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5 вересня 2005 року по-
чалися ганебні чвари між 
політичними силами – пере-
можцями першого Майдану: 
«Нашою Україною» і БЮТ.

5 вересня 2014 року 
було підписано Мінські уго-
ди, тяжкі для України, виму-
шені через наші поразки на 
початках війни. Зупиняючи 
начебто бойові дії, Угоди на-
довго заморозили конфлікт 
на Донбасі, окупацію його 
частини.

Ось така гримаса історії, 
такий збіг. Звісно, випадко-
вий, скаже хтось і буде пра-
вий. Однак між цими датами, 
цими подіями є дуже прямий 
зв'язок…

Зараз інколи учасникам 
другого Майдану, Революції 
Гідності, ставлять запитання: 
чи вийшли б ви на Майдан, 
якби знали, що буде сьогодні, 
у 2020-ому? Це перша в часи 
нашої незалежності втра-
та частини території – Криму 
і третини Донбасу, перша в 
цій же історії війна в Україні, 
понад 13 тисяч загиблих, де-
сятки тисяч поранених, понад 
півтора мільйони біженців, 
колосальні руйнування. 

Але історія не знає умов-
ної форми на кшталт «А от 
якби сталося отак?». Сталося 
так, як є. Тому ліпше пошукати 
відповідь на інше запитання: 
як це сталося? Як міг в Укра-
їні, демократичній державі в 
центрі Європи, в ХХІ столітті 
з’явитися такий режим, який 
пішов на вбивство громадян 
у центрі столиці, який довело-
ся змивати кров’ю, і ця кров 
продовжує литися: нинішня 
війна на Сході – продовжен-
ня і породження того режиму. 
А сталося таке в першу чер-
гу через ганебні чвари нашої 
політичної еліти. 

Цими вересневими дня-
ми – сумний ювілей: рівно 
15 років тому почалася ця 
ганебна війна. Якщо вже по-
літика в нас так персоніфіко-
вана, і навіть партії вирізня-
ють не за назвами, тим паче, 

не за ідеологіями, а за пріз-
вищами лідерів, то персоні-
фікуймо і ці чвари: війна між 
Віктором Ющенком і Юлією 
Тимошенко, Президентом і 
Прем’єром держави. Примі-
тивно було б зараз утягувати-
ся, як у ті перші постмайданні 
роки, в дискусії – хто кращий. 
Але хронологічно війна поча-
лася 5 вересня 2005 року, із 
пресконференції Олексан-
дра Зінченка, нині покійно-
го. На президентських вибо-
рах Зінченко був головою ви-
борчого штабу Ющенка, з об-
ранням останнього главою 
держави очолив Держсекре-
таріат (Адміністрацію) Прези-
дента. І раптом Зінченко пу-
блічно озвучив на конферен-
ції все, що вже почав озву-
чувати БЮТ і його лідер Юлія 
Тимошенко: корупція сягнула 
вищих ешелонів влади, най-
ближчого оточення Ющенка, 

і президент покриває коруп-
ціонерів. Буквально одра-
зу Юлія Тимошенко публічно 
розвинула цю тезу, назвавши 
корупціонерами найближчих 
соратників Ющенка, таких як 
Порошенко, Мартиненко, Тре-
тьяков, Жванія. 

Від Ющенка Тимошенко 
отримала пропозицію припи-
нити цю війну, але відмовила-
ся, посилаючись на боротьбу 
з корупцією.

І за кілька днів Ющенко 
відправив у відставку і Юлію 
Тимошенко, і своїх названих 
соратників. Але війна була 
розв’язана. Далі почалися 
кількамісячні чвари, політич-
на війна, притому в час пар-
ламентської виборчої кампа-
нії. Весною 2006 року мали 
пройти чергові вибори Верхо-
вної Ради. Надзвичайно важ-
ливі, за суттю як продовжен-
ня справи Майдану. 

