пісні україн-
ських композиторів, між ними пісні 
Січових Стрільців. Вона також ви-
конала арію Одарки з опери «Запо-
рожець за Дунаєм» та арію Натал-
ки з «Наталки Полтавки». Цей кон-
церт-бенефіс був на користь «Фон-
ду жертв війни Гідності» через СУА. 

Концерт української музики в 
честь геніяльного Поета України 
Тараса Шевченка у виконані гостей 
з Европи відбувся в березні 2019 
р. Сестри Наталія і Ольга Пасічник 
прилетіли на кілька днів, щоб гід-
но звеличати пам’ять невмирущо-
го Поета. Наталія Пасічник, піяніст-
ка Королівської Академії Музики в 
Стокгольмі, Швеція, давала корот-
кий вступ до музичних композицій, 
які вона і Оля виконували, та роз-
повідала про українських компо-
зиторів, які створили ті унікальні 
шедеври (М. Лисенко, Я. Степовий, 
Д. Бонковський, М. Скорик, В. Ко-
сенко, М. Колеса) . Ольга Пасічник, 
солістка Варшавської Опери, ви-
конала пісні на слова Шевченка: 
«Садок вишневий коло хати», «Мені 
однаково», «Ой три шляхи широкії», 
«Нащо мені чорні брови», «Як би 
мені черевички», також кілька пі-
сень на слова Лесі Українки та на 
музику В. Косенка. 

Цього річний концерт в честь 
Тараса Шевченка до якого невтом-
но готувався Громадський хор в 
Норт Порті, під здібним проводом 
маестра Михайла Цапара, не від-
бувся через пандемію коронавіру-
су. Але є надія, що це відбудеться 
на другий рік!

  
Віра БОДНАРУК, 

Голова Товариства Української 
Мови (США), професор.

Фото Богдана Боднарука

Двісті п’ятдесят родин на Жито-
мирщині, які перебувають у скру-
ті, отримали допомогу з Канади 
від української діаспори та друзів 
України. Про це повідомила Ксенія 
Зубрій, національна консультантка 
Фонду Lumos в Україні й експерт-
ка з реформ Уповноваженого пре-
зидента України з прав дитини (на 
фото). 

«Чергова партія продуктових 
та гігієнічних наборів для родин, в 
які повернулися діти з інтернатних 
закладів та які опинилися в скруті 
через пандемію Covid-19, прибула 
на Житомирщину», написала вона 
у Facebook.

Діячка зазначила, що проєкт 
«Допомога дітям України» розпо-
чали з ініціативи ряду організацій, 
зокрема, Конґресу українців Кана-
ди, канадської благодійної органі-

зації Help Us Help, Канадсько-укра-
їнської фундації та Meest Canada 
на звернення Миколи Кулеби, Упо-
вноваженого президента України 
з прав дитини.

«Основним завданням цього 
проєкту є підтримка українських 
сімей і не повернення дітей до ін-

тернатних закладів. Кожна дитини 
має жити та виховуватися в сім’ї, а 
не в інтернаті», переконана п. Зу-
брій.

Вона зауважила, що завдяки 
злагодженій співпраці Житомир-
ської обласної державної адміні-
страції й місцевих органів влади, 
відданій праці фахівців соціальної 
роботи Житомирського обласного 
центру соціальних служб для мо-
лоді проводять постійний моніто-
ринг цих сімей і надається необхід-
на підтримка. 

Проєкт стартував на початку 
червня та триватиме до вересня 
ц. р. Як розповіла Ксенія Зубрій, з 
діаспорою Канади вже реалізува-
ли чимало доброчинних проєктів. 
Гроші збирають по всій Канаді, на-
бори купують уже в Україні і розпо-
діляють по сім’ях. Паніф Ксенія до-

дає: «Ми сконцентрувалися на Жи-
томирській області, аби показати 
на її прикладі, як правильно орга-
нізувати допомогу родинам, які її 
потребують, як залучати громаду 
до надання допомоги». За її слова-
ми, планують зібрати ще 250 набо-
рів для цих родин, аби зробити до-
помогу їм системною.

Крім цього, ведуть перемови-
ни щодо забезпечення цих сімей 
одягом. Вона подякувала усім дру-
зям і партнерам в Канаді, хто під-
тримав цей проект, і нагадала, що 
раніше допомогу 26 сім’ям (111 ді-
тей) на Житомирщині надав Фонд 
Lumos та інші неурядові організа-
ції, місцеві органи влади, добродії, 
підприємства та релігійні органі-
зації, які намагаються підтримува-
ти сім’ї в цей складний для Украї-
ни час. 

Українці Канади передали допомогу 
для родин Житомирщини 

Культурне життя 
в південно-західній Флориді 

Сестри Наталія і Ольга Пасічник на святі Шевченка

Громадський Хор, диригент маестро Михайло Цапар

Концерт Софії Федини: 
Нуся Маріяні,Софія Федина і Віра Боднарук
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Бліц-інформ
Лауреати премії 
імені Івана Франка 
у галузі інформаційної 
діяльності
У Держкомтелерадіо відбулось засідання 

Комітету з премії імені Івана Франка у галузі 
інформаційної діяльності, на якому визначено 
лауреатів 2020 року.

У номінації «За кращу публікацію у друко-
ваних засобах масової інформації» премію ви-
борола робота Сергія Махуна «» (газета «Дзер-
кало тижня», від 13. 01. 2019). У статті автор 
аналізує і спростовує фейки і міфи спільної іс-
торії з агресивним північно-східним сусідом – 
Росією.

У номінації «За кращий твір у телевізійній 
сфері»перемогу здобула передача «Історична 
правда. Українська ідентичність» (автори про-
екту - Вахтанг Кіпіані, Ольга Мовчан, Дарія Ко-
ровицька, Петро Колодій, Богдан Ільчишин), 
яка вийшла в ефір 29 вересня 2019 р. на теле-
каналі «Еспресо».

Серед радіопрограм кращою визнана «Вся 
країна», яка вийшла в ефір 22 січня 2019 року 
на Українському радіо. Керівник проекту – 
Юлія Шелудько, автори – Ольга Молоцька, Ві-
кторія Сидоренко, Софія Шеметуха. Передача 
створена до Дня Cоборності України. 

У номінації «За кращу наукову роботу в ін-
формаційній сфері» премію присуджено док-
тору наук з державного управління, професо-
ру Василю Куйбіді та доктору політичних наук, 
професору Валерію Бебику за монографію 
«Національна безпека в умовах інформацій-
них та гібридних війн» (НАДУ, Київ, 2019). 

Крім того, комітет ухвалив рішення наго-
родити грамотами Держкомтелерадіо журна-
ліста, письменника Валерія Дяченка за статтю 
«Про «гоголівську хворобу», або Як ми святку-
ємо ювілеї Миколи Гоголя» (часопис «Буковин-
ський журнал», № 1, 2020) та журналістку Світ-
лану Чорну за книгу «Під знаком тризуба» (ви-
давництво «Дніпро», м. Київ, 2019).

Премію ім. Івана Франка в галузі інформа-
ційної діяльності засновано 2004 року, вона 
присуджується щорічно до дня народження 
Івана Франка - 27 серпня. Премією відзнача-
ються автори нових оригінальних творів, що 
сприяють утвердженню історичної пам'яті на-
роду, його національної свідомості та самобут-
ності, спрямовані на державотворення і демо-
кратизацію українського суспільства.

В Одесі на 103-му році 
життя помер найстаріший 
практикуючий 
лікар України
12 серпня помер Петро Петросян, відомий 

в регіоні лікар-дерматовенеролог. Петро Асла-
нович був найстарішим практикуючим меди-
ком в Україні.

Він народився в ма-
ленькому селі в Нагірно-
му Карабасі. У 1942 році 
закінчив Азербайджан-
ський медичний інститут. 
Учасник Другої світової 
війни, відзначений ба-
гатьма нагородами. Пол-
ковник медичної служби 
у відставці, заслужений 

лікар України. Автор 25 наукових робіт і 10 
раціо налізаторських пропозицій.

За плечима у Петра Асланович — 78 років 
трудового стажу. Він навіть не думав про вихід 
на пенсію, продовжував приймати пацієнтів в 
медцентрі в центрі Одеси.

Коли Петру Петросяну виповнилося 100 
років, він відкрив секрети свого довголіття. 
«Це передано мені на генетичному рівні: мій 
дід прожив 80 років, батько – 89, а мати – 92 
роки», сказав тоді ювіляр. Головним секре-
том активного життя Петро Асланович вважав 
працю: «Потрібно просто працювати, допома-
гати людям, нікому не бажати зла, радіти жит-
тю, постійно цікавитися новим. Одним словом 
– робити власне життя самому».

Дружна сім'я також внесла свою лепту в 
його довголіття, оточивши Петра Асланович те-
плом і турботою. Дочка Веста Петрівна завжди 
була поруч з батьком. Син Армен Петросян – 
відомий в Одесі лікар-кардіолог. У старійшини 
вітчизняної медицини також залишилися вну-
ки і правнуки.

Протягом наступних 10 років Україна про-
довжить покращувати свої позиції на світово-
му ринку зерна і, потенційно, увійде до топ-5 
країн експортерів зернових, збільшивши 
свою частку до 14%.

Про це йдеться в прогнозі Організації 
економічного співробітництва та розвитку і 
Всесвітньої продовольчої організації.

У зв'язку зі збільшенням врожайності сві-
тове виробництво зросте на 375 млн тонн і 
перевищить 3 млрд тонн, зокрема, виробни-
цтво пшениці збільшиться на 86 млн тонн - до 
839 млн тонн.

За прогнозами, виробництво пшениці 
в Україні на кінець 2029 року сягне 34 млн 
тонн або 4,1% світового виробництва. Для по-
рівняння, в 2019 році виробництво пшениці 
становило 28 млн тонн або 3,7% світового ви-
робництва.

Незважаючи на те, що посівні площі під 
пшеницею, очікувано, залишаться майже не-
змінними, нарощування виробництва буде 
досягнуто за рахунок збільшення продуктив-
ності на 20%. Також очікується, що Україна і 
надалі буде збільшувати експорт пшениці, і 
на кінець 2029 року буде становити близько 
25 млн тонн. Україна продовжить зміцнюва-
ти свої позиції як один зі світових лідерів-екс-
портерів, і на кінець 2029 року частка Укра-
їни на світовому ринку становитиме близько 

12%. Таким чином, в кінці 2029 року Україна 
буде обіймати 6-е місце з виробництва пше-
ниці і розділить з Канадою 4-е місце за обся-
гом її експорту.

За прогнозами Організації, світове ви-
робництво кукурудзи збільшиться на 193 
млн тонн — до 1,3 млрд тонн. Україна і далі 
буде збільшувати обсяги виробництва куку-
рудзи.

До кінця 2029 року виробництво кукуру-
дзи в Україні збільшиться на 14% - до 39 млн 
тонн, або 3% світового виробництва (7 місце 
в світі). Посівні площі під кукурудзу залишать-
ся незмінними, а продуктивність збільшиться.

При цьому, Україна має намір збільшити 
обсяги експорту кукурудзи до 31 млн тонн (4 
місце в світі).

Що стосується інших зернових, таких як 
ячмінь, овес і жито, то на кінець наступного 
десятиліття прогнозується світове збільшен-
ня їх виробництва до 319 млн тонн. В Україні 
очікується збільшення загального виробни-
цтва цих культур більш ніж на 1 млн тонн - до 
11,6 млн тонн, в результаті чого наша країна 
буде і надалі утримувати 8 місце з виробни-
цтва цих зернових.

Експорт збільшиться з 5,2 млн тонн в 
2019 році - до 6,4 млн тонн в 2029 році, тим 
самим зміцнюючи свої позиції на світовому 
ринку і обіймаючи 5 місце в світі.

Вибух 4 серпня у Бейруті, столиці Лівану, 
призвів до загибелі 178 осіб та майже 6 тис. 
жителів дістали травми. Вибух сильно поруй-
нував місто. Пролунаввін у місцевому порту 
після 18.00.

Під час вибуху було пошкоджено шість лі-
карень, а також понад 20 дрібних клінік у різ-
них районах столиці. Було пошкоджено понад 
120 шкіл, у яких навчаються майже 50 тис. 
учнів. Майже 1 тис. жилих будинків зазнали 
серйозних пошкоджень, загалом пошкодже-
но житло понад 170 тис. жителів Бейруту.

Телестанція Лівану MTV повідомила, що 
на складі у порту Бейрута знаходилося 2750 
т аміачної селітри (нітрату амонію). Ця хіміч-
на речовина використовується у сільському 
господарстві, а також як компонент для вибу-
хівки. Аміачна селітра має високу летючість 
та чутлива до підвищення температури і тому 
потребує зберігання в належних умовах. Тим 
часом температура повітря в Бейруті у серпні 
сягала 30 градусів.

За деякими даними, вибухонебезпеч-
на речовина знаходилася на складі близько 

шести років. Також на портовому складі збе-
рігалися вибухові матеріали, конфісковані 
багато років тому. 

Трагічні наслідки вибуху в Бейруті 

Євросоюз виділяє 
12,56 мільярда євро 

кандидатам на вступ до блоку
Бюджет ЄС на 2021-2027 роки передба-

чає виділення € 12,56 млрд у рамках програми 
допомоги країнам-кандидатам і потенційним 
на підготовку до вступу в ЄС. вступом. Про це 
йдеться у висновках саміту лідерів ЄС, який від-
бувся 17-21 липня в Брюсселі.

Нині офіційними кандидатами на вступ до 
ЄС є Албанія, Північна Македонія, Сербія, Ту-
реччина та Чорногорія, потенційними кандида-
тами - Косово, Боснія і Герцеговина.

Інструмент допомоги перед вступом перед-
бачає фінансування політичних, економічних 
і правових реформ в країнах-кандидатах для 
відповідності критеріям членства в ЄС.

В ОАЕ запустили першу 
в арабських країнах АЕС

Перша в арабських країнах атомна елек-
тростанція введена в експлуатацію в Обєдна-
них Арабських Еміратах 1 серопня, повідомив 
віце-президент і прем'єр-міністр країни, шейх 
емірату Дубай Мухаммеда бін Рашида аль-
Мактума.

«Сьогодні ми оголошуємо про успішне за-
провадження в експлуатацію першого мир-
ного ядерного реактора в арабському світі на 
АЕС «Барака» в еміраті Абу-Дабі», заявив він.– 
Наша мета полягає в тому, щоб ввести в екс-
плуатацію чотири АЕС, які забезпечували б 
чверть всіх потреб держави в електриці без-
печно, надійно і екологічно».

У Південній Кореї 
завершено будівництво 
водневої електростанції 

На даний момент це найбільша ВЕС у світі.
Енергетична корпорація Hanwha Energy за-

вершила будівництво електростанції на водне-
вих паливних елементах. Об'єкт знаходиться 
на території індустріального комплексу Десан 
в місті Сосан (Південна Корея), його створення 
обійшлося в 212 млн доларів. 

Підприємство, побудоване підрозділом 
корпорації Hanwha Engineering & Construction, 
на сьогоднішній день є найбільшою в світі про-
мисловою електростанцією на водневих па-
ливних елементах. Вона використовує так зва-
ний «синій» водень, отриманий в результаті на-
фтохімічного виробництва. 

Виробнича потужність нової водневої елек-
тростанції - 400 тис МВт/год електроенергії на 
рік, цього вистачить для забезпечення потреб 
в електриці 160 тис сучасних будинків. 

Водень поставляється на електростанцію 
нафтохімічним підприємством Hanwha Total 
Petrochemical, розташованим на території того 
ж промислового комплексу Десан.

Газ закачується на ВЕС по підземних тру-
бах, і подається безпосередньо в паливні еле-
менти. Потім електроенергія генерується в 
процесі електрохімічної реакції між воднем і 
киснем, побічним продуктом є тільки чиста дис-
тильована вода.

«Завершення будівництва нової електро-
станції допоможе нашому уряду розробити до-
рожню карту водневої економіки, що сприяє 
розвитку економіки Південної Кореї в цілому», 
заявив генеральний директор Hanwha Energy 
Ін-Суб Юнг. 

Будівництво електростанції на водне-
вих паливних елементах є частиною заходів 
Hanwha Energy по диверсифікації свого бізне-
су. Компанія виходить за рамки звичайного ви-
робництва електроенергії, інвестуючи в соняч-
ну енергетику і водневу економіку. 

Найбільший «сміттєвий острів» на планеті, який 
утворився з різних відходів у Тихому океані, зараз 
досяг розміру Франції. Про це заявив онук Жака-Іва 
Кусто, дослідник і захисника океану, Філіп Кусто.