Пригадаймо, що на піку 
протистояння (Майдану, По-
маранчевої революції) 8 груд-
ня 2004 року Верховна Рада, 
як величезний суспільний 
компроміс ворогуючих сто-
рін, ухвалила два кардиналь-
ні рішення. Перше – оголоси-
ти сфальсифікованим другий 
тур виборів, на якому пере-
можцем було оголошено Яну-
ковича, і провести третій тур, 
точніше, повторне голосуван-
ня другого туру. Всі розуміли, 
що фактично це означає пе-
ремогу Ющенка. Натомість 
Рада внесла кардинальні змі-
ни до Конституції України, пе-
ретворивши її з президент-
сько-парламентської в пар-
ламентсько-президентську 
республіку, зі зменшенням 
повноважень президента і 
збільшенням їх у парламен-
ту і уряду. Але що суттєво: ці 
зміни набували чинності май-
же через півтора роки – після 
виборів нової Ради. Тому було 
вкрай важливо, щоб сили 
Майдану перемогли на пар-
ламентських виборах. 

Усе марно: війна сил Май-
дану набирала обертів. І ось 
сумний результат: Блоки «НУ» 
(«Наша Україна» Ющенка) і 
БЮТ (Блок Юлії Тимошенко) не 
набрали більшості мандатів 
Ради. Довелося йти на поклін 
до соціалістів на чолі з Моро-
зом і вже з ними ліпити коалі-
цію, хистку і нетривку, яка не-
вдовзі посипалася. Потім було 
друге призначення Януковича 
прем’єр-міністром, хоч, істи-
ни ради, за новою Конституці-
єю у призначенні прем’єра го-
ловну роль відігравав уже не 
президент, а парламент.

І всі ці роки тривала війна 
між «Нашою Україною» і БЮТ.

Не стихла вона й під нові 
президентські вибори почат-
ку 2010 року. Результат був 
прогнозований: перемога 
Януковича і тріумфальне по-
вернення регіоналів до вла-
ди, з усім, що настало по-
тім і що завершилося 
другим Майданом. 

Від Майданів – до Мінських угод
Дивовижний історичний збіг дати 5 вересня

Чому немає лідера 
у білоруських протестів?

Для когось все починалось в рези-
денції Вискулі у Біловезькій пущі, де в 
грудні 1991 році Леонід Кравчук, Ста-
ніслав Шушкевич і Борис Єльцин підпи-
сали угоду про створення СНД, що стало 
вироком та розпадом СРСР. 

Хтось наполягатиме, що перелом-
ним сюжетом в долі білоруської нації 
стало обрання Олександра Лукашенка 
10 липня 1994 року президентом Рес-

публіки Білорусь. Нагадаю, в другому 
турі він набрав більше 80 відсотків го-
лосів від числа тих, хто взяв участь у ви-
борах. 

Хтось наполягатиме, що сьогодніш-
ню ситуацію в РБ спричинено утворен-
ням Союзної держави РФ та РБ 26 січ-
ня 2000 року, коли набув чинності від-
повідний договір. 

Не менш важливою віхою є 6 жов-
тня 2007 року – вступ Республіки 
Білорусь до Митного союзу ра-
зом з РФ та Казахстаном. 

Живє Бєларусь!
Протести в Білорусі – несподіванка. 

Саме так сприйняли події після прези-
дентських виборів більшість українців. Це 
такий собі Фенікс, який з’явився з попелу і 
мав би зникнути в нікуди. 

Зараз ті, хто стежать за подіями в РБ, 
цікавляться: коли ж це все припинить-
ся, адже народ постав по суті, не маючи 
лідера. 

Це прагнення свободи і втома, яка на-
копичувалася аж 26 років. Зрозуміти все 
це можна виключно після того, як даси від-
повідь на питання, з чого все починалось.

20 років без 
Георгія 

Гонгадзе
Чорнобиль, Гонгадзе. На 

превеликий жаль, так уже 
склалося, що саме ці поняття 
чи не найбільше пригадують у 
світі, коли говорять про Укра-
їну. І якщо Чорнобильська катастрофа,  найбільша техноген-
на аварія в історії людства, – це породження ще Радянсько-
го Союзу, то вбивство журналіста – це вже наша, українська 
реальність. 

Біографічна довідка.  Георгій (Гія) Русланович Гонгадзе 
(21 травня 1969, Тбілісі – 17 вересня 2000,  Київ) – громад-
ський діяч, український опозиційний журналіст грузинського 
походження, відомий своїми критичними антивладними висту-
пами. Герой України. Засновник та перший головний редактор 
інтернет-газети «Українська правда».

Вбивство Гонгадзе викликало широкий резонанс в Украї-
ні та за її межами та вважається однією з найгучніших кримі-
нальних справ сучасної України. За популярною в суспільстві  
версією, до захоплення та вбивства журналіста причетні ви-
сокопосадовці, наближені безпосередньо до Леоніда Кучми, 
який нібито особисто віддавав наказ щодо викрадення Гонга-
дзе. Називають причетним також тодішнього голову Верховної 
Ради Володимира Литвина. 

Але все це – лише версії. Правди суспільство так і не ді-
зналося за 20 років, уже при кількох президентах і парламен-
тах. Правди в сенсі – хто ж організував вбивство Георгія Гон-
гадзе? Безпосередні вбивці давно знайдені і засуджені до 
ув̀ язнення. Але хто ними керував, хто і з якою метою затіяв 
страшний злочин? 

Не менш поширена й версія, що це була якась велика по-
літична гра, спрямована проти України Росією, а, можливо, 
навіть і Заходом. І Георгій, безумовно, відомий, талановитий 
журналіст, просто потрапив у жорна цієї гри.

Притому, що за ці майже три десятиліття у нас сталося  чи-
мало резонансних і загадкових загибелей, цілком можливо –  
вбивств, дуже відомих людей, починаючи з В`ячеслава Чорно-
вола й інших (Кравченко, Кирпа).

Так чи інакше,  16 вересня 2000 року, коли в Києві був ви-
крадений і в ніч на 17 вересня неподалік столиці вбитий Геор-
гій Гонгадзе,  стало символом політичного терору. В тому чис-
лі і проти журналістів, яких загинуло за ці роки немало. Проти 
свободи слова, демократії.  

Вічна пам'ять Георгію Гонгадзе.  Вшануймо його 
сьогодні.  

86514
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Бліц-інформ
Голова обласної державної 
адміністрації Андрій 
Прокопенко подав у відставку
Про це він заявив 12 верес-

ня на своїй сторінці у соцмережі 
Фейсбук:

«Я подав заяву про відстав-
ку з посади голови Чернігів-
ської ОДА.

Основна причина – це те, що 
я фактично позбавлений впли-
ву на кадрову політику та фор-
мування складу кандидатів до обласної ради. Голова 
ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий 
голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію 
розвитку регіону. А без цього моя робота не має сен-
су», заявив Андрій Прокопенко.

«Будь-який конфлікт шкодить обом сторонам, а в 
нашому випадку – він може шкодити президенту та на-
шій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати», 
додав він.

Президент Володимир Зеленський призначив 
Прокопенка очільником Чернігівської обласної дер-
жавної адміністрації 1 листопада 2019 року

Ніжин, Бобровицький 
та Носівський райони 
у червоній зоні карантину
В Україні рішенням уряду на кожні два тижні вста-

новлюються 4 зони карантину, залежно від ситуації із 
захворюваннями на короновірус. Найбільш жорсткий 
карантин у червоній зоні, далі, в порядку зменшення 
обмежень – помаранчева, жовта, зелена зони. 

Ніжин, Бобровицький та Носівський райони з 14 
вересня на два тижні у червоній зоні карантину. 

Борзнянський, Куликівський та Ніжинський райо-
ни – у помаранчевій зоні. 

Міста Чернігів та Прилуки, Варвинський, Горо-
днянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, 
Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігів-
ський райони – у жовтій зоні.