За словами вченого, на планеті посеред океану є 
п’ять «сміттєвих островів» і всі вони величезних роз-
мірів.

«Вони утворилися через особливості океанічних 
течій … Туди потрапляє пластик з усіх точок світу. Най-
більший «сміттєвий острів» розташований у Тихому 
океані. За розміром він більше, ніж штат Техас у США, 
дорівнює Франції», заявив дослідник.

Скупчення сміття в основному складаються з 
пластика, який потрапляє в океан з річок.

«Сміттєвий острів» 
у Тихому океані досяг 

розмірів Франції

Вперше 
в історії 

«Золотий м'яч» 
не присуджується 

Французький журнал «Франс 
Футбол» скасував вручення «Зо-
лотого м'яча» кращого футболіста 
континенту ( останнім часом це і 
кращий футболіст світу) за підсум-
ками 2020 року.

Деякі європейські чемпіона-
ти були завершені достроково, в 
інших матчі проходять в стислому 
графіку. У заяві журналу наголо-
шується, що в нинішніх обставинах 
вручення нагороди недоцільне, 
оскільки футбольний світ пережи-
ває складні часи.

Вперше з 1956 року, коли жур-
налом була заснована нагорода, її 
вручення не відбудеться.

Ціле десятиліття, у 2008 – 
2017 роках, нагороду отримува-
ли винятково два видатні футбо-
лісти: аргентинець Ліонель Мессі 
з іспанської «Барселони». І порту-
галець Кріштіану Роналду, котрий 
першу відзнаку отримав, висту-
паючи за англійський «Манчестер 
Юнайтед», а наступні – в мадрид-
ському «Реалі». Ці видатні спортс-
мени отримали загалом по 5 «Зо-
лотих м’ячів». До цього рекордом 
були 3 відзнаки, що їх свого часу 
отримали голландці Йохан Кройф 
та Марко ван Бастен і француз Мі-
шель Платіні. У 2018 році нагоро-
ду отримав півзахисник «Реалу» і 
збірної Хорватії Лука Модрич,який 
здобув із збірною титул віце-чем-
піона світу, дійшовши на чемпіона-
ту до фіналу.

А у 2019 році нагороду знову 
завоював Мессі, ставши рекор-
дсменом – шестиразовим волода-
рем «Золотого м'яча».

Нобелівська премія змінює 
формат через коронавірус

Церемонія вручення Нобелівської премії в грудні 
2020 року, проходитиме у новому форматі через об-
меження, пов’язані з пандемією коронавірусу. Впер-
ше з 1956 року буде скасований розкішний Нобелів-
ський банкет, який щороку відбувається в Стокгольмі 
за участю близько 1 300 осіб, серед яких члени коро-
лівської родини Швеції.

Імена нобелівських лауреатів 2020 року назвуть 
з 5 до 12 жовтня. Церемонія вручення відбудеться 10 
грудня – у день смерті Альфреда Нобеля.

Україна увійде до топ-5 
світових експортерів зерна 
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Архіви КДБ в Україні: 
окозамилювання, політичний спіритизм і «праві хіпі»

– Що саме сталося з архівами 
українських спецслужб у 2015 році?

– У 2015 році закінчився процес 
відкриття архівів, який йшов давно, 
нехай і нерівномірно. Почалося все, 
як і в Росії, на початку 90-х – деякі 
справи почали розсекречувати, іс-
торики вже тоді вивчали їх. Але до-
ступні були не всі справи, і не кожен 
бажаючий міг потрапити в архів. Був 
як би напіввідкритий режим: напри-
клад, тобі могли зробити копію з за-
ретушованими прізвищами або ще 
якось приховати частину інформації.

Потім, в 2008 році, новим дирек-
тором архіву СБУ став історик Воло-
димир В'ятрович. Він затятий при-
хильник відкриття архівів і згодом 
був одним з авторів та ініціаторів за-
конів про декомунізацію. Коли він 
прийшов на цю посаду, доступ для 
дослідників став легше. Але в 2010 
змінилася влада, В'ятровича зняли. 
І керівництво СБУ часів Януковича, 
навпаки, взяло курс на обмеження 
доступу. Звучали формулювання на 
кшталт «Все, що треба було вивчити 
і розсекретити, вже вивчено і роз-
секречено. Досить, награлися, не по-
трібно цим займатися ». А в 2011 році 
на історика Руслана Забілого навіть 
намагалися завести справу за розго-
лошення державної таємниці через 
публікацію архівних документів. Його 
затримали на вокзалі, повезли на до-
пит в СБУ, вилучили флешки і ноутбук. 
Але піднявся шум, за нього вписали-
ся історики з різних країн, почалися 
протести, і справа нічим не закінчи-
лася.

Після революції трохи більше 
року двері архівів були відкриті, хоча 
під це ще не було законодавчої бази, 
яка б регламентувала доступ до 
справ. Навесні 2015 року були при-
йняті закони про декомунізацію, і в 
одному з них чітко прописано, що всі 
люди, незалежно від громадянства, 
роду занять або ступеня споріднен-
ня з ким би то не було, мають повне 
право на доступ до справ радянських 
репресивних органів. І там немає ні-
яких обмежень, прихованих персо-
нальних даних – наприклад, прізвищ 
слідчих.

У законі про декомунізацію є за-
стереження. Якщо ти знаєш, що на 
тебе або твоїх родичів є справа, і не 
хочеш, щоб це було доступним для 
всіх, то протягом декількох місяців 
після прийняття закону ти міг пода-
ти заяву з проханням залишити цю 
справу секретною. За весь час цим 
правом скористалися родичі одного 
чекіста, який вже помер, і один дис-
идент, який відсидів. Обидві заяви 
задовольнили, їх справи отримати 
не можна. Взагалі, були противники 
розсекречення, які говорили, що по-
чнуться якісь вендети, родичі репре-

сованих будуть мститися чекістам 
або їх дітям. Але нічого подібного за 
всі роки після прийняття закону не 
відбулося.

– Які найважливіші види доку-
ментів, недоступні, наприклад, в 
Росії, доступні у вас?

– У найбільшому обсязі збере-
глися кримінальні справи. Починаю-
чи від ЧК і закінчуючи КДБ. Частко-
во не збереглися оперативні справи 
– те, що в народі називається досьє 
на людину. Тобто за дисидентом або 
просто підозрілим чоловіком сте-
жили, збирали на нього всю можли-
ву інформацію, весь компромат. Такі 
справи дуже цікаві і цінні: вони були 
заведені на безліч видатних людей і 
можуть бути прекрасним джерелом. 
Але їх дуже мало.

– Їх заводилася багато, але за-
раз дуже мало? А що трапилось?

– За історію КДБ було три хвилі 
знищення документів. Перша – ще за 
Хрущова, після смерті Сталіна. В архі-
ві був величезний масив інформації 
на всіх, в тому числі на партійних лі-
дерів. Хрущов фактично дав вказів-
ку знищити частину таких докумен-
тів. Ми не знаємо точно, скільки, але 
мова йде про тисячі й тисячі справ на 
території всього СРСР.

Потім щось подібне сталося в кін-
ці 70-х. Ця хвиля була трохи менша і 
без політичних мотивів - просто вну-
трішня реорганізація.

Але найбільше архів постраждав 
в 1990-1991 роках. Кажуть, на гла-
ву КДБ Крючкова справили вражен-
ня події в НДР, де натовп у Східному 
Берліні просто зайшов у штаб Штазі 
і таким чином отримав доступ до до-
кументів. Після цього з'явився на-
каз №00150, де регламентувалися 
терміни зберігання документів різ-
них типів. Кримінальні справи треба 
було зберігати вічно. А, наприклад, 
про оперативні справи або агентур-
ні було хитре формулювання, з ураху-
ванням контексту ситуації воно фак-
тично означало «знищуйте все, що 
зможете». У Росії ці справи знищува-
лися такими ж темпами, як і в Украї-
ні. І навіть якщо щось збереглося – в 
порівнянні з тим, що було, це крихти. 
Просто у нас вони доступні, а у вас – 
засекречені.

Крім самих справ, знищувалися 
і облікові картки – наприклад, кар-
тотека агентів. І не про всі знищені 
справи ми взагалі знаємо: дані про 
них записувалися в окремий журнал, 
і такі журнали теж частково зникли. 
Колега розповідав мені, що якось ба-
чив документ під назвою «Журнал об-
ліку знищених журналів обліку зни-
щених документів».

– Ви вивчаєте ці архіви з 2018 
року. Як ви до цього прийшли?

– Я історик, ще в студентські 

роки почав досліджувати тему укра-
їнських націоналістичних організа-
цій кінця 80-90-х років минулого сто-
ліття. Потім я захистив про це дисер-
тацію в 2015 році. Пішов працювати 
журналістом, але паралельно про-
довжував збирати матеріали – були 
різні ідеї, наприклад, видати моно-
графію. Звичайно, я знав про те, що 
прийняли закон про декомунізацію і 
остаточно розсекретили ці докумен-
ти. А організації, якими я займався, 
не могли не бути під наглядом КДБ. 
Про багатьох лідерів і організації ро-
ками ходять чутки, що вони спочатку 
були проектом чекістів. Я подумав: 
чому б не з'їздити до Києва в архів і 
прояснити, що є на цю тему. І вперше 
поїхав туди в 2017 році.

Коли я почав щось шукати у сво-
їй темі, то був розчарований, тому що 
знайшлося мало що. Коротка, урив-
часта, неточна, в основному вже ві-
дома мені інформація. Ніяких від-
криттів я не вчинив і, звичайно, не 
з'ясував, хто був агентом. Уже зго-
дом я зрозумів, чому: хронологічні 
рамки моєї теми – пізня перебудо-
ва, коли кримінальних справ на цих 
людей вже не заводили. Зрозуміло, 
що за ними спостерігали і вербували 
агентів, але це якраз дві категорії дій 
КДБ, документи про які постраждали 
найсильніше.

Але поки я шукав щось по націо-
налістах 80-х, паралельно натикався 
в цих же справах на найрізноманітні-
ші документи. Побачив багато таких 
цікавих сюжетів, що вирішив не об-
межуватися темою своєї дисертації.

– Як змінилося ваше уявлен-
ня про спецслужбу з того моменту, 
коли ви вперше прийшли в архів?

– Які у мене були, так би мови-
ти, розриви шаблону? Перш за все, 
у мене, як і у всіх, був у голові образ 
цієї організації – всемогутньої, всез-
наючої, що тримає все під контролем. 
Якщо тобою цікавилися, думав я, то 
органи були в курсі про кожне твоє 
чхання. Але в першу чергу на прикла-
ді націоналістів я побачив, що це да-
леко не так. Чекісти начебто не помі-
чали у своїх звітах і доповідях багато 
організацій, події і людей, які заслу-
говували на увагу.

Надалі, працюючи з архівними 
документами, я часто запитував у 
учасників подій або істориків, які гли-
боко в темі, наскільки те чи інше по-
відомлення КДБ відповідає дійснос-
ті. І дуже часто зміст документа вияв-
лялося якоюсь нісенітницею. Скажі-
мо, описаний якийсь мітинг – скільки 
було людей, звідки вони. Я показую 
документ учаснику цих подій і кажу: 
«Розкажіть, як було насправді». Ро-
зумію, що до оцінок очевидців треба 
ставитися критично, але в багатьох 
ситуаціях їм просто немає сенсу лу-
кавити. Наприклад, при зовнішньо-
му спостереженні сфотографували 
когось і підписали, що це людина X, 
брат людини Y. Я показую фотогра-
фію людині Y, а він каже: «Ні, це не мій 
брат».

У документах багато неточнос-
тей і відвертих фантазій. Багато не-
компетентності, притягнення за вуха, 
придумування віртуальних загроз, 
приписування собі неіснуючих за-
слуг. Напевно, це найголовніше, що 
я не брав до уваги раніше і що тепер 
маю на увазі. І чим далі я вивчав архі-
ви, тим критичніше ставився до пові-
домлень КДБ і розумів, що якої теми 
не торкнися, там навряд чи буде точ-
на інформація.

Причому це проявлялося на всіх 
рівнях. Наприклад, є масив докумен-
тів, який зберігся більш-менш по-
вністю – це доповідні записки, зві-
ти і довідки, які йшли в ЦК партії. Іно-
ді трапляються і московського рівня: 
наприклад, довідка за підписом Ан-

дропова до Брежнєва про якесь яви-
ще чи подію. Зрозуміло, що такі до-
кументи проходили кілька бюрокра-
тичних рівнів, починаючи з інформа-
ції, яку давали місцеві оперативники. 
Але у мене був такий стереотип, що 
раз щось лягає на стіл Брежнєву або 
Щербицькому, то це повинні були пе-
ревірити ще двадцять разів. Але як 
не дивно, першим особам держави 
приносили багато відвертої нісеніт-
ниці. Вони це читали, робили висно-
вки і приймали рішення.

Про некомпетентність. Я часто 
публікую в телеграм-каналі докумен-
ти, де КДБ міркує про молодіжні не-
формальні рухи. Там зустрічаються 
дуже кумедні пасажі. Наприклад, по-
чаток 1970-х, приїхали музиканти з 
ФРН. У звіті КДБ про концерт пишуть: 
музикант зі сцени показував пальця-
ми жест «V», «який використовується 
на Заході неонацистами і так звани-
ми правими хіпі».

Серед різних молодіжних рухів 
хіпі традиційно вважалися голов-
ною загрозою для соціалістичного 
ладу аж до кінця 80-х. Тільки на по-
чатку 80-х їх на пару років відтіснили 
панки, але потім було офіційно заяв-
лено, що панків ми побороли. А ось 
хіпі ... Таке враження, що всі ці офі-
цери, від середнього рівня до найви-
щого, вперше почули про них в кінці 
60-х-початку 70-х, і поки існував Ра-
дянський Союз, навіть не цікавили-
ся, стало їх більше або менше. Ми ро-
зуміємо, що в кінці 80-х хіпі – це аб-
солютно нешкідлива мікротусовка. 
Але раз по раз про них повідомля-
ли, і партійні секретарі продовжува-
ли вважати, що головні загрози для 
радянської молоді – радіо «Свобода», 
західні фільми, відеотехніка і все ті ж 
хіпі. А ми знаємо, що в кінці 80-х різко 
стали набирати чисельність футболь-
ні фанати, які були в десятки разів не-
безпечніші для режиму, тому що цей 
рух масовий, агресивний і політизо-
ваний, в Україні - здебільшого націо-
налістичний. А КДБ їх просто не помі-
чав, чи принаймні не ставив до відо-
ма партійне керівництво. Інший факт 
- не знаю, чи можна це назвати роз-
ривом шаблону, про нього я раніше 
не замислювався. Коли читаєш ці по-
відомлення, звіти – в 99,9% випадків 
КДБ постає як структура, яка діяла 
тільки законними методами, борола-
ся за справедливість і ніколи не пору-
шувала Конституції СРСР, Криміналь-
ного та Кримінально-процесуально-
го кодексів.

Ми знаємо, що навіть в роки ста-
лінських репресій у Вишинського, 
який був одним з двигунів цієї сис-
теми, був такий принцип: щоб з фор-
мальної точки зору все було по за-
кону. І це дотримання букви зако-
ну зберігалося протягом всієї історії 
радянських спецслужб. Ми розуміє-
мо, що багато «оперативних заходів», 
які приймалися КДБ, були незаконні. 
Але якщо ти не знаєш контексту, не 
читаєш між рядків, не розумієш, чим 
насправді була радянська система, 
то можна навіть стати фанатом Ра-
дянського Союзу.

У повідомленнях в ЦК незакон-
ні речі замовчували. У кримінальних 
справах теж – там кожен папірець 
повинен був відповідати закону. Ось 
в оперативних справах, у внутріш-
ньому листуванні, чекісти були більш 
відверті. І окремою частиною їх ро-
боти була так звана легалізація до-
казів. Наприклад, якщо за людиною 
стежили і роздобули якийсь доказ – 
скажімо, зняли на відео, як він щось 
комусь передає – це не повинно було 
прозвучати в суді. Це зараз можна 
сказати: ми з санкції прокурора про-
водили стеження, ось докази злочи-
ну. А в ті часи, коли справа доходила 
до суду, було завдання пояснити, як 

органи про все це дізналися. Приду-
мувалися якісь схеми, підставні люди 
писали заяви. Наприклад, агент КДБ 
писав: «Я, такий-то, йшов по вулиці і 
випадково побачив, що громадянин, 
згодом заарештований, займається 
тим-то».