У жовтій зоні зберігаються обмеження зеленої 
зони, а також забороняється відвідувати установи со-
ціального захисту, в яких перебувають люди похилого 
віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні зберігаються обмеження 
жовтої та зеленої зон, а також забороняється робота 
розважальних закладів, ресторанів у нічний час, пла-
нові госпіталізації в лікарнях, робота спортзалів та за-
кладів культур.

У червоній зоні, крім зазначених обмежень інших 
зон, також заборонений рух громадського транспорту, 
відвідування закладів освіти. Там мають бути закрити-
ми ТРЦ, кафе та ресторани.

Такі епідемічні рівні встановлюються на два тижні.

В області вперше з 2012 року 
відкрилась нова школа
Носівська ЗОШ №5 тривалий час мала статус дов-

гобуду, зводити її почали ще в далекому 1989 році та 
так і не змогли добудувати. Цього ж року її включили 
до Програми Президента «Велике будівництво» і за-
вдяки цьому масштабний об’єкт було завершено.

 «Сьогоднішнє свято – результат успішної співпра-
ці влади і громади. Вперше з 2012 року в області від-
кривається новозбудована школа. Включення Носів-
ської школи до Програми Президента України Володи-
мира Зеленського «Велике будівництво» надало необ-
хідний імпульс та фінансові ресурси для завершення 
цього об'єкту», зазначив 1 вересня на урочистостях 
відкриття школи голова обласної держадміністрації 
Андрій Прокопенко.

Новий навчальний заклад, площею 4870 кв.м., по-
вністю відповідає вимогам концепції “Нової україн-
ської школи”: розрахований на 520 учнівських місць 
та забезпечений професійним педагогічним колекти-
вом. У школі 25 сучасних навчальних аудиторій, 2 май-
стерні з дерево та металообробки, бібліотека, спор-
тивна та актова зали, комфортна їдальня та спор-
тивний майданчик зі штучним покриттям. Крім того, 
проєктом передбачено теплопостачання школи від 
твердопаливної та газової котелень.

Вартість проєкту – 57,42 мільйона гривень. З них 
– 26,1 мільйонів гривень – кошти Державного фон-
ду регіонального розвитку України. 4,3 мільйонів гри-
вень – кошти місцевого бюджету. 27 мільйонів гри-
вень – кошти державного бюджету попередніх років. 

Також в цьому році 7,5 мільйонів гривень буде ви-
ділено в рамках програми «Спроможна школа».

Крім того, фінансову допомогу у розмірі 1,5 млн 
гривень для облаштування внутрішніх приміщень та 
актової зали надали меценати, а саме «Український 
аграрний холдинг».

Відкриття школи дасть змогу зменшити переван-
таженість міських шкіл м.Носівка та перевести учнів 
 до новозбудованої школи.

6 вересня з нагоди Дня під-
приємця в Чернігові відбувся 
Четвертий Бізнес-фест «Разом 
до успіху».

Голова Чернігівської облас-
ної держадміністрації Андрій 
Прокопенко, заступник голови 
облради Арсен Дідур, міський го-
лова Владислав Атрошенко при-
вітали бізнес-спільноту з профе-
сійним святом.

Учасниками фестивалю ста-
ли більше сотні підприємств з 
різних куточків Чернігівщини.

Представники бізнесових 
кіл урочистою кавалькадою про-
йшлися вулицями міста від Цен-
трального парку культури та від-
починку до Алеї Героїв, де від-
булося основне дійство. Тут міс-
цеві виробники та підприємці 
презентували свою продукцію. 

— Підприємці виконують 
роль головного драйверу розви-
тку економіки Чернігівщини. На 
сьогодні в області налічується 6 
тисяч підприємств та понад 36 

тисяч фізичних-осіб підприємців. 
Завдяки цьому роботою забез-
печені 150 тис. працівників. Ма-
лий та середній бізнес формує 
80% обсягів реалізованої про-
дукції та забезпечує 50% подат-
кових надходжень до місцевих 
бюджетів, - наголосив у віталь-
ній промові Андрій Прокопенко. 

В рамках заходу відзначено 
нагородами представників біз-
нес-еліти регіону. 

Почесною грамотою облас-
ної державної адміністрації на-

городжені:
Перепечай Петро Борисо-

вич – голова фермерського гос-
подарства «Зелений обрій», міс-
то Мена;

Смаглюк Володимир Мико-
лайович – директор ТОВ «Пле-
мінне господарство «Бреч», се-
лище Бреч, Корюківський район.

Ряду підприємців оголошено 
подяки голови ОДА.

В рамках обласної Про-
грами розвитку малого і се-

реднього підприємництва на 
2017-2020 роки цьогоріч вдру-
ге провели обласний щорічний 
конкурс «Кращий товар Чернігів-
щини»-2020»..

Переможцями конкурсу у 
номінації «Продовольчі товари» 
визнані:

масло солодковершкове 
«Екстра» та молоко сухе незби-
ране 26% жирності, виробник 
– Приватне акціонерне товари-
ство «Ічнянський завод сухого 
молока та масла» (директор – 
Хвіст Леонід Миколайович);

хліб «З льоном» подовий, ви-
робник – ТОВ «НіжинХліб» (ди-
ректор – Дегтяренко В’ячеслав 
Миколайович);

хліб «По-білоруськи», вироб-
ник – ТОВ «Наша булочка» (ди-
ректор – Коваленко Оксана Во-
лодимирівна);

вершки пастеризовані, сир 
твердий «Російський», сметана, 
виробник – Приватне акціонер-
не товариство «Куликівське мо-
локо» (в. о. директора – Аніч Сер-
гій Вікторович);

напої медові «Меди питні 
«Сокиринські», виробник – ФОП 
Вовнянко Микола Іванович;

сир напівтвердий «Гауда», ви-
робник – Приватне сільгосппід-
приємство «Пісківське» (дирек-
тор – Колоша Валерій Петрович).

Переможці конкурсу «Кра-

щий товар Чернігівщини» у номі-
нації «Непродовольчі товари»:

м’яконабивна іграшка «Вед-
медик Теді 025», виробник – 
Приватне підприємство «Копи-
ця»;

причіп вантажний до лег-
кового автомобіля, виробник – 
ТОВ «Кияшко».

Диплом конкурсу «Кращий 
товар Чернігівщини»-2020 у ка-
тегорії «Новинка року»:

ПАТ «Куликівське молоко» – 
за йогурти натуральні питні «По-
луниця», «Чорниця», «Яблуко-Чіа», 
сир твердий «Радомер».

Дипломи конкурсу «Кращий 
товар Чернігівщини»-2020 отри-
мали:

ТОВ «Наша булочка»: за хліб 
«По-прибалтійськи», хліб «Пуш-
карівський», хліб «Ризький», хліб 
«По-фінськи»;

ПАТ «Куликівське молоко»: 
за масло селянське солодко-
вершкове, масло солодковерш-
кове «Екстра», сир кисломолоч-
ний;

Приватне сільгосппідпри-
ємство «Пісківське»: за печиво 
«Вершкове», ковбасу напівкоп-
чену «Краківська», ковбасу варе-
но-копчену «Президентська», бо-
рошно пшеничне;

Приватне підприємство «Ко-
пиця»: за м’яконабивну іграшку 
«Слон-001».

Бізнес-фест «Разом до успіху» 

Комісії з присудження Об-
ласної літературно-мистецької 
премії ім. М. Коцюбинського ви-
значила лауреатів 2020 року. 
Ця головна літературно-мис-
тецька премія області прису-
джується вже кілька десятиліть, 
за найактивнішої участі Чер-
нігівського літературно-мемо-
ріального музею-заповідника 
Михайла Коцюбинського.

Ось лауреати премії за 2020 
рік, по номінаціях. 