Хоча бували й винятки. Напри-
клад, один з небагатьох випадків, 
коли КДБ в повідомленні Щербиць-
кому відкрито визнає, що вони зро-
били щось незаконне – коли на по-
чатку 70-х хотіли одружитися родичі 
двох класиків української літерату-
ри: племінник Лесі Українки і внучка 
Івана Франка. Племінник жив у США і 
мав американський паспорт, а внуч-
ка – в Україні. КДБ було поставлене 
завдання зірвати цей шлюб, бо він 
був політично невигідний Радянсько-
му Союзу: спадкоємиця такого заслу-
женого поета поїде в США, буде роз-
повідати там якусь антирадянщину. 
І ось, вони вже подали заяви, зали-
шається тільки прийти в ЗАГС і роз-
писатися. Наречений спеціально для 
цього приїхав зі США. Як чекістам 
все ж вдалося зірвати цей шлюб? 
Зазвичай в таких випадках вони хо-
вали свої дії за формулюваннями на 
кшталт «прийняті оперативні заходи». 
А тут прямо написали: «Нами було ор-
ганізовано викрадення сумочки Віри 
Франко, в якій лежав її паспорт».

– Отже, прихильність формаль-
ним процедурам, документам, ре-
гламентам – невід'ємна власти-
вість цієї структури. А як змінювали-
ся органи держбезпеки в різні істо-
ричні періоди?

– Принциповий момент, не за-
вжди помітний в документах, але ві-
домий нам з історії, – що після аре-
шту Берії Хрущов і його наступники 
доклали величезних зусиль, щоб за-
вжди тримати КДБ під контролем. 
Щоб це органи держбезпеки бояли-
ся партію, а не навпаки, як в сталін-
ські часи. Щоб чекісти нічого не ро-
били без відома партії, не вербували 
партійних працівників, не арештову-
вали їх без згоди партійних органів і 
так далі.

Інша риса – з часів Хрущова, з 
50-х років, ставиться чіткий курс на 
те, щоб менше садити і більше за-
йматися профілактикою. Особливо 
якщо мова про політичні речі. Це, до 
речі, теж було для мене деяким роз-
ривом шаблону. Наприклад, читаю 
документ: зловили в 70-х якогось ан-
тирадянщика, але не запеклого. Він 
звалив пам'ятник Леніну, але рані-
ше ні на чому такому не попадався і 
божиться, що все це було просто по 
п'яні. Якщо це сталося б раніше, я 
був би схильний думати, що його по-
садять. Але виявляється, за часів за-
стою, якщо людина сама не визнава-
ла за собою якихось антирадянських 
мотивів або навіть визнавала, але 
каялася і обіцяла, що таке ніколи не 
повториться, його, як правило, не са-
дили.

– Це звучить радше як поблаж-
ливість, а в чому полягала профі-
лактика?

– Проводилися бесіди. Могли 
викликати людину в органи і прочи-
тати йому, грубо кажучи, лекцію про 
те, що країна в небезпеці і так далі. І 
людина повинна була засвідчити, що 
більше того, що він робив, не повто-
риться. Починаючи з 60-70-х антира-
дянщика якщо ловили, то не саджа-
ли, а виписували офіційне поперед-
ження: ще раз попадешся – поса-
димо. Навіть в КПК був прописаний 
такий захід. У 30-40-х, ясна річ, про 
таке й мови бути не могло. Особли-
во старалися не садити людину до 
останнього, а займатися профілак-
тикою, якщо він з якоїсь гучної 
прізвищем - як Віра Франко, 
яку я згадав.

У 2015 році архіви української держбезпеки були повністю 
розсекречені. Історик і журналіст Едуард Андрющенко останні 
три роки досліджує ці файли.

У телеграм-каналі KGB files він викладає найяскравіші зі зна-
йдених документів і пише про те, що представляла собою спец-
служба зсередини. Дослідник розповів виданню «Уроки історії», 
як відбувалося і до чого призвело відкриття архівів, хто і навіщо 
намагався їх знищити, наскільки всемогутнім і всезнаючим був 
КДБ насправді, а також які найбільш вражаючі історії йому вда-
лося знайти.
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– А завербувати намага-
лися?
– Намагалися, звичайно. Але 

кого завербували – теж таємниця, тому 
що документи не збереглися.

Ще дещо важливе про те, як змінюва-
лася радянська держбезпека. В кінці 80-х 
в КДБ з ЦК приходили розпорядження, що 
настала перебудова, тепер вони повинні 
слідувати певним принципам, бути більш 
відкритими і так далі. Вони згідно кива-
ли, зовні дійсно стали більш відкритими, їх 
прес-служба стала активнішою. Але коли 
читаєш документи тих часів, розумієш, що 
в їх головах все так же була Холодна війна 
і Захід, який хоче нас підкорити. Єдине, що 
змінилося,– в цей час вони вже не могли 
реагувати на нові виклики по-старому. На-
приклад, в 1988 році вони повідомляють, 
що у Львові чи в Києві зібралося 100 чо-
ловік з синьо-жовтими прапорами. Зрозу-
міло, що ще 3–5 років тому всіх їх швидко 
б розігнали і пересаджали. А тепер чекіс-
ти просто описують це як доконаний факт. 
Вони вже нічого не можуть з цим зробити.

При цьому вони відмінно вміли пере-
взуватися в повітрі. Є два документи – по-
відомлення КДБ керівництву УРСР. Одне 
датоване 20 серпня 1991 року, це другий 
день путчу і ще незрозуміло, чим все закін-
читься. І вони доповідають в такому дусі: 
«жителі республіки зі схваленням зустріли 
звістку, що вводиться надзвичайний стан, 
що нарешті наведуть порядок, і тільки не-
великій купці відщепенців (далі перера-
ховуються якісь дисиденти, націоналісти 
і чомусь спекулянти) ці заходи виявили-
ся не до вподоби». Два дні потому, коли 
путч провалився, а лідерів заарештували, 
за підписом тих же людей до тих же адре-
сатів відправляється записка про те, що 
«трудящі республіки з осудом поставили-
ся до спроби купки змовників організува-
ти антиконституційний переворот». Це до-
сить забавно звучить, і ми розуміємо, що 
в таких документах спецслужба слідувала 
тільки кон'юнктурі.

– Яка історія з усіх, що ви знайшли в 
архівах, запам'яталася вам найбільше?

– Я опишу дві справи, причому вони 
обидва пов'язані зі зловісним образом 
Троцького. У мене за мотивами обох ви-
йшли статті на «Настоящем времени».

Перша історія. 30-і роки, в газеті «Ко-
муніст» вийшла фотографія корпусу спору-
джуваної фабрики і дерев поруч.

Знаєте, в інтернеті є цілі паблік, при-
свячені тому, як якісь абстрактні предме-
ти нагадують людські обличчя. (Це нази-
вається парейдолією). І ось на фотографії 
теж хтось з великими зусиллями розгледів 
у деревах обриси Троцького. Якщо підклю-
чити уяву і знати, де його шукати, то в прин-
ципі можна його там помітити, хоч і з вели-
кою натяжкою.

Але оскільки це був 1937 року, зааре-
штували фотографа і художника-ретуше-
ра. Почали їх допитувати. Фотографу не 
пощастило: його заарештували через це 
фото, але потім слідчі швидко перейшли 
на іншу тему: вибили з нього свідчення, 
що він польський шпигун. Тоді якраз почи-
налася т.зв. масова польська операція, і 
його розстріляли.

Художнику пощастило. Він нічого на 
себе не взяв, говорив на допитах, що ні-
якого Троцького в процесі ретушування 
знімків не примальовував. Фотографію 
відправили на експертизу. Експертиза по-
казала: дійсно, зі знімком були зроблені 
якісь маніпуляції, і подоба Троцького на 
ньому є. Але, мабуть, художник народив-
ся під щасливою зіркою: справу передали 
в суд, а не розглянули трійкою, яка б навіть 
не стала розбиратися. У суді звинувачення 
почало розвалюватися, бо особливих до-
казів не було. Експерта викликали в суд. 
Він прийшов і каже: «Ви мене трохи не так 
зрозуміли. Я взагалі спочатку не там, де 
слідство, цього Троцького розгледів. А по-
тім вже моє керівництво, якому підказав 
прокурор, підказало мені, де я його пови-
нен знайти». І художника виправдали. По-
тім він загинув під час війни.

Друга історія. Це відбувалося вже піс-
ля війни, в 1947 році, в місті Біла Церк-
ва під Києвом. Кілька людей: бібліотекар, 
скульптор, художник – загалом, провін-
ційна інтелігенція – розважалися тим, що 
проводили спіритичні сеанси. Це було до-
сить масовим захопленням на початку XX 
століття, за царя. А вони дістали якусь до-
революційну книгу про те, як викликати 
дух за допомогою вертіння тарілочок або 
якоїсь такої технології. Зрозуміло, що вони 
просто хотіли вбити нудьгу.

Спочатку викликали родичів, потім пе-
рейшли на Горького, а потім захопилися і 
стали викликати Леніна, Алілуєву і Троць-
кого. І ставити їм політичні питання. На-
приклад, «Чи буде війна?» – тоді все боя-
лися, що скоро буде війна з Америкою і Ан-
глією. Троцький сказав: так, буде. У Леніна 
запитали, чи геніальний товариш Сталін, і 
він відповів, що ні. У Горького і Алілуєвої 
запитували справжні причини смерті. До-
слівно там відповіді не наведено, але ви-
ходило так, що винен Сталін.

Потім до цієї компанії приєдналася 
жінка, яка чи то була завербована раніше, 
то чи просто вирішила донести. Всіх за-
арештували. В результаті ініціатору дали 
25 років - це був максимум, тому що тоді 
на короткий час в СРСР скасували смерт-
ну кару за більшістю статей. Відправили в 
найжорсткіший табір, а у нього було піді-
рване здоров'я, і через пару років він по-
мер. Дівчатам, які були з ним, дали трохи 
менше: років по 6-10.

– Ви історик і журналіст, і зрозуміло, 

чому ви займаєтеся цими документами. 
А що стосується звичайних українців - чи 
часто ви зустрічаєте в архівах людей, які 
зайшли туди не по роботі?

– Їх досить, щоб читальний зал був за-
вжди заповнений більше, ніж наполови-
ну. Але менше, ніж могло б бути. Досі не 
так багато людей знають, що це просто і 
це доступно для всіх. Мені пишуть багато 
передплатники каналу або читачі статей, 
питаючи, як знайти справу свого родича. 
Мене так часто про це запитували, що в 
2018 році я просто написав статтю, де ви-
клав все покроково: як скласти запит, хто 
може за законом дивитися ту чи іншу спра-
ву і так далі. Є люди, які хочуть знайти не 
справу родича, а свою. В основному це не 
репресовані, а ті, хто підозрює, що за ним 

стежили, чи ті ж профілактовані. Але, на 
жаль, поки такого не було, щоб людина до 
мене звернувся, і його справа знайшлася.

А буває навпаки: я читаю, що когось 
профілактували по антирадянських моти-
вах і починаю гуглити, що з цією людиною 
зараз. Багато виявляються публічними 
людьми, я їх додаю в друзі в Фейсбуці і ски-
даю їм документи: «Дивіться, ви це бачили? 
Тут про вас пишуть ». Вони діляться вражен-
нями, розповідають, що там правда, а що 
ні. І деякі після цього хочуть отримати повнк 
справу на себе, але зазвичай знову-таки їм 
приходить негативна відповідь – тому що 
справи були знищені.

– Я правильно розумію, що доступ до 
українських архівів зараз абсолютно віль-
ний, і ніхто не намагається чинити ніяких 
перешкод – наприклад, дозволяти копію-
вати сторінки тільки за великі гроші, за-
важати фотографувати або щось в тако-
му дусі?

– Нічого такого немає. Проблема в ін-
шому: що в архіві СБУ немає єдиного ці-
лісного каталогу. І часто шукати доводить-
ся наосліп. Ти відправляєш в архів запит з 
прізвищами, подіями та іншою інформаці-
єю про документи, які хочеш знайти, але 
сам ти їх шукати не можеш. Доступу до баз, 
де перераховані всі кримінальні справи, 
оперативні справи та інші документи, у зви-
чайного читача немає. На відміну від ситуа-
ції в тій же Польщі, куди я їздив працювати 
з обміну, – там ти забиваєш в базу прізви-
ще, ключові слова і відразу отримуєш до-
кладну відповідь. У них все дуже добре опи-
сано і відразу видно, що є в архіві.

– А чому у вас цього немає?
– Може бути, з часом це з'явиться. Вза-

галі, закон про декомунізацію, прийнятий 
в 2015 році, передбачає створення архіву 
національної пам'яті. Тобто окремого архі-
ву при Інституті національної пам'яті, куди 
будуть передані всі справи з архіву СБУ, 
прокуратури, МВС, служби зовнішньої роз-
відки та інших силових структур, а також із 
судів. Вони будуть об'єднані під одним да-
хом, описані і чітко каталогізовані, і постій-
но буде вестися робота по скануванню і пе-
реведення всіх цих даних в цифрову форму.

Згідно із законом це вже давно мало 
статися. Але кілька років все гальмувало-
ся через те, що для архіву не було відповід-
ної будівлі. Рік тому виділили будинок на 
околиці Києва, але тепер там повинен про-
йти ремонт, і цей проект теж трохи загаль-
мував через пандемію. У кращому випадку 
він займе два роки, потім почнеться пере-
дача справ – не знаю, наскільки затягнеть-
ся цей процес. І тільки потім з'явиться мож-
ливість робити єдиний каталог.

Ще одна незручність, яка повинна бути 
усунута при створенні нового архіву, – що 
кожен раз, відправляючись в архів СБУ, ти 
повинен спочатку зайти в їх головну при-
ймальню і мінімум за день замовити пере-
пустку. Тобто не можна просто з ранку вста-
ти і подумати: «У мене вільний день, з'їжджу 
в архів». Оскільки це режимний об'єкт, і у них 
таке загальне правило, в яке управління 
СБУ б ти не прямував. Це забирає час, але 
обіцяють, що в новому архіві такого не буде.

– Слухаю я вас, порівнюю з тим, що 
відбувається в Росії. У нас не тільки біль-
шість документів засекречені, але і до 
решти обмежують доступ. Наприклад, є 
така практика, що деякі архіви забороня-
ють робити копії документів і фотографу-
вати їх. Дозволяють тільки переписувати 
від руки. Хоча Верховний суд вже визна-
вав таку практику незаконною. Прямо 
зараз йде процес між «Меморіалом» і Ка-
рельським УФСБ з цього приводу. Трошки 
заздрю вам, чесно кажучи. Сподіваюся, у 
нас теж коли-небудь так буде.

– Я теж на це сподіваюся. Багато істо-
риків і журналістів мріють про таку можли-
вість - попрацювати з московськими ар-
хівами. Тому що в Києві є багато класних 
сюжетів, але все-таки це в якійсь мірі вто-
ринне в порівнянні з тим, що може бути в 
Москві.

Гліб СТРУННИКОВ
Опубліковано у виданні «Уроки истории», 

27.07.2020.
Сайт «Аргумент», 10.08.2020

Переклад з російської.

Архіви КДБ в Україні: 
окозамилювання, політичний спіритизм і «праві хіпі»

Зберігся екземпляр газети «Комуніст». Фото: «Настоящее время»

21 серпня
Померли: 1925 – Осип Маковей, український поет, про-

заїк, публіцист, літературознавець, перекладач; 1940 — Лев 
Троцький, більшовицький лідер. 

22 серпня 
1864 – підписана перша Женевська конвенція, утворе-

но товариство Червоного Хреста. 
23 серпня 
Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму. 

1939 – у Москві підписано пакт Молотова – Ріббентропа.
Народився: 1867 – Осип Маковей.
24 серпня
День Незалежності України. 1991 – Верховна Рада ухва-

лила Акт Незалежності.
1949 – набув чинності договір про створення НАТО. 
Народилися: 1899 – Хорхе Луїс Борхес, аргентинський 

письменник ; 1927 – Левко Лук’яненко, український політик. 
Помер: 1745 – Олекса Довбуш, ватажок опришків у Кар-

патах.
25 серпня 
1991 – Білорусь проголосила незалежність від СРСР.
Народилися: 1924 – Павло Загребельний, український 

письменник; 1940 – Микола Жулинський, літературозна-
вець, академік НАН України. 

Померли: 1698 – Петро Дорошенко, гетьман Війська За-
порозького; 1963 – Іван Багряний, український письменник. 

26 серпня 
Народилися: 1451 – Христофор Колумб, іспанський мо-

реплавець, першовідкривач Америки; 1914 – Хуліо Корта-
сар, аргентинський письменник. 

Померла: 1982 – Анна Герман, польська естрадна спі-
вачка. 

27 серпня
1900 – у Британії почали курсувати перші міжміські ав-

тобуси. 
1977 – на Чорнобильській АЕС пущено перший блок.
Народилися: 1856 — Іван Франко, письменник, учений, 

громадсько-політичний діяч, публіцист; 1902 – Юрій Янов-
ський, український письменник; 1941 – Богдан Ступка, укра-
їнський актор театру і кіно. 

28 серпня 
1830 – у США в перегонах з конкою випробувано пер-

ший американський паровоз, що його сконструював Пітер 
Купер. Народилися: 1749 – Йоганн Вольфганг фон Ґете, ні-
мецький письменник; 1890 – Дмитро Загул, поет, перекла-
дач, літературо- знавець. Загинув у бiльшовицьких концта-
борах на Колимі приблизно в 1944-му. 

Помер: 1921 – Григорій Чупринка, український поет, у 1919 
– керівник повстання проти більшовиків на Чернігівщині. 

29 серпня 
1561 – у пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої 

Бого-родиці завершено створення національного символу – 
Пересопницького Євангелія. 

Народилася: 1868 – Людмила Старицька-Черняхівська, 
драматург, літературознавець. Арештована НКВС, загинула, 
ймовірно, в 1941-му. 

Померли: 1940 – Євген Петрушевич, громадсько-полі-
тичний діяч, президент Західної області Української Народ-
ної Республіки; 1986 – Катерина Зарицька, політична діяч-
ка, член ОУН. У 1947-му заарештована органами НКВС (засу-
джена до 25 років ув’язнення); 1988 – Микола Лукаш, укра-
їнський перекладач. 

30 серпня 
1860 – запущено перший британський трамвай. 
1901 – Хьюберт Сесіл Бут запатентував пилосос. 
Народилися: 1841 – Михайло Драгоманов, український 

історик і громадський діяч; 1871 – Ернест Резерфорд, бри-
танський фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії (1908); 
1883 – Дмитро Донцов, український літературний критик, 
публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального на-
ціоналізму. 

31 серпня 
1897 – Томас Едісон запатентував кінокамеру (кінето-

граф). Народився: 1893 – Нестор Нижанківський, україн-
ський піаніст, композитор, музичний критик. 

Померла: 1941 – Марина Цвєтаєва, російська поетеса, 
повернувшись з еміграції в СРСР, покінчила з собою.

1 вересня 
1906 – у Вільно вийшла «Наша доля», перша легальна га-

зета білоруською мовою. 
1939 – нападом Німеччини на Польщу почалася Друга 

світова війна.
1996 – в Україні запроваджено національну валюту – 

гривню. Народився: 1925 – Ігор Юхновський, український 
учений і політик. 

Помер: 1867 — Опанас Маркович, український фолькло-
рист, народознавець, етнограф, громадський діяч. Похова-
ний у Чернігові.

2 вересня
1945 – Японія підписала Акт про капітуляцію. 
Народилися: 1811 – Іван Вагилевич, поет i фольклорист, 

член «Руської трійці»; 1891 – Павло Филипович, професор, лі-
тературний критик, поет-неокласик.

3 вересня 
1783 – завершено війну за незалежність США. 
1987 – в еміграції помер російський письменник, уро-

дженець Києва Віктор Некрасов.
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Сторінки історії України в особахСторінки історії України в особах За нашу і вашу свободу: 
100-річчя Варшавської битви

Урочистості до 100-річчя Варшавської битви та спільної бо-
ротьби Армії УНР і Війська Польського проти більшовицької агресії.

Посольство України в Республіці Польща запросило до учас-
ті в урочистих заходах з нагоди 100-річчя Варшавської битви та 
спільної боротьби Армії Української Народної Республіки і Вій-
ська Польського проти більшовицької агресії. В програмі були 
такі заходи. 

13 серпня. Церемонія відкриття у Варшаві скверу імені гене-
рала Армії УНР Марка Безручка.

14 серпня. Акція запалення свічок пам'яті «Полум'я братер-
ства» та урочисте відкриття відновлених місць поховань воїнів 
Української Народної Республіки на Вольському православному 
кладовищі у Варшаві.

15 серпня. Відкриття виставки «За нашу і вашу свободу». 
Українсько-польський союз 1920 року. Брати по зброї проти біль-
шовицької агресії.

Територія Музею «Королівські Лазні» у Варшаві.
Організатори і партнери. Посольство України в Республі-

ці Польща, Мерія міста Варшава, Союз польського харцерства, 
Пласт – українська скаутська організація в Польщі, Фонд «Сво-
бода та Демократія», Музей Королівські Лазні, Об'єднання укра-
їнців в Польщі, Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі, 
Громадська ініціатива опіки над могилами воїнів УНР у Варшаві, 
Фонд культурної спадщини.

Фільм «Ціна правди» 
увійшов до списку 

кращих фільмів року 
The Guardian оприлюднив власний рейтинг найкращих філь-

мів 2020 року. Серед 30 фільмів-номінантів є фільм «Ціна прав-
ди» (оригінальна назва – Mr Jones) польської режисери Аґнєшки 
Голланд.

Фільм розповідає історію журналіста Ґарета Джонса, який 
приїхав у Москву в 30-х роках, сподіваючись записати інтерв'ю 
зі Сталіним. Його цікавить питання: за рахунок чого Радянський 
Союз здійснив індустріалізацію, звідки у них взялися гроші буду-
вати заводи, закуповувати алюміній для літаків?

Відповідь він знаходить в Україні, в хатах із мертвими меш-
канцями, поміж осиротілих дітей та російських солдатів, які заби-
рають в українських селян залишки харчів.

Утім, коли він намагається розповісти цю історію світові, 
Джонс стає об'єктом цькування з боку акредитованих у Москві 
західних журналістів. Центральна фігура в цьому – Волтер Дю-
ранті, журналіст The New York Times, переможець престижної Пу-
ліцерівської премії.

Як грабували 
українське мистецтво

31 липня 1952 року в Національному музеї у Львові було ско-
єно найбільш масштабний злочин в історії установи – вивезено і 
знищено майже 2000 мистецьких творів з так званого «спецфон-
ду». Протягом 3 днів живопис і графіку було спалено у в двох печах 
спеціального сховища Наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, 
скульптуру розбили у підвалі і вивезли на смітник. Операція прохо-
дила максимально «таємно», але із відома вищих партійних органів.

Василь Любчик, тодішній заступник директора музею, «успіш-
но» виконав поставлене перед ним завдання. «Спецфонд, – як ін-
формував він, – складається з усякого роду націоналістичних тво-
рів (портретів січових стрільців, діячів уніатської церкви, невисо-
коякісних портретів австрійського двору), із творів художників, що 
втекли з гітлерівцями, художників, засуджених як буржуазних на-
ціоналістів, а також великої кількості формалістичних творів...». 

«Націоналістичними» та «невисокоякісними», на думку Люб-
чика, були роботи Олександра Архипенка, Миколи Глущенка, Ми-
хайла Мороза, Івана Труша, Михайла Бойчука, Святослава Гор-
динського, Олекси Грищенка, Василя Хмелюка, Михайла Андрієн-
ка-Нечитайла та багатьох інших, творчість яких увійшла до історії 
світового мистецтва. 

За фактом відсутності творів у музеї було відкрито криміналь-
ну справу. Всі гріхи списали на В.Любчика, винесли вирок – 10 
років виправних таборів, але вже за кілька місяців виправдали. 

Поступово про злочин 1952 року дізнались за кордоном. Тоді 
ще живі автори навіть робили офіційні запити щодо долі своїх тво-
рів, проте ця тема ретельно замовчувалась. Особливо цікавим є і 
той факт, що деякі зі знищених тоді робіт згодом дивним чином поча-
ли «випливати» у приватних колекціях чи з̀ являтися на арт-ринках…

18 лютого 1952 
року в Оклахо-
мі (США) народив-
ся Джеймс Ернест 
Мейс, американ-
ський історик, по-
літолог, журналіст, 
дослідник Голодо-
мору в Україні.

Саме Джеймс 
Мейс був автором 
ідеї «Запали свіч-
ку пам’яті», поба-

чивши одного разу автопортрет Тараса 
Шевченка зі свічкою. А завдяки його до-
слідженням світ дізнався про Голодомор 
в Україні та його масштаби. Він був авто-
ром звіту комісії Конгресу США з вивчен-
ня Голодомору 1932-1933 років, в якому 
штучний голод вперше класифікували як 
геноцид. Запровадив поняття «Постгено-
цидне суспільство», яке стало справжнім 
проривом у розумінні наслідків Голодо-
мору для сучасного українського суспіль-
ства. Зібрав всі документальні матеріали 
для книги «Жнива скорботи. Радянська 
колективізація і Голодомор» (1986) Ро-
берта Конквеста (і був фактично співав-
тором книги, що мала велику популяр-
ність на Заході.

Батько Мейса походив з індіансько-
го племені черокі, яке федеральний уряд 
у 1830-х змусив переселитися з корінних 
земель у Північній Кароліні й Джорджії до 
Оклахоми. Звідси й зацікавлення дослід-
ника геноцидами. 

У 1981-му захистив докторську дис-
ертацію «Національний комунізм у Радян-
ській Україні 1919-1933 рр.», довівши по-
вну несумісність ідеалів національного 
визволення з комуністичною ідеологією. 
Коли в 1986-му за наполяганням укра-
їнської діаспори була створена Комісія 
Конгресу США із вивчення голоду 1932-
1933 років, чотири роки організовував її 
діяльність.

Правду про українську трагедію на 
Заході часто сприймали в багнети. Пе-
ред Джеймсом Мейсом зачинилися две-
рі академічних закладів Америки, він на-
жив собі впливових ворогів. І в 1993-му 
переїхав в Україну, в Київ – ближче до 
архівів та джерельної бази. Одружився з 
письменницею Наталією Дзюбенко. 

Професор політології Національного 
університету «Києво-Могилянська ака-
демія». Редагував англомовну версію га-
зети «День», читав лекції, виступав на за-
ходах. І невтомно працював. Він не хотів, 

щоб українську націю спіткало забуття, 
як це сталося з його предками.

Після однієї російсько-української 
конференції, під час якої спілкувався з 
російськими істориками, так прокомен-
тував ставлення росіян до України та її 
незалежності: «Нічого не змінилось і нічо-
го не зміниться». І передбачав, що за пер-
шої ж можливості Росія розіграє крим-
ську карту і що військовий конфлікт не-
минучий. І саме українське питання (а не 
балканське) вважав доленосним для всі-
єї Європи.

Джеймс Мейс мешкав у скромній 
оселі на Троєщині, потерпав від типово-
го для пострадянської України «совка» й 
криміналітету, часто стикався з нерозу-
мінням – у тодішній Україні було занадто 
мало однодумців. Але на всі питання, що 
робить він, американець, в Україні, від-
повідав: «Ваші мертві обрали мене». 

Помер 3 травня 2004-го в Києві, по-
хований на Байковому кладовищі. По-
смертно нагороджений орденом Ярос-
лава Мудрого ІІ ступеню. А за два роки й 
український парламент таки визнає Голо-
домор геноцидом.

 За рік до смерті, 18 лютого 2003-го 
(у день свого народження), Джеймс Мейс 
розмістив у газеті «День» колонку «Свіча 
у вікні»: «Україна, за небагатьма винят-
ками на кшталт лідера комуністів Петра 
Симоненка, загалом дійшла до того ж ви-
сновку, який ми зробили 1990-го: в 30-х 
роках українці стали жертвами геноциду 
й були настільки покаліченими, що багато 
які вади, сьогодні притаманні українській 
державі, виникають саме з цього. Як іно-
земець, я почуваю себе не дуже затишно, 
даючи політичні поради – навіть під вигу-
ки деяких комуністів, що мені слід було б 
повернутися до своїх індіанців… Я ж хочу 
запропонувати лише акт національної 
пам’яті, доступний кожному: в національ-
ний день пам’яті жертв 1933-го (в четвер-
ту суботу листопада) визначити час, коли 
кожен член цієї нації, де майже кожна ро-
дина втратила когось із близьких, запа-
лить у своєму вікні свічку в пам’ять про 
померлих».

Вже восени 2003-го ідею запалити 
свічку пам’яті реалізували в столиці і на 
Чернігівщині. Згодом акція знайшла під-
тримку на загальнодержавному рівні. 

Сергій ГОРОБЕЦЬ
 Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Григорій Ге, 
краєзнавець, 

публіцист
28 лютого 

1830 року на Сум-
щині народився 
Григорій Ге, гро-
мадський діяч, 
краєзнавець, пу-
бліцист.

Походив із 
ф р а н ц у з ь к о -
го дворянського 
роду. Мати рано 
померла. Батько, 

бажаючи дати дітям гарну освіту, пере-
їхав у Київ. А згодом купив маєток у селі 
Попелюхи Могилівського повіту.

Григорій навчався в Другій київ-
ській гімназії, закінчив школу гвардій-
ських прапорщиків та кавалерійських 
юнкерів у Петербурзі. Працював ми-
ровим посередником на Поділлі. Ще до 
скасування кріпосного права відпус-
тив на волю своїх селян, брав активну 
участь у губернському комітеті по се-
лянській реформі.

Згодом продав маєток, оселився в 
Херсоні, працював в акцизному управ-
лінні. Один із ініціаторів створення Хер-
сонської громадської бібліотеки.

У 1879-му переїхав до Миколаєва. 
«Я прагнув повернутися до самостій-
ного суспільного життя. Тільки в такій 
самопосвяті інтересам суспільства я 
визнавав задоволення своєї духовної 
потреби», – пояснював Григорій. Двічі 
обирався гласним міської думи, відсто-
ював інтереси жителів міста. 1888-го, 
Григорія Ге обрали секретарем міської 
думи.

Досліджував історію міста (у 1890-
му побачили світ «Історичні нариси сто-
літнього існування міста Миколаєва 
біля гирла Інгулу»), друкувався в місце-
вій пресі (театральні рецензії, фейле-
тони, публіцистика), доклав чимало зу-
силь до заснування Миколаївської гро-
мадської бібліотеки-читальні.

Автор роману «Софія Мілич», п’єс 
«Ганнуся», «Кухня відьми», «Свобода 
мистецтва». Успіх мала п’єса «Шквал», 
яку демонстрували на сценах Миколає-
ва, Харкова, Петербурга. Малював ак-
варелі, організовував виставки.

Помер 14 листопада 1911-го у Ми-
колаєві. Похований на старому місько-
му кладовищі.

Джеймс Мейс, американський історик, 
дослідник Голодомору в Україні

Заборонені фото СРСР
Ці фото зроблені фотографами Володимиром Воробйовим і Володимиром 

Соколаєвим. Знімками поділився у своєму блозі Максим Мирович.
Вони показують інше життя в Радянського Союзу, ніж пафосні радянські 

фільми. Саме за це знімки і були заборонені в СРСР.

«Пасажир трамваю з яйцями» – 
яскрава ілюстрація дефіциту, коли звичайні 

продукти треба було шукати. 
«Електрослюсар на коксовій батареї». 1980 рік. Під час ремонту 

в коксовій батареї місцями виділяеться газ, від якого людина п`яніє.
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Сергій ПАВЛЕНКО: «Матеріали 
до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

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

Сергій Павленко готує до видання свою нову книгу «Матеріали до історії, етнографії Черніго-
во-Сіверщини». Статті з неї він люб'язно надав для публікації нашій газеті. 

Сенсаційне повідомлення про 
те, що 77-річний ветеран війни з Го-
родні Михайло Павлович Бабаєв 
став уперше батьком, не могло по-
доброму не здивувати і не поклика-
ти в дорогу...

На перший погляд, такого не 
може бути, і все це не вкладається 
у звичні житейські схеми. Але Ми-
хайло Павлович, схоже, їх і не пору-
шував – він просто зробив виклик 
старості, похилому віку, довів собі 
та іншим, що його величність Кохан-
ня може творити дива, незважаючи 
ні на що, усупереч логіці буття свого 
покоління.

Ми зустрілися в червні з вете-
раном у Городні. Було приємно, що 
він не крився зі своїм приватним 
життям і відверто відповідав на по-
ставлені запитання. Відчувалося, що 
фронтовик пишається народженням 
донечки, і його абсолютно не обхо-
дить, що там скажуть злі язики чи 
хто-небудь. Отже, нижче – наша роз-
мова з щасливою людиною, яка від-

чула себе вперше батьком.
– Ви можете розповісти про те, 

як познайомилися зі своєю другою 
половиною?