« П о е з і я » 
– Ольга Бать-
ковська. За 
книгу поезії 
« Д о м і н а н т а » 
(2019 р.). Оль-
га Василівна 

Батьковська, член Національної 
спілки письменників України, ав-
торка кількох поетичних збірок. 
Народилася 9. 07. 1959 р. в селі 
Нові Млини Борзнянського райо-
ну. Закінчила Прилуцьке педаго-
гічне училище, Ніжинське куль-

тосвітнє училище та Київський 
державний інститут культури. 
Працювала у сфері культури Бах-
мача. 

«Проза» – 
Віталій Божок. 
За книгу «Афган-
ська жара». Ав-
тор багатьох по-
етичних і про-
зових книжок 

Божок Віталій Миколайович на-
родився 1957 року в с. Держа-
нівка Носівського району. Дав-
но мешкає і працює журналіс-
том у Корюківці. 

 «Музич-
не мистецтво» 
– Сергій Тере-
бун. За зна-
чний внесок у 
розвиток та по-
пуляризацію музичного мис-
тецтва Чернігівщини. Теребун 
Сергій Іванович (1963 р. н.) – ге-
неральний директор – художній 
керівник обласного комуналь-

ного підприємства «Чернігів-
ський обласний філармонійний 
центр фестивалів та концертних 
програм».

« Н а р о д о -
знавство» – Ка-
терина Лісо-
венко. За книгу 
«Затоплена При-
дніпровська ци-
вілізація. Історія. 
Людські долі». Лісовенко Кате-
рина Василівна народилась 7. 
09.1950 р. в селі Житні гори на 
Київщині, учителька української 
мови і літератури, відмінник на-
родної освіти,. Працювала ви-
кладачем у ряді шкіл Києва та 
області, в Чернігові.

«Теат ра ль -
не мистецтво» 
– Інна Сергієн-
ко. За втілення 
образу жінки – 
матері, сестри, 

нареченої, подруги у виставі 
«Прощена неділя» (за п̀ єсою Лі-

лії Черненко, Прилуки) в Черні-
гівському молодіжному театрі, 
де працює актрисою, та серію 
проведених благодійних захо-
дів у м. Прилуки та м. Чернігові 
з цією виставою.

Сергієнко Інна Іванівна на-
родилася 22. 03. 1983 р. у с. 
Орлівка Куликівського району. 
Закінчила Ніжинське училище 
культури та мистецтв ім. М. Зань-
ковецкої та Ніжинський держав-
ний університет ім. М. Гоголя.

«Декоратив-
не та образот-
ворче мисте-
цтво» – Оксана 
Корнієнко. За 
цикл робіт «Мандри UA». Черні-
гівська майстриня Оксана Іва-
нівна Корнієнко народилася 11. 
05. 1961 р. в Чернігові.

Вручення премії відбудеться 
17 вересня у музеї-заповіднику 
М. Коцюбинського під час уро-
чистостей з нагоди 156-річчя від 
дня народження письменника.

Чемпіонат України з футбо-
лу. Прем`єр-ліга. 2 тур. 11 ве-
ресня, Київ. «Динамо» –«Десна» 
– 0:0.

Ледве зігравши перший тур, 
команди пішли аж на 3-тижневу 
перерву. Причина – матчі збір-
ної України у турнірі – Ліга на-
цій. Але чи не задовгою була та 
перерва? Та й збірній це не дуже 
допомогло: ледве вигравши у се-
реднячка Швейцарії (2:1), наші з 
тріском програли Іспанії – 0:4.

Матч у Києві на спорткомп-
лексі «Олімпійський» відкривав 
другий тур. Господарі постави-
лися до гри з усією серйозністю, 
пам`ятаючи, що в попередньо-
му чемпіонаті, при одній нічиїй, 
«Десна» двічі перемогла киян і 
лише один раз програла. До того 
ж, у «Динамо» новий тренер, і 
це сенсація міжсезоння. Не хто 
інший, як Мірча Луческу, фахі-
вець з Румунії, що аж 12 років 
був головний тренером «Шахта-
ря», основного суперника киян 
в чемпіонатах. Луческу виграв з 
«Шахтарем» не лише кілька чем-
піонатів України, а й у 2009 році 

Кубок УЄФА, того ж року транс-
формований у Лігу Європи. І це 
єдиний єврокубок наших команд 
часів незалежності. 