– Я працював директором Горо-
днянського льонозаводу і в 70 років. 
Особисте життя склалося не дуже 
вдало. З першою дружиною розлу-
чився. Мав проблеми і з другою дру-
жиною. На жаль, жодна не подару-
вала мені сина чи дочку. І ось якось 
до мене зайшла робітниця заводу і 
попросила дати для неї і малого сина 
кімнату в гуртожитку, мовляв, розлу-
чилася з чоловіком-випивохою. Але 
вільного місця не було. Я попросив 
зайти пізніше. Зрештою, так вийшло, 
що другого разу, коли зустрілися з 
приводу її проживання, розговори-
лися. Слово за слово, і я відчув і спів-
чуття, і бажання їй допомогти. Через 
якийсь час мені хотілося побачитися 
з Наталею і я запросив її допомогти 
мені назбирати грибів.

– З того все і почалося?
– Можна сказати, що і так.
– Скільки їй було тоді років?
– Їй тепер 35. А тоді було 28.
– І її не відлякнув ваш вік?
– Вона стільки бідненька натер-

пілася від п’янок чоловіка, що, повір-
те, їй була приємна моя увага до неї. 
Вона уже не думала, що у світі щось 
може бути кращим за грубість, по-
стійні образи.

– Ви майже три десятиліття були 
директором заводу, з 1997 року очо-
люєте Городнянський райком КПУ, 

депутат районної ради. А Наталя – 
проста робітниця, навіть без спеці-
альної середньої освіти. Це вам не 
заважало порозумітися?

– Абсолютно! Це жінка, я ска-
зав би, розумниця. У неї хоч і немає 
відповідної освіти, зате є природ-
ний розум. Вона чудово мислить! Я 
з нею прекрасно можу говорити на 
всі теми, які мене хвилюють. Вона 
навіть вступила в партію комуністів, 
що мене дуже зворушило.

– У колишні часи такого першого 
секретаря райкому тільки «за гриби» 
б позбавили партбілета...

– А у нас он й ікони у будинку ви-
сять. Просто часи змінилися!

– Скільки ви разом?
– Уже сім років.
– І син Наталі з вами?
– А де ж йому бути? Руслан уже 

дорослішає. Йому 14 років.
– Він не називає вас татом?
— Ми домовилися з ним, щоб він 

називав мене Михайлом Павлови-
чем. І йому так зручніше, бо він усе-
таки знає, що я не його батько.

– Ваша дружина ревнива?
– Навіть дуже!
– Справді?
– Як іду в центр, то обов’язково 

повинен зателефонувати, де я, куди 
йду. Вона переживає, як затримуюся.

– Ви відчуваєте у своєму спілку-
ванні з нею різницю у віці?

– Знаєте, ні. На це абсолютно не 
звертаємо уваги. Ми просто живемо 
як рівні чоловік та жінка.

– Але ж вам навіть не 40...
–Так. Розумієте, я, порівнюючи 

себе з багатьма чоловіками свого 
віку, роблю висновок не на їхню ко-
ристь. Багато з них випивали добре, 
курили. Ну, і відповідно після 60 їхні 
фізичні можливості дуже обмежені. 
Я не скажу, що не вживаю спиртних 
напоїв. Вживаю! Але не напиваюсь. 
Знаю свою міру. Вона невеличка. 
Загалом стараюся вести здоровий 
спосіб життя. Десять років займав-
ся йогою.

– А тепер чому від неї відмови-
лися?

– Розумієте, коли йшла привати-
зація заводу, у мене стріляли. На щас-
тя, кілер поцілив не в серце, а в руку. 
Я залишився живим, але тепер дея-
ких вправ не можу виконати... А тоді, 
бувало, стояв 15 хвилин на голові.

– Вам на вигляд років 55. У чому, 
крім йоги, секрет вашої міцності?

– Замість цукру вживаю мед. 
Два-три яйця на тиждень. Не їм 
останнім часом сала. Споживання 
м’яса – невеличкими порціями. При-
ймаю харчові добавки, які містять 
повний комплект мікроелементів, 
важливих для життєдіяльності орга-
нізму.

– Ого!
– А взагалі, як на мене, найкра-

щий рецепт у моєму житті – бути у 
всьому оптимістом. Це додає най-
більше сили.

– У пенсіонера – невеликі фі-
нанси. І дружина у декретній відпуст-

ці. Важко жити?
– Звичайно, трохи більше 300 

гривень на родину – замало. Та ми 
ретельно все плануємо. Маємо го-
род. Трохи курей. Це допомагає три-
матися і не плакатися.

– Дитину доглядає лише дружина?
– Чого ж. Це і мій обов’язок.
– Як назвали доцю?
– Марійкою.
– Вона росте здоровенькою?
– Знаєте, відхилень немає. І я 

задоволений цим.
– Не боїтеся за її майбутнє?
–Ви знаєте, мені Ванга, у якої 

був у 70-х роках, напророчила 109 
років життя. Тож я оптиміст: на ноги 
у мене ще буде час її поставити.

...А ще з такою ж гордістю, як про 
своє нинішнє щастя, ветеран розпо-
вів про своє бойове минуле. З січня 
1943 року він на війні. Був танкіс-
том. У запеклих боях отримав ор-
дени Червоної Зірки, Вітчизняної 
війни, медаль «За визволення Ко-
реї». Мав поранення. Чомусь вірив, 
що буде жити. Щоправда, не споді-
вався, що життя йому через бага-
то десятиліть зробить такий неспо-
діваний подарунок. Це – найбільша 
і найповажніша для нього нагорода 
за пережите.

м. Городня 
Липень 2003 р.

P.S. Михайло Бабаєв помер 1 
грудня 2016 у Городні 

у віці 90 років…

Про літаючу ікону мені розпові-
ли у Бириному як місцеву унікаль-
ну пам’ятку. Нинішня її володарка 
– 62-річна жителька Ольга Анто-
нівна Рева. Не дуже вірилося, що 
таке може бути. Але моя співбесід-
ниця переказувала те, що почула 
від рідних.

– Моя матуся Ганна Василівна 
Картак прожила 100 років, – роз-
повіла Ольга Антонівна. – У 2007 
році ми ще разом святкували її 
ювілей. Ікона «Ісус Христос Вседер-
житель» їй дісталася від діда, а тому 
від племінниці. Ще у ХІХ столітті був 
у селі мор від якоїсь хвороби, і так 
усі родичі померли. Ось племінни-
ця і перебралася з іконою жити до 
діда. А потім з’явилися красиві іко-
ни у склі, і стару «Ісус Христос Все-
держитель» моя мати поклала на 
горище в кутку солом'яного даху. 
Багато вони з моїм батьком натер-
пілися у 1930 – 1933 роках. Їх роз-
куркулили. Забрали худобу, три на-
діли, тобто три гектари. Мати опух-
ла. Чотирьох дітей до війни тільки 
народжувала – всі один за одним 
помирали.

Як оповіла далі жінка, їхня 
солом’яна хата під час війни стояла 
у центрі села біля німецького шта-
бу. Коли радянські війська наступа-
ли, фашисти підпалили помешкан-
ня Картак запалювальною кулею.

–Горіла хата, як свічка, – каже 
Ольга Антонівна. – І боялися її га-
сити, бо ж німці стріляли. Залиши-
лася від хати лише обгоріла піч. А 
на другий день наші тягнули кабель 

телефонний. І один боєць каже 
моїй мамі: «Хазяйка, забери Бога!».

Ганна Василівна підійшла і по-
бачила, що за п’ять метрів від зга-
рища лежала майже не пошкодже-
на ікона «Ісус Христос Вседержи-
тель». Тільки зображення трішки 
закіптявіло. Як таке могло трапити-
ся? Яким чином потужний струмінь 
повітря міг підняти над палаючим 
будинком лише образ Вседержите-
ля? Усе не вкладалося у звичне ро-
зуміння існуючих реалій.

«О, Господи, прости мене, Боже, 
за моє діяння!» – промовила жінка. 
З того часу вона повісила ікону на 
почесне місце у новій оселі.

І невдовзі сталося диво. Орга-
нізм жінки немов зміцнів-оновив-
ся. Ганна Василівна у 37 років на-
родила першу здорову дочку, у 40 
– другу, а в 43 роки – третю! Про-
довжився її рід!

Минув ще деякий час – і ро-

дина стала свідком, як ікона «Ісус 
Христос Вседержитель» теж онови-
лася, очистилася від потьмяніння. 
Фарби посвітліли, просвіжіли. Іко-
на немов запрошувала до молит-
ви, покаяння.

Ганна Василівна з любов’ю ви-
шила хрестиком для неї рушник. 
Він і зараз прикрашає образ Бога.

...З цією іконою 2007 року до-
вкруж сільської церкви Пресвятої 
Богородиці відбувся хресний хід.

Поголос про дивовижний об-
раз пішов районом, округою. При-
їжджали до Ольги Антонівни навіть 
покупці.

– Ну як же свій сільський обе-
ріг продам, – зізнається жінка. – Я 
щодня перед ним молюся. Немає 
йому ціни!

Новгород-Сіверський район 
Фото автора

Листопад 2009 р. 

Жителька Чернігова Катерина 
Ворушило має у Вишневому Ріпкин-
ського району батьківську хату. У 
цьому селі вона мешкала 17 років, а 
потім працювала в обласному цен-
трі на «Хімволокні», отримала там 
квартиру. Уже має 71 рік. У батьків-
ському обійсті усе для неї дороге, до 
щему в серці рідне.

На початку 1930-х велику роди-
ну Бурносів розкуркулили. У діда і ба-
бусі Катерини Петрівни було дев’ять 
дочок та синів. Усіх їх розкидало жит-
тя по різних населених пунктах СРСР. У 
війну мати пані Катерини з дітьми повер-
нулася на старе родинне обійстя. Німці 
дозволили їй зайняти конфісковану в ко-
лективізацію хату. І хоч батько Катерини 
Петрівни Петро Павлович фронтовик, ін-
валід війни, його з родиною у 1948 році 
знову вигнали з хати. Така була «спра-
ведливість». Довелося родині стягатися 
на нове помешкання. За кілька літ відбу-
дували добротне приміщення, яке збе-
реглося донині. Порожніє хата без гос-
подарів уже майже 15 літ.

– П’ять разів її грабували, – роз-
казує чернігівка. – Винесли усе. Навіть 
житомирську меблеву стінку...

Від хати від’єднано електрострум. 
Господиня боїться навіть у ній ночува-
ти. Але приїжджає час від часу. Усе по-
фарбувала, побілила. Щоб у помешкан-
ні було чисто, акуратно. Ось і цього разу 
побачив її за роботою: «латала» в ого-
рожі дірки!

До редакції жінка звернулася з від-
чаю:

– Ну, що у нас у державі робить-
ся, що з сільською хатою така морока! 
Ну, як її продати? Колись всі ці питан-
ня можна було вирішити у сільраді. А те-
пер потрібно приватизовувати землю, 
узаконювати самовільне будівництво. 
Це треба стільки інстанцій пройти. Така 
тяганина! І коштуватиме це не менше 
2000 гривень. А скільки нервів забере! 

І чи хто після усього цього захоче ще ку-
пити цей старий будиночок...

Жінка не проти віддати безплатно 
батьківський будинок у «добрі руки».

– Серце болить, як воно тут зане-
падає усе, – каже.

Та «неузаконена» хата – теж пев-
ний добрячий клопіт для майбутніх 
власників.

З городом простіше. Катерина Пе-
трівна «по бартеру» віддала його Ва-
лентині Мосієнко, яка уже 12 років, 
як перебралася після смерті чоловіка 
з Чернігова доглядати матір. Взамін 
отримала її дачну ділянку під містом.

Валентина Мосієнко має з горо-
ду сіно для корови, а Катерина Вору-
шило – овочі з дачі. Одне слово, земля 
ніби й не порожня і, головне, не зарос-
тає бур’янами. Але... самотній будинок, 
як незагоєна рана у душі. Він додає не-
спокою, хвилювання сімдесятиодноріч-
ній жінці. Чи справді їй потрібно пройти 
усі терени оформлення спадщини лише 
для того, щоб завтра фактично мати 
той самий результат, що і нині?

Можливо, законодавцям слід роз-
ширити права сільських рад у цій сфері, 
аби спадкоємці, наприклад, мали право 
здати місцевій громаді безплатно успад-
ковані приміщення для подальшого ви-
рішення депутатами на сесіях проблеми 
їхнього майна, земельної ділянки.

Грудень 2010 р.
Фото автора

Заберіть у мене хату!

Літаюча… ікона

Ольга Рева зі старовинною дивовижною іконою.

Вік молодого татуся – 77



№181   20 серпня 2020 року№181   20 серпня 2020 року
Світ-Світ- інфоінфо       Світ історії Чернігівщини 1313

Батурин — гетьманська столиця

До XVIII століття в колах україн-
ської еліти сформувалася культура 
споживання алкоголю, яку вже не 
можна було прирівняти до звичай-
ного пияцтва. Алкогольні напої ста-
ли частиною світського життя. До 
популярних напоїв козацької еліти 
належали: горілка, вино (виноград-
не, вишневе та сливове), пиво, шам-
панське (ігристе вино) та слабоалко-
гольні наливки (сливова, вишнева, 
персикова, анісова, грушева, поли-
нова). 

Еліта батуринського гетьман-
ського двору полюбляла пити вино. 
Воно було біле і червоне. Але Укра-
їна – край не виноробний, напій ім-
портували. Але звідкіля? Зазвичай 
назви говорять самі за себе. Так 
«бургундське», «ормантаж», вино «с 
эмитажом» та «фронтіньяк» везли 
з Франції. Ці вина були рідкісними і 
вартісними та закуповувались ви-
ключно для особистого вжитку. До 
таких цінних вин належали також іс-
панські вина. Щоправда їх закупову-
вали дещо більшими об’ємами, але 
значно рідше.

З Молдови, з якою в Гетьманщи-
ни завжди були тісні економічні та 
політичні стосунки, привозили «во-

лоське» та «катнарське» вино. По-
пулярними були й «венгерські» вина 
різних сортів, які доставляли з Угор-
щини. У льохах батуринської еліти 
можна було натрапити на бариль-
це мускатного або солодкого рейн-
ського вина та діжку секту (ігристо-
го вина), які надходили з Німеччини.

Згадуються в джерелах і про 
вживання «кримських» вин, але тут 
ситуація виглядає досить складною. 
З одного боку є чіткі вказівки на по-
купку саме кримських, за походжен-
ням вин, з іншого – під кримськими 
вказуються вина «мусалес», «лагон-
ское», які могли виготовлятися як у 
Криму, так і в Персії та навіть в Аф-
риці.

Наприклад, Іван Самойлович 
любив пити «катнарське» вино. 
Гетьман явно був поціновувачем, 
бо відправляючи свій улюблений 
напій Василеві Голіцину, рекомен-
дував: «Я раджу його після дороги 
в льоху десь чотири тижні потрима-
ти не відкриваючи, тоді з’являться 
в нього смак і колір». У складі що-
річного жалування гетьману зу-
стрічаємо романею (французьке 
столове червоне вино), рейнське 
та іспанське вино, збитень, пиво з 

малиною, ячний та вівсяний квас.
Весь гетьманський двір пив го-

рілку («гаряче вино»). На бенкетах 
відмова від уживання цього алко-
гольного напою сприймалась як об-
раза господаря дому – гетьмана. До 
специфічних напоїв на горілці, поши-
рених в Гетьманщині, відносилась 
варенуха та медовуха. Наприклад, 
варенуху знавець запорозької ста-
ровини Дмитро Яворницький опису-
вав так: «суміш горілки (20–26 гра-
дусів), меду, сушених фруктів, пере-
важно винограду, груш, яблук, слив, 
вишень, горобина зварених разом з 
імбиром та іншими подібними пря-
нощами». Сухофрукти і спеціальний 
набір трав заливали самогонкою 
й ставили в теплу піч. Там варену-
ха настоювалася десять днів, і в ре-
зультаті виходив в’язкуватий солод-
кий напій, чимось схожий на узвар, 
але дуже підступний при необереж-
ному вживанні. Не зважаючи на до-
рожнечу, українська еліта широко 
використовувала прянощі для при-
готування напоїв: шафран, корицю, 
гвоздику, мускатні горіхи, мускат-
ний цвіт, імбир, перець, ягоди ялів-
цю, кардамон.

Популярним було вживання 

пива та «меду». Пабів тоді ще не 
було, але пиво вже здобувало по-
пулярність. А без хмільного меду 
культура українців не обходилася 
ще з часів Русі. Вживали й шам-
панське, особливо на Новий рік, 
це був неодмінний атрибут свят-
кового гетьманського столу. Ігрис-
ті вина з’явилися на європейсько-
му ринку в XVIII столітті і коштува-
ли надзвичайно дорого. Вони були 
рідкісними – в Україні їх отримува-

ли через Гданськ і Вроцлав.
Гетьман Іван Мазепа любив ани-

сівку та особливо коропське пиво. З 
документів відомо, що у льохах геть-
мана в Батурині завжди зберігалось 
ігристе вино, яке закуповувалось за 
кордоном великими партіями кілька 
разів на рік, 3–4 бочки коропського 
пива та діжки угорське вина. 

Що ж пили з неалкогольних на-
поїв? А те що і зараз – узвар, чай та 
каву. Кава набуває надзвичайного 
поширення в період Гетьманщини і 
стає «модним елементом» придво-
рного життя, традиційним церемо-
ніалом під час ділових засідань, рад, 
банкетів та частувань.

Ось такі напої вживала еліта ба-
туринського гетьманського двору. 
Звісно, що простий народ не мав до-
ступу ні то що до французький вин, 
а й навіть до поширеного «волось-
кого». А от козацька старшина мала 
можливість тішити себе різноманіт-
ними алкогольними «смаколиками» 
й про каву не забувала.

Отже, напої відіграють значну 
роль в історії і культурних традиціях 
українського народу. 

Оксана ЛОМКО

Цитадель Батуринської 
фортеці очима відвідувача

Поступове послаблення карантинних заходів позитивно 
відобразилося на роботі Національного заповідника «Геть-
манська столиця», у тому числі й на роботі Цитаделі. З 15 
травня 2020 року було дозволено самостійне відвідування 
відкритих територій закладу, а з 1 червня – екскурсійне об-
слуговування на ци територіях. Безперечним лідером щодо 
відвідуваності та кількості проведених екскурсій заповідни-
ка залишається Цитадель Батуринської фортеці! Причини 
очевидні: видовищність об’єкта,

чарівні краєвиди заплави ріки Сейм, на цьому місці тво-
рилася українська державність.

Турботливість працівників відділу і професійність екс-
курсоводів знаходить свою винагороду через позитивні 
враження, якими діляться візитери у Книзі відгуків закладу:

«Дуже вдячні за відпочинок. Дякуємо, були дуже враже-
ні побаченим. В колекцію веземо чудові фото. Відвідувачі з 
Вертіївки». 

«Теплі вітання з Чернігова. Дякуємо за все:). Молюся 
за благополуччя всіх працівників і міщан. о.Роман Халук, 
(УГКЦ) 27.06.20.» 

 «...Ваш патріотизм та любов до Бога, України і нас на-
дихнули і торкнули наші серця. Дякуючи вашій праці, ми від-
чули дух нашого народу, нашої Держави. Дякуємо Вам за 
зв’язок, який Ви творите між поколіннями. 28.06.20 р. Ко-
лектив підприємства ДЛЦ «Медгарант».

Від 15 травня по 30 липня об’єкт відвідало 7202 особи, 
проведено 240 екскурсій, які прослухало 1550 осіб, з них 
148 учнівської молоді! Одним із чинників привабливості за-
кладу стали вже традиційні Дні відкритих дверей, присвяче-
ні державним святам та святам, дотичним до основної теми 
зповідника - історії Гетьманщини.

 Останнім часом є досить популярним проводити корпо-
ративні, державні свята та дні народження у Батурині. При-
ємно, що цьогоріч особливо багато людей відсвяткували 
День Конституції України у Батурині! Цього дня Цитадель Ба-
туринської фортеці відвідало - 570 осіб! 

  
Наталія СЕРДЮК

Тарас Шевченко – ви-
значний поет, художник. 
Його ми можемо назвати й 
науковцем-аматором епохи 
романтизму. Він цікавився 
історією, археологією та ет-
нографією. У 1843 – 1845 
роках Тарас Григорович 
здійснював подорож Украї-
ною. Тоді він збирав леген-
ди, оповіді, народні традиції 
та замальовував старожит-
ності. Під час цієї мандрів-
ки художник задумав вида-
ти альбом із історичними 
пам’ятками – «Живописна 
Україна». І приймає рішен-
ня зобразити історичні міс-
ця, що зберігали пам’ять про 
славні часи Української ко-
зацької держави. 

Це стало одним із приво-
дів для приїзду Кобзаря до 
нашого міста близько 1843 
року. Тут Тарас Шевченко не 
тільки оглянув визначні міс-
ця, пов’язані із гетьманами, 
але й встиг познайомитися 
із талановитим бджолярем, 
винахідником першого в сві-
ті рамкового вулика Петром 
Івановичем Прокоповичем. 
Ймовірно, як освічена лю-
дина, той міг мандрівнику 
розповісти багато легенд 
та історій, що зберігалися 
в пам’яті місцевих жителів. 
Одним із результатів поїздки 
Тараса Григоровича став ма-
люнок «Руїни палацу гетьма-
на Івана Мазепи в Батури-
ні». На жаль, через брак ко-
штів за життя Кобзаря цей 
художній твір так і не був ви-
даний. 

Після смерті Тараса 
Шевченка, як вказує дослід-
ниця Ольга Косицька, збір-
ка його малюнків із подо-
рожі Україною почала збе-
рігатися в Андрія Козачков-
ського – товариша поета. 
Далі Шевченкова збірка по-
трапила до російського ге-
нерал-лейтенанта, педаго-
га Всеволода Коховського. 

Він був прихильником твор-
чості Тараса Григоровича та 
популяризував її вже піс-
ля смерті поета. Там нібито 
й зберігався малюнок руїн 
старої будівлі в Батурині. 
Зараз частково дана збір-
ка знаходиться у фондовій 
колекції Національного му-
зею Тараса Шевченка в міс-
ті Києві. Ще за свого життя 
В. Коховський частину ху-
дожніх творів із цієї збірки 
передав українському мис-
тецтвознавцю та художньо-
му критику Адріяну Прахову, 
зокрема, малюнок будинку 
Хмельницького в Суботові, 
будинок Мазепи в Батурині 
та багато інших робіт.

У 1876 році було прийня-

то рішення видати малюнок 
Тараса Шевченка, викона-
ний в Батурині, разом із ін-
шими художніми творами в 
журналі «Бджола». Редакто-
ром цього видання був зна-
йомий Кобзаря, що добре 
знався на його творчос-
ті, – Михайло Микешин. Як 
він тоді писав: «Я й роблю 
це з глибокою повагою до 
пам’яті улюбленого поета». 
Для випуску журналу під но-
мером 16, репродукцію руїн 
палацу в Батурині з «ориги-
нального рисунка Т. Г. Шев-
ченка» малював російський 
художник Іван Панов. А гра-
вюру з неї виконав фран-
цузький художник Пан-
немакер. Тобто малюнок 
пройшов подвійну обробку 
– художника та гравера. Пу-
блікація супроводжувала-
ся науковою довідкою про-
фесора А. Прахова. Саме в 
ній мистецтвознавець вка-
зав, що на малюнку зобра-
жений палац гетьмана Іва-
на Мазепи.

На жаль, точно не відо-
мо, чи зберігся оригінальний 
художній твір Тараса Григо-
ровича. Критично аналізу-
ючи гравюру, опублікова-
ну «Бджолою», науковці від-
кидають версію про те, що 

зображений поруйнований 
кам’яний будинок є залиш-
ками резиденції Івана Ма-
зепи в Батурині. Природного 
каменю в околиці міста не-
має, тому батуринські спо-
руди мурували виключно з 
цегли. Про руїни старих буді-
вель і нову забудову Батури-
на свідчать описи міста ХVІІІ 
ст. Але жоден з них не зга-
дує про дану споруду. А вона 
мала б привернути увагу 
описувачів, адже до всього 
була покрита ще й залізом!

Натомість дослідник 
Юрій Ситий звернув ува-
гу на кахлю з такою самою 
назвою, описану в каталозі 
Чернігівського історичного 
музею 1915 р. під номером 
957. На ній було зображено: 
«сад, траву, каменный без 
окон и дверей дом с попо-
рченной железной крышей. 
Возле дома фигура мало-
российского или польского 
воина в высокой шапке, си-
нем кунтуше и красных ша-
роварах с саблей (импрови-
зация)». Можливо, це зобра-
ження з кахлі і стало пер-
шоджерелом для малюнку, 
який опублікували під автор-
ством Т. Шевченка. 

Отже, гравюра «Руїни 
палацу гетьмана Івана Ма-
зепи в Батурині» з журна-
лу «Бджола» – твір художни-
ка Івана Панова та гравера 
Паннемакера. Якщо автор-
ство Шевченка у сюжеті ма-
люнку не доведене і не за-
перечене однозначно, то те, 
що це в жодному разі не па-
лац Івана Мазепи в Батури-
ні, – безсумнівно.

Каріна СОЛДАТОВА

Автори публікацій – 
наукові співробітники 

Національного 
історико-культурного 

заповідника 
«Гетьманська столиця»

Напої батуринського гетьманського двору

Кухоль з гербом гетьмана Івана 
Мазепи. Майстер-золотар Іван 

Равич, початок XVIIІ ст. З колекції 
Чернігівського історичного музею 

В.В. Тарновського.

Таємниці малюнка «Руїни палацу 
гетьмана Івана Мазепи в Батурині» 

Портрет Івана Панова. 
Художник Ілля Рєпін. 1867 р. 

Репродукція малюнка Т. Шевченка 
«Руїни палацу гетьмана Мазепи в Батурині». 1876р.
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Володимир САПОН

«Меди і полини 
історії»

Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди 
і полини історії» – відомого чернігівського письменника, 
журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапо-
на (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175,177–180.

«Дикий піп» із Козельця
Предком Кирила Тарловського, вiдомого в iсторiї як «дикий 

піп», був Тарах Тарловський, переселенець iз польської Мазов-
щини. Потрапивши у 1587 роцi до Києва, юний шляхтич здобув 
освiту у духовнiй академiї. Потiм став священиком в Острi, а 
згодом – у Козельцi, де, одружившись iз шляхтянкою Софiєю 
Ходавською, пустив у цьому мiстi глибоке корiння. У родинi 
його правнука чи праправнука протоiєрея Миколи i народив-
ся Кирило. Як i бiльшiсть Тарловських, закiнчив Київську ду-
ховну академiю, одержав посаду священика у Козелецькому 
жiночому монастирi, а пiсля смертi батька став настоятелем 
Миколаївської парафіяльної церкви.

У 1744 роцi доля подарувала молодому священику неабия-
ку несподiванку, яка переінакшила все його життя.

Того року по дорозi на Київ, у Козельцi, зупинилася імпера-
триця Єлизавета Петрiвна. У збудованому для неї дерев’яному 
палацi на березi Остра, як свiдчить переказ, у суворiй таємницi 
вона обвiнчалася iз графом Олексiєм Розумовським, донедав-
на придворним спiваком, а до того – сином простого козака iз 
сусiднього з Козельцем села Лемешi. Честь здiйснити обряд 
цього вiнчання випала отцю Кирилу.

Повертаючись до Петербурга, iмператриця забрала з со-
бою на береги Неви i Тарловського, якого невдовзi зробила, як 
випливає iз його «паспорта», священиком «лейб кампании кор-
пуса» i призначила, знову ж таки свiдчить переказ, тимчасо-
вим сповiдником i вчителем дружини спадкоємця росiйського 
престолу Петра Федоровича – нiмкенi Катерини Олексiївни.

У Петербурзi Тарловський познайомився iз багатьма впли-
вовими особами при iмператорському дворi, зокрема, близько 
зiйшовся iз майбутнiм генерал- губернатором Азовської губернiї 
В. О. Чертковим. Є навiть згадки, що одружився iз його донькою.

Невiдомо, як складалися стосунки у отця Кирила зi своєю 
високопоставленою сповiдницею i ученицею, але після смертi 
Єлизавети, коли на короткий час iмператором став Петро III, 
наш земляк всiляко пiдтримував його у боротьбi iз домаган-
нями його дружини Катерини Олексiївни посiсти імператор-
ський престол. Зрештою, вона його i посiла, ставши імператри-
цею Катериною II. А вiдтак Тарловський, щоб уникнути кари як 
прибiчник Петра III, мусив тiкати зi столицi свiт за очi.

Спершу дiстався до Києва, де влаштувався доглядачем 
млинiв на Днiпрi, що належали Києво Печерськiй лаврi, змі-
нивши священицьку рясу на чернечу. Але й тут не наважив-
ся довго затримуватися, боячись розправи. Вирушив далi – у 
запорозькі степи, до річки Самари. Там i пiдiбрали його коза-
ки, привезли на Сiч. Сiчове товариство охоче прийняло свяще-
ника. Невдовзі Кирило стає настоятелем сiчової Покровської 
церкви i з того часу вiдомий у козакiв як «дикий піп», оскiльки 
його випадково знайшли у дикому степу.

У 1775 роцi росiйськi вiйська зруйнували Запорозьку 
Сiч. Серед полонених козакiв був i Тарловський. Про ньо-
го доповiли Катерині. Але у плинi лiт пропав у iмператрицi 
гнiв на свого наставника. Вона дарувала йому пiд час дру-
гої росiйсько турецької вiйни звання «лейб кампании священ-
нослужителя», надала йому сотнi десятин землi на теренах 
нинiшньої Днiпропетровщини та в Криму.

Отримавши такi багатства i не перестаючи бути священиком, 
Тарловський взявся за фундацiю Самарсько Миколаївського 
монастиря, розпочав освоювати Новомосковський i Павло-
градський повiти. Тут ним засновано дев’ять сiл, мешканцями 
яких стало i чимало землякiв, запрошених на новi землi iз Ко-
зельця та Лемешiв. При заснуваннi кожного села вiн спершу бу-
дував за своїм проектом церкву, далi – хати, давав кожному по-
селенцю пару волiв, коня, овець, господарський реманент i та-
ким чином колонізував пустельний край.

Слава про Кирила Тарловського поширилася далеко ще 
за його життя. Вiдомо, що у сiчнi 1774 роцi у нього, на Сiчi, по-
бували «полковники страшного Пугачова Ємельянов i Стодо-
ла», цiкавлячись, «де батюшка государ iмператор Петро Федо-
рович III». Не знаємо, що вiдповiв «дикий піп» пугачовцям про 
iмператора, прибiчником якого був i пiд iменем якого висту-
пав Омелян Пугачов. Але вiдомо, що вiн вклав у Самарський 
монастир велику суму на молебнi за здоров’я якогось Семена 
Гаркушi. Чи не йдеться про вiдомого ватажка повстанцiв, який 
дiяв на Чернiгiвщинi саме у тi роки?

Дмитро Яворницький, який розповiв про Тарловського у 
своїй знаменитiй «Історії запорозьких козаків», бачив i його 
портрет. На ньому отець Кирило зображений на повен зрiст, 
у зеленiй рясi, iз правою рукою на серцi та лiвою, опущеною 
на «Євангеліє». З правого боку портрета зображено стiни, пев-
но, Самарсько Миколаївського собору, відновленого Тарлов-
ським, а внизу вмiщено такий двовiрш:

«Тарловського портрет, священика Кирила,
Щедрота якого сей храм спорудила.»

Павло Тичина називав його «Мій 
друг – Аркадій Казка», бо вважав, 
що не був би тим, ким став, якби не 
дружба з ним. Аркадій Васильович 
народився в Седневі, навчався в 
Чернігівському реальному училищі, 
ходив на літературні «суботи» до Ко-
цюбинського разом з Павлом Тичи-
ною, працював креслярем Чернігів-
ської земської управи, писав вірші. 
Революційні події 1917 року зустрів 
захоплено, бо повірив у відроджен-
ня України. Тоді ж зустрів своє ко-
хання, і в 1918 році одружився. 

Поезії Аркадія Казки публіку-
ються в київських і харківських жур-
налах. Поет шукає власні нові стеж-
ки. Йому не подобалося висловлю-
вати думки «в лоб», тобто – писати 
віршовані пропагандистські рядки. 
Уже в 1925 році літературні крити-
ки писали, що Аркадій Казка втік від 
життя і впав в ідеалістичний екстаз. 

У 1929 році по Україні прокоти-
лася хвиля арештів. Готувався про-
цес Спілки визволення України, 
сфабрикований ОДПУ Української 
СРР. До нього притягнули й Аркадія 
Казку. 10 вересня 1929 року по-
ета заарештували і відправили до 
одеської в’язниці. Розгублена дру-
жина Аркадія Васильовича одна з 
двома дітьми на руках в Одесі не 
здогадалася сповістити Павла Тичи-
ну про арешт чоловіка. Аркадій Каз-
ка не розумів своєї провини. Чекав, 
що його врятують. Але цього не ста-
лося. Не витримавши допитів і зну-
щань, поет повісився в тюрмі 29 
листопада 1929 року.

Завдяки його друзям вдало-
ся зберегти поезії і деякі листи, які 
склали книгу «Васильки», видану в 
1989 році. В одному з листів Арка-

дія Казки до Павла Тичини, написа-
ному з Одеси 12 жовтня 1927 року, 
йдеться про Михайла Куриленка 
– поета і журналіста, який працю-
вав у чернігівській газеті «Черво-
ний шлях». Аркадій Васильович про-
сить свого друга Павла допомогти 
цій симпатичній людині, з тонкою 
чулою психікою, знавцеві літерату-
ри і мистецтва, пристроїти його по-
езії у пресі. 

Пригадав, як у Чернігові зако-
халися в одну дівчину з рум`яними 
щічками, чорними кучерями, палки-
ми очима. Із-за неї семінарист Гайо-
новий викликав Аркадія на двобій. 
З ворожої сторони секундантами 
були Федька Корсаков і Петро Смо-
лич. З боку Казки – Михайло Кури-
ленко. «Двобою не відбулось (хоч 
револьвери, секунданти і навіть 
фельдшери були напоготові), – пи-
сав Аркадій Васильович. – Я, брати-
ку, сказав, що краще я буду битись 
навкулачки, бо до чортового бать-
ка стрілятись, коли «сонечко» (так 
о звалися рум`яні щічки, що зараз 
утретє – і добре! – знов вийшла за-
між) вибрало мене… А потім я за-
пузирив ліризму: змалював секун-
дантам картину дуелі, розчулив їх у 
прах… і ми стали з Федькою Кор-
саковим друзями… То ось Михайло 
Куриленко є ще з того часу добрий 
друзяка…». 

Далі Казка пояснює, чому він 
просить за свого нового друга. У 
Чернігові відбулася музично-літера-
турна вечірка. Там були поети Дми-
тро Тась, Петро Коломієць, Ладя 
Могилянська, Михайло Куриленко і 
він – Аркадій Казка. Йому найбільш 
сподобалися Ладя і Михайло, який 
побоюється надіслати свої поезії до 

«Червоного шляху». Ось чому Арка-
дій просить Тичину потурбуватися 
за Куриленка. У нього симпатична 
сім`я в Чернігові – дружина працює 
коректором у редакції, двоє дітей 
– хлопчик і дівчинка, мати дружи-
ни. Якщо доведеться Павлові бути 
в Чернігові, то у них можна заночу-
вати все одно, як в родині Аркадія 
Казки.

Зворушливі слова Аркадія Васи-
льовича, які містяться в цьому листі, 
сьогодні сприймаються як заповіт: 
«…хотів би я дуже, аби такі люди, 
як оце він [Куриленко], да ти, та ще 
дехто (що так близько сплетені моїм 
життям), – хотів би, аби отакі не-
многі, довше жили, як я… Знав би, 
що хтось згадає добрим словом».

Людмила СТУДЬОНОВА

Продовження циклу відомого 
чернігівського краєзнавця 

Людмили Студьонової «Чернігів 
очима літераторів» – 

у наступних номерах газети.

Дотепер у середовищі 
істориків ІІ-ї світової ві-
йни не вщухають супереч-
ки: а чи був Пораймос і чи 
можна його порівнювати 
з Голокостом? Термін По-
раймос означає переслі-
дування ромів нацистами 
(за аналогією з терміном 
Голокост для євреїв). Дум-
ки науковців розходяться, 
проте спільною позицією 
є те, що антиромська полі-
тика не містила в собі ра-
сово-ідеологічної складо-
вої, щодо циган у нацистів 
не існувало чіткого та єди-
ного плану винищення. 

Спроби розробки та-
кого плану Інститутом ра-
сової гігієни у 1933-1942 
рр. ускладнювались нео-
днорідністю циганського 
етносу, до підгруп якого 
належали, зокрема: бал-
канські роми, калдера-
ри, лаллері, ловари, сінті; 
а також застереженнями 
райхсфюрера СС Гіммле-
ра, на думку якого окре-
мі групи ромів є нащадка-
ми арійців, і їх варто збе-
регти для подальшого ви-
вчення. 

Власне тому й не іс-
нувало письмового нака-
зу щодо винищення ро-
мів, як це було у випадку з 

євреями. Це, наприклад, 
підтверджує і запис до-
питу під час Нюрнберзь-
кого процесу колишнього 
командира айнзатцгру-
пи «D» Отто Олендорфа, 
стрижнем захисту якого 
було твердження про не-
ухильне виконання «нака-
зів фюрера». 

Справді, якщо такий 
наказ існував для євре-
їв, то для циган Олендорф 
покликувався на свої 
знання загальноєвропей-
ської історії, з яких ви-
пливало, що у роки війни 
роми вважалися небез-
печними: шпигували на 
користь обох сторін, час-
то служили зв’язківцями. 
Підтвердження своїм дум-
кам Олендорф знаходив, 
зокрема, у п’єсах Шіллера 
про 30-літню війну в Єв-
ропі (1618-1648 рр.).

Плани Гіммлера щодо 
ромів остаточно сформу-
валися наприкінці 1943 
р.: до осілих ромів та осіб 
змішаної ромської крові 
слід було ставитися так, 
як і до решти мешканців 
окупованої території, про-
те кочові роми й роми на-
половину, як і євреї, спря-
мовувалися до концта-

борів. Відповідний указ 
райхскомісара «Остлан-
да» Г.Лозе датовано 15 
листопада 1943 р. 

Яким було практичне 
виконання цих приписів 
на теренах Сіверщини? 
Наказ начальника поліції 
безпеки Чернігова, опри-
люднений 10 липня 1942 
р., передбачав для ромів 
«переселення на нові міс-
ця проживання». Під за-
грозою «суворої кари» у 
Чернігові зібралися роми 
з навколишніх містечок, 
сіл та хуторів. Усно їх по-
інформовано, що їхати-
муть до Сербії, наказа-
но взяти з собою гроші й 
коштовні речі. Нарешті, 
в серпні усіх ромів пере-
вели до міської в’язниці, 
звідки їх партіями щодня 
возили розстрілювати до 
Подусівського лісу. За різ-
ними джерелами, загаль-
на кількість страчених на-
ближалася до двох тисяч. 
У вересні 1942 р. знищен-
ня ромів тривало, лише 
тепер їх везли на розстріл 
до Павлівського лісу.

Цікаво, що лише один 
дослідник – М.Бессонов 
– наважився вивчити пи-
тання позиції місцевого 
населення щодо переслі-

дуваних ромів. Він пише, 
що «слов’янське насе-
лення надало ромській 
національній меншос-
ті підтримку, якої євреї 
не мали». Взагалі, він «не 
знайшов жодного випад-
ку, коли місцеве населен-
ня надавало б допомогу 
карателям». Науковець 
вказує на три причини та-
кої підтримки:

політична: роми не 
брали участі в політично-
му житті країни, тому не 
відповідали за репресії 
радянського режиму;

економічна: кваліфі-
ковані роми-ремісники 
та власники коней були 
залучені до селянського 
господарства, також до-
сить часто ромські родини 
отримували в селах і на 
хуторах притулок на зиму; 

культурно-психологіч-
на: ворожіння, пісні, тан-
ці, а з другого боку – по-
рівняна бідність, виклика-
ли не лише певні симпатії 
українців до ромів, але й 
щире співчуття.

 
Валерій ПОМАЗ, 

бібліограф 
Чернігівської 

обласної бібліотеки 
для юнацтва

Пораймос: роми

Чернігів очима літераторів
Аркадій Казка та інші
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У філармонійному центрі

Чернігів у проєкті 
«Філармонійний маратон» 

на Українському 
Радіо «Культура»

Обласний філармонійний центр фес-
тивалів та концертних програм взяв 
участь у цьому проєкті. Він триває з 1 лип-
ня і презентує усі 23 філармонії країни.

В прямому етері — унікальні факти з 
історії українських філармоній, музика у 
виконанні солістів і колективів, а також 
жива розмова в ефірі з очільниками фі-
лармоній та художніми керівниками.

Під час етеру ведуча київської студії Ра-
діо «Культура» Ірина Пашинська спілкува-
лася з генеральним директором – худож-
нім керівником центру, заслуженим діячем 
мистецтв України Сергієм Теребуном, з ху-
дожніми керівниками та головними дири-
гентами – Академічного симфонічного ор-
кестру «Філармонія» нашого центру, заслу-
женим діячем мистецтв України Миколою 
Сукачем, Академічного ансамблю пісні і 
танцю «Сіверські клейноди» , заслуженим 
діячем мистецтв України Сергієм Вовком, 
Академічного камерного хору ім. Д. Борт-
нянського Іваном Богдановим, з головним 
режисером центру Дмитром Обєдніковим.

Слухати етер в записі можна за поси-
ланнями:

h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ld8UDBGEMLM.

До річниці 
з дня народження 

Пантелеймона Куліша
7 серпня на території обласного істори-

ко-меморіального музею-заповідника «Ган-
нина Пустинь» у Борзнянському районі від-
булося мистецьке свято до 201-ї річниці з 
дня народження українського письменни-
ка, історика, етнографа Пантелеймона Кулі-
ша. Вшанували пам’ять земляка представ-
ники громадськості, влади району і області.

День народження Куліша завжди збирає 
в хуторі Мотронівка патріотів та однодумців 
з різних куточків України. Учасники заходу 
поклали квіти на могили Пантелеймона Кулі-
ша, Ганни Барвінок та Василя Білозерського. 
Традиційно було відправлено літію.

Для гостей «Ганниної Пустині» органі-
затори підготували велику концертну про-
граму. Участь в ній взяли артисти Капели 
бандуристів ім. О. Вересая обласного фі-
лармонійного центру (художній керівник та 
головний диригент – заслужена артистка 
України Раїса Борщ, головний хормейстер 
– заслужений працівник культури України 
Микола Борщ), солісти центру заслужені ар-
тисти України Володимир Гришин, Сергій Су-
лімовський, а також Ольга Печко, Марина 
Коваленко, аматорські колективи Борзнян-
ського району. 

В гостях – 
кращі джазмени України

Коли у липні 2019 року Jazz in Kiev 
Band & Laura Marti вперше виступили у за-
тишному дворику обласного філармонійно-
го центру, підкоривши любителів джазу – 
«музики вільних людей», натхненник колек-
тиву Олексій Коган пообіцяв обов’язково 
повернутися на цю маленьку сцену, яка так 
припала музикантам до душі.

7 серпня у дворику центру глядачі зно-
ву занурились у світ «Джазових історій з 
Олексієм Коганом», а музику їм знов дару-
вав Jazz in Kiev Band & Laura Marti: чарів-
на і чаруюча співачка Лаура Марті, Артем 
Менделенко (саксофони), Михайло Менде-
ленко (гітара), Володимир Камінський (кла-
вішні), Валерій Волков (ударні) і, звичайно, 
Олексій Коган (бас).

Кожен з музикантів Jazz in Kiev Band 
– ім’я на джазовій сцені. Лідер колективу 
Олексій Коган, який об’єднав кращих джаз-
менів країни, вже не одне десятиліття є про-
відником, головним популяризатором джа-
зової культури в Україні: музикант, продю-
сер, організатор мистецьких заходів, ра-
діоведучий. Разом з колективом – Лаура 
Марті, вокалістка, яка володіє широкою па-
літрою джазового співу (шістьма мовами!), 
до того ж є автором музики та текстів пісень. 

Запальні бразильські ритми, африкан-
ські теми і блюз – кожен номер на сцені 
ставав подією для глядачів.

Прес-центр обласного 
філармонійного центру 

фестивалів та концертних програм 

* * *
Розгризає кавові зерна
жінка-птаха, жінка-комаха...
Осінь пізня… вогко і темно...
Зерна смажені… зерна пахнуть
гіркотливо і солодкаво –
як прощання з тутешнім світом…
Ніч тече, мов прочахла кава,
у щілини й на смуги злітні.

Жінці-птасі, жінці-комасі
ані вирію, ані скиту –
тільки зерна, затвердлі в часі
та обточені чорним вітром…
Затужавіла крапля слізна.
Запеклись німотою крики…
Так не люблять лише Вітчизну –
непозбувно і неуникно…

Це не гріх, що взискує кари, –
просто доля жінки-комахи:
вигризати у зернах кави
світлі діри – для жінки-птахи.
Це не подвиг – зректися раю
просто неба, що впало вчора…

Просто жінка у хаті скраю
зерна кавові розгризає…
і облизує губи чорні.

* * *
Чи зреклася Бога чи вкрала
у нього корону? –
Ангели крильми забивали
чорну ворону.

Ангели сліпучі, аж сніжні,
пір’я не шкодуючи ніжне…
Та зробилось небо червоним,
як убили чорну ворону.

Я не знаю їхньої правди
і знати не хочу.
Як я розпізнаю їх завтра –
в темряві ночі?

Чи на мене зглянеться темінь,
що згусла в крилах? –
Бо живе у домі моєму
ворона біла.

Пір’ячко сліпуче, аж сніжне,
очі майже чорні, як вишні…
В світі, де вже й небо червоне,
чим спасешся, біла вороно?

* * *
А час іде. Ти спиш. А час іде.
Минає в ніч, як привид волі 

кволий…
Якщо не тут, то, значить, вже ніде.
Якщо не зараз, то уже ніколи.

А час байдужий. Ти прокинувсь? Ні?
Мине і день – без докору 

й рахунка...
Якщо не ти, то хто в твоєму сні
марнує кров і розливає трунки?

Він не питає: ти іще не вмер?
чому мовчиш найкращими 

словами?..
Якщо не я, не тут і не тепер,
пощо мені не спати поміж вами? 

* * *
Нічко моя чорнява,
ми удвох вже літа й літа…
Давай посмакуємо каву –
кажуть, віденська і крута.

Який далекий той Відень! –
Тепліші та ближчі твої зірки.
І ми туди не поїдемо,
бо там усі для нас – чужаки.
Та й що ті земні дороги? –
Одні безконечні шворки й дими…
А ти ж, моя нічко-небого,
до Бога висвячуєш путь прямий.
А ти ж із учора в сьогодні
посипала цукром мій битий шлях.
Кажуть – сіль, і вона холодна…
Та зате гаряча моя земля!

А ця джезва така бездонна –
як небачені небеса…
Та жодна цукринка твоя не тоне
і жодна зірка не вигаса.

* * *
Не ждіть пророків із чужих країв: 
на Соловках нема вже солов’їв! 
Гойдають пташенят, сліпих і кволих, 
Вітчизни упосліджені гаї – 
і ті малята надривають голос... 

Не навчені співати оди лжі, 
із Соловків не вернуться мужі: 
їх принесли, холодними, додому – 
і землі розступилися чужі, 
а власну й досі злякано судомить…

Героям – слава, пам’ять і… хрести!
Раз укопати – й більше не нести, 
і можна розговлятись на майдані…
Горить калина – стидно їй за тих, 
осолов’їлих, що піють осанни.

Заблуди блудять у своїх краях…
Іуди приручають солов’ят…
Торгують свіжим лавром 

златоусти… 
Осика не тремтить, бо нічия –
немає крайніх навіть для мотузки…

                           2005–2020 роки

* * *
Хочеш я тобі розкажу,
звідки ми вийшли?
Тебе цікавить більше,
куди ми йдемо? –
Це ліпше –
        прийшлі
тривожаться лише,
де ми.

Поет погойдує тишу 
між хвилями до і після.
Таїться рибкою пісня –
і в мулі мовчать тотеми. 

Прозаїк гойдає землю 
й обтоптує глиби темряв – 
шукає ходи таємні – 
таїться в демосі демон.

Старенький філософ древній,
долаючи нехіть і неміч,
засмолює висміяну діжу:
– Вам ще кортить полемік,
звідки, куди і де ми?
Ви – не інші, 

         а тому скажу:
кожен завжди окремо –
за винятком епідемій.

* * *
Стебла, в ріст!
           А корінню – гнити…
Нічого нового, нічого ефектного:
приміряють краватки вчорашні 

діти,
шиють костюм дерев’яний – 

мертвому.

«Життя триває» – банальніше 
тризни.

Луна розносить і гімни, і лайки.
Угноєну грядку звемо Вітчизною,
За морем украденим квилимо 

чайками…

Бадилля, задарма віддавши працю,
маскує дощем довгий шлях 

додому –
у ґрунт, де холодні кістки козацькі
втішаються спокоєм і невідомістю:

недосліджені, 
в музеях не виставлені,
етикетками не марковані,
не захвалені і не висміяні,
як належить, смертю впокорені...
Найліпша доля!
         А корінню – гнити,
щоб твердь ставала м’якою 

і творчою...

Чим допоможеш щасливим дітям,
яким дорослішати не хочеться?

* * *
Увіруй чи поворожи
у час досвітній…
Шукаю рідних між чужих,
шукаю рідних.
Кров проростає крізь зело,
а тромби – множить,
і сміх роздвоєним жалом
стримить у кожнім.

Мій світе, світочку, світку
немає місця…
Горить черешня у садку,
горить безслізно.
При ватрі вечора і дня,
при варті ночі.
Ніхто весну не зупиня…
Ніхто й не хоче!

Я, мабуть, наковталась снів-
димів – по комин…
Я та зима, якій в весні
немає дому.
Їй треба йти, текти в сліди
пустою кров’ю –
чи просто пам’яттю води,
що снить любов’ю…

Вода по руслу, як сліпа,
стікає в море –
і береги пече ропа,
од горя чорна!
Вода в розколини біжить –
од зіль, що квітнуть…
Шукаю рідних між чужих – 
гукаю рідних…

* * *
З цієї клітки простору і часу,
де тяжко всім – і з лихом, 

і з добром,
ми вийдем разом… 
чи загинем разом,
залишивши землі кривавий тромб – 
могилу братську… 
Чи ворожу, брате?
Кому проститься: вольному? рабу?
І чи земля зуміє розпізнати,
кому – калину,
а кому – вербу?

* * *
А те, що вийде, – назвемо долею 
й любити будемо 
душею голою і плоттю кволою – 
як люблять люди.
А те, що зайде без стуку й дозволу
в голодне серце,
назвем поезією, а прозою
саме назветься…
А те, що з нами повік залишиться
і стане фатумом,
прощати будемо, поки й дишеться, –
бо й нас прощатимуть…

* * *
На кожну ніч у Бога є день,
та не кожна весна восени 

розкається.
І коли я кажу: ніколи й ніде, –
Господь усміхається…

У кожну пустелю океан води
наллють небеса, коли Бог захоче.
І коли я стверджую: назавжди! – 
Він регоче.

На кожне сонце місяць гострить 
серп.

Та щит і меч вони носять обоє.
І коли я кажу, що здолаю все, – 
Бог хита головою…

На кожну усмішку набігає сльоза,
у кожній сльозі – промінь сонця 

грає…
І коли я кажу: Він вже все сказав, – 
я нічого не знаю.

* * * 
Ми будемо ще жити й жити –
вивітрюється довго плоть...
Колись ми станем діти-квіти
і привітає нас Господь.
Чола торкнеться вишній промінь –
не загойдається стебло,
і ми повернемось додому,
де нас ніколи не було.

Пітьма відступить, наче ватра
од сонця, що і так цвіте, –
і зійде завтра, світле завтра,
обіцяне для всіх дітей.
Петро прочинить райську хвіртку:
– Заходьте! Вишні… молоко…
Бджола, закохана у квітку,
згрішить тоненьким хоботком,
і, прощена, підніме ношу –
щоб сотворилися меди…

Ми будем діти – доки, Боже,
Ти молодий.

Наталка Фурса народилася 1964 року в Полтаві, але ран-
нє дитинство провела на Ічнянщині, в с. Більмачівка, тож своєю 
малою батьківщиною вважає й чернігівську землю, в яку глибо-
ко вросла родинними коренями. У 1971 році сім’я перебралася 
на Полтавщину, на іншу гілку родового дерева, – в селище Ро-
модан, що на Миргородщині. Закінчила факультет журналістики 
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працю-
вала журналісткою у засобах масової інформації, редактором у 
видавництвах Києва та Київщини, довгий час жила у Полтаві. З 
2011 року знову мешкає в Ромодані, на творчій роботі.

Автор поетичних книжок «Окрик» (Київ, 1993), «Дар Любові» 
(Полтава, 1997), «Страсті по Страті» (Полтава, 2000, 2001), «Не-
облітане небо» (Полтава, 2002), «Нічого, крім повторень» (Київ–
Хмельницький, 2004), «Пилок і пил» (Полтава, 2015), а також 
книги малої прози «Зінське щеня» (Полтава, 2017). 

Член Національної Спілки письменників України (1997) та  
Асоціації українських письменників (2001).

У серпні цього року в полтавському видавництві «Дивосвіт» 

побачила світ сьома поетична книжка Наталки Фурси під на-
звою «…ані вирію, ані скиту…». 

На 3 вересня в Чернігівській центральній міській бібліо-
теці ім. М. Коцюбинського  (вул. Кирпоноса, 22) запланова-
на презентація цієї нової книжки  Наталки Фурси «…ані ви-
рію, ані скиту…».

Пропонуємо вірші з  цього нового видання нашої землячки.

Наталка Фурса: 
«…ані вирію, ані скиту…».
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У світі цікавого

Сода з легкістю очищає будь-яку гладку поверхню 
керамічної плитки, умивальника, унітазу, раковини, 
елементів сантехніки.

Забруднення на килимі потрібно ретельно посипати 
содою, почекати до години і добре пропилососити.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Що таке прожитко-
вий мінімум? Це коли лю-
дина ще дихає і частково 
їсть.

 Найважче носити 
порожній гаманець.

 Потрібно вміти про-
бачати людям їхні помил-
ки, тому що одного разу ти 
помилишся сам.

 Я пробачаю багато 
що, але я ніколи не забу-
ваю те, що було сказано 
або зроблено.

 Досвід зростає пря-
мо пропорційно виведе-
ному з ладу обладнанню.

Було колись...
Якщо взяти 200 ка-

зок братів Грімм, можна 
помітити дивну тенден-
цію – жінки у них ведуть 
себе набагато гірше, ніж 
чоловіки. У казках зустрі-
чається шістнадцять зліс-
них матерів або мачух і 
всього три злісних батька 
чи вітчима. Злих відьом 
у казках братів Грімм аж 
двадцять три, тоді як злих 
чаклунів всього двоє. 
Тринадцять молодих жі-
нок вбивають або зра-
джують чоловіків, які їх 
люблять, тоді, як з чолові-
ків на таку підлість нава-
жується всього один. Ці-
каво, це говорить про те, 
що брати Грімм не люби-
ли жінок або яким-небудь 
чином відображає істо-
ричну реальність?

* * *
Артур Конан Дойл ві-

рив у крилатих фей. Він 
написав книгу «Пришес-
тя фей», в якій опубліку-
вав «фотографії» крила-
тих фей і експертизи, які 
доводять достовірність 
знімків. Письменник ви-
тратив дуже великі кошти 
на ці дослідження.

Куточок 
гумору

Оснащення психліка-
рень комп’ютерами йде 
повним ходом, про що 
свідчать коментарі в Ін-
тернеті.

☺ ☺ ☺
– Синок, як екзамени?
– Подорожчали, тату.
☺ ☺ ☺

Якщо чоловік відкри-
ває двері машини дружині, 
значить це або нова ма-
шина, або нова дружина.

☺ ☺ ☺
– О котрій ти будеш 

вдома?
– Час вже запам’ятати: 

по п’ятницях я приходжу 
додому в суботу.

☺ ☺ ☺
Сьогодні помилко-

во поповнив чужий теле-
фон на 200 гривень. Щоб 
не було прикро, надіслав 
туди ж СМС: «За шикарний 
секс».

Корисні порадиКорисні поради

 Озеро Тітікака знаходиться на кордоні Перу і Болі-
вії. Площа – 8267 квадратних кілометрів. Це найвисокогір-
ніше судноплавне озеро світу. Воно розташоване на висоті 
3811 метрів над рівнем світового океану. Це друге за пло-
щею прісноводне озеро Південної Америки.

 Найбільше прісноводне озеро світу – Верхнє у систе-
мі Великих озер Північної Америки. Його площа становить 82 
тис. км. КВ (це понад дві з половиною території Чернігівщини).

 Найсолоніше озеро – Мертве море (солоність дося-
гає понад 400 промілле). Водночас це озеро з найнижчим у 
світі урізом води (- 408 м до рівня світового океану).

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

дбати букіністичну літературу: книги з історії, філосо-
фії, класику зарубіжну та українську (розстріляне від-
родження, діаспорних письменників), сучасну україн-
ську літературу, фентезі, фантастику. Російську класи-
ку 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.

Чернігівський обласний 
академічний музично-драматичний 

театр ім. Т.Шевченка
24 – Концерт до Дня незалежності. 17. 00.
25 – Вільні метелики». Біла сцена. 
28 – «Приборкання норовливого». Прем`єра. 
29 – «Танго».
30 – Мати все». 
Початок вистав о 18.00

Чернігівський молодіжний театр
20, 21, 22, 23 – «Казанова. Сповідь».
26, 27 – «Полліанна».
28, 29 – «Залишитися з носом».
30, 31 – «Мамаклава».
Початок вистав о 19.00.

Чернігівські міська центральна 
бібліотека ім. М. Коцюбинського 

Бібліотека, «Чернігівський центр поліської автентики» при 
бібліотеці пропонують долучитися до скарбів традиційного на-
родного співу Чернігівщини. Цікава концертна програма. Ху-
дожній колектив «Панянки» з с. Слабин Чернігівського району

20 серпня, 16.00 (бібліотека ім. М. Коцюбинського, вул. 
Кирпоноса, 22). 

Неправильно Правильно
Ні при яких обставинах За жодних умов

Ніскільки не страшно Зовсім не страшно

Ніхто інший Більше ніхто

Нічого не представляє Нічого не уявляє

Носить ім`я Має ім`я, називається

Носяться чутки Йде чутка, поголос

Записуйте всі справи. 
Не намагайтеся тримати все 
в голові. Занотовуйте їх на 
папір або в програму-плану-
вальник. Чим менше в нашій 
свідомості думок про неви-
конані справи, тим більше ми 
здатні фокусуватися на по-
точному завданні, і тим якісні-
ше ми можемо його виконати.

Робіть спочатку найваж-
ливіше. Начебто просто. Але 
на практиці виходить, що ми 
часто зайняті не найважливі-
шими справами, відкладаючи 
важливі справи «на потім». Ві-
зьміть за правило: спочатку 
головне, а потім все інше.

Складайте план на день 
з вечора. Не відкладайте 
планування на ранок або на 
«само собою». 

Прагніть до однозадач-
ности. Не намагайтеся зро-
бити все і відразу. Виберіть 
завдання, приберіть відволі-
каючі фактори (телевізор, те-
лефон, інтернет, чайок-каву-
перекур через кожні 5 хви-
лин) і просто робіть.

Вставайте рано. Давня, 
як світ, порада, яка дозволяє 
мільйонам людей по всьому 
світу встигати багато кожен 
день. Відповідно, засинайте 
до опівночі. 

Займайтеся спортом або 
хоча б зарядкою. Це допоможе 
тримати тіло в потрібній формі, 
а також розум і дух будуть пра-
цювати ефективніше. Та й від-
чувати ви себе будете набага-
то краще. Зарядка не вимагає 
ніяких тренажерів, крім одного, 
найважливішого - сили волі.

Виключіть «не дії» зі 
списку справ. Нехай у вашо-
му плані буде тільки те, що 
можна взяти і зробити без 
того, щоб хапатися за серце, 

нервово відраховувати кра-
плі валер'янки і пускатися в 
роздуми про сенс Всесвіту. 
Наприклад, «запустити новий 
проект» - це не справа. Спра-
ви – це конкретні дії.

Будьте активні. Не реа-
гуйте, а самі визначайте, що 
робити, а що – ні. Ігноруйте 
неважливе. Ви навіть не уяв-
ляєте, скільки додаткового 
часу ви собі можете звільни-
ти, просто ігноруючи все, що 
можна і потрібно ігнорувати.

Зберігайте файли відра-
зу туди, де їм місце. Для цьо-
го вам буде потрібно, звичай-
но, продумати систему збе-
рігання файлів для кожного 
типу. Але це набагато полег-
шить пошук і обробку інфор-
мації в майбутньому.

Змінюйте види діяльнос-
ті. Чим довше ви робите одне і 
те ж, тим нижче ваша продук-
тивність. Якщо не виходить 
робити це в рамках роботи, 
то хоча б продумуйте різні ва-
ріанти проведення вільного 
часу. Це допоможе зберіга-
ти свіжість погляду і високий 
творчий потенціал.

Виберіть цитату для на-
тхнення вранці і тримайте 
її в голові протягом усього 
дня. Як тільки вам знадобить-
ся додаткова мотивація, зга-
дайте про неї. Таким чином, у 
вас завжди буде хоч щось, що 
підбадьорить вас. І припиніть 
думати про себе погано. Ви – 
унікальна особистість.

Допоможіть комусь. Ось 
один з найпотужніших стиму-
лів, що підвищує самооцінку 
і дозволяють повірити в свої 
сили заново. А свої проблеми 
після рішення чужих здаються 
менш страшними.

Не займайтеся 
цим під час 

грози 
Фахівці Національно-

го управління океанічних і 
атмосферних досліджень 
США опублікувало список 
справ, якими можна займа-
тися під час грози. Ці занят-
тя пов'язані з роботою во-
допроводу або електрики. 
Вчені попереджають: якщо 
за вікном гримить грім і 
б'ють блискавки, потрібно 
перебувати якнайдалі від 
сантехніки і джерел струму. 
«Якщо в будинок вдарить 
блискавка, вона може про-
йти через електропроводку 
або водопровід, тому все, 
що підключено до розет-
ки або системи труб, може 
опинитися під напругою», 
заявили експерти. 

Таким чином, деякі 
справи краще відкласти на 
час, коли гроза закінчиться. 

Вчені назвали конкрет-
ні справи, якими не можна 
займатися під час грози: 

мити руки або посуд, 
приймати душ або ванну; 
користуватися посудомий-
ною, пральною машинами; 
телефонувати; 

вмикати електроприла-
ди. 

Більше того: для повної 
безпеки тільки мінімум че-
рез 30 хвилин після закін-
чення грози можна зно-
ву робити перерахованих 
вище. Звичайно, це незруч-
но, але зате гарантує без-
пеку і може зберегти життя.

Цікаве по планеті

Учасники змагатимуться у швидкості, щи-
рості і креативі обіймів з деревами.

В чемпіонаті візьмуть участь не тільки 
фіни, а й громадяни США Австралії, Естонії, 
Німеччини, Італії, Малайзії і Шотландії. Чем-
піонат пройде в лісі Халіппу у містечка Леві в 
фінській Лапландії. І складатися буде з трьох 
етапів.

На першому етапі спортсмени покажуть 
свої можливості в масштабі обіймів. Завдан-
ня полягає в тому, щоб визначити учасника, 

який обніме найбільше дерев за вісім хви-
лин. При цьому кожне дерево потрібно буде 
обнімати не менше п'яти секунд.

На другому етапі спортсменам потрібно 
буде показати, наскільки щиро можна обні-
мати дерева.

Третій етап - фрістайл. Переможці будуть 
оцінюватися за творчим задумом. Креатив-
ність в обніманні дерев потрібно буде демон-
струвати протягом однієї хвилини.

Заявки приймаються до 29 серпня. Але 
організатори врахували, що всі бажаючі не 
зможуть взяти участь у конкурсі, дотримую-
чись правил карантину через коронавірус. 
Тому в конкурсі також можна взяти участь 
дистанційно, відправивши фото, де учасник 
обнімає дерево. До фото потрібно доклас-
ти географічні координати дерева і описати 
в 25 словах, чому учасник обрав саме це де-
рево.

Чемпіонат транслюватимуть онлайн. Пе-
реможців оголосять 30 серпня. Переможець 
отримає тижневий відпочинок в лісі Халіппу.

Фінляндія приймає перший чемпіонат світу з обіймів дерев

Близько 4000 років тому пара відобра-
зила свій шлюбний договір на глині. Коли 
цю глиняну табличку знайшли в 2017 році 
на археологічному об'єкті Кюльтепе-Каніш 
в Туреччині, незабаром стало ясно, що вели-
ка частина контракту стосується дітей. Ассі-
рійська пара, Лакіпум і Хатала, погодилися 
спробувати протягом двох років народити 
на світ власне потомство.

У разі, якщо дітей не було б, дружина по-
винна була знайти сурогатну матір. Якщо 
конкретніше, Хатала мала купити жінку-ра-

биню для свого чоловіка. Після появи дити-
ни, Лакіпуму було дозволено продати матір, 
якщо він цього захотів би.

Контракт є найстарішим, в якому зга-
дується сурогатне материнство і безплід-
дя, хоча в дещо іншому світлі, ніж сьогодні. 
Хоча це відображає древнє переконання в 
тому, що безпліддя було провиною дружи-
ни, контракт передбачав вільне розлучен-
ня. Особа, що ініціювала розлучення, пови-
нна була заплатити іншій людині п'ять мірок 
срібла.

Як працювати ефективніше

Знайдено шлюбний договір, якому 4000 років