Під керуванням Луческу ки-
яни вже виграли суперкубок 
України, перемігши «Шахтар», і 
впевнено перемогли в першому 
турі «Колос» – 4:1.

Але і наш тренер Олександр 
Рябоконь уже знає, як грати з 
киянами. 

Нашу команду, як і в першому 
матчі із «Зорею», вивів на матч з 
капітанською пов̀ язкою Владис-
лав Огіря. Після переходу нашо-
го капітана Дениса Фаворова у 
«Зорю» саме цей досвідчений пів-
захисник самими ж футболістами 
був обраний капітаном. 

Гра в Києві пройшла хоч і з 
перевагою господарів, але за-
вершилася внічию – 0:0. Наші 
ще раз показали вміння захища-
тися, при тому і самі мали гольо-
ві моменти. А наш Євген Паст ще 
раз показав, чому був визнаний 
кращим воротарем минулого 
чемпіонату України. Дивно лише, 
що його, як і ще ряд деснянців, 

все ніяк не викличуть до збірної 
України.

Ось результати решти мат-
чів другого туру. 

«Дніпро 1» – «Олімпік» – 1:3; 
«Колос» – «Львів» – 4:0; «Зоря» 
– «Маріуполь» – 0:1; «Минай» – 
«Олександрія» – 1:0; «Ворскла» – 
«Інгулець» – 2:0. 

Матч «Шахтар» – «Рух» пе-
ренесено через коронавірус 
у кількох гравців «Руху», як це 
було в першому турі з командою 
«Львів». Але надалі матчі через 
хворобу кількох гравців тої чи ін-
шої команди не переноситимуть-
ся. А поки що «Шахтар» і «Минай» 
зіграли лише по одному матчу. 

Турнірна таблиця чемпіона-
ту після 2 турів: набрані очки

«Ворскла» 6 

«Динамо» 4

«Десна» 4 

 «Колос» 3 

«Олександрія» 3 

«Шахтар» 3

«Минай» 3

 «Олімпік» 3 

«Маріуполь» 3 

«Інгулець» 1

«Дніпро-1» 1 

«Рух» 0

«Зоря» 0 

«Львів» 0 

В наступному турі «Десна» 19 ве-
ресня грає на виїзді з «Інгульцем». 
А через тиждень – матч вдома в 
Чернігові з командою «Рух».

Ліга Європи. В третьому від-
бірному раунді Ліги Європи «Дес-
на», яка дебютує у єврокубках, 
гратиме з переможцем пари «Ку-
кесі» (Албанія) – «Вольфсбург» 
(Німеччина). Перший клуб посів 
5 місце в чемпіонаті Албанії, дру-
гий хоч і 7 місце, але в одному з 
найсильніших турнірів Європи– 
Чемпіонаті Німеччини. До речі, 
саме «Вольфсбург» був перемо-
жений нашим «Шахтарем» недав-
но у одній восьмій Ліги Європи.

Матч «Десна» проводить на 
виїзді, 24 вересня. 

Лауреати премії імені Михайла Коцюбинського

«Десна»: чемпіонат і Ліга Європи
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Бліц-інформ

Літературно-мистецька панорама

Безкоштовні курси української мови
ФК «Чернігів» стартував 
у другій лізі 
чемпіонату України
Вперше Чернігів представлений у професійно-

му футболі двома клубами. «Десна» вже третій сезон 
грає у головному, першому дивізіоні – прем`єр-лізі. 
А утворений весною футбольний клуб «Чернігів» до-
пущений у другу лігу, третій дивізіон нашого футболу. 
Клуб утворився на базі існуючого вже кілька років 
ФК «Чернігів» влиттям у нього одної з найсильніших 
аматорських команд області «Авангард» (Корюківка).

В другій лізі дві підгрупи, за територіальним прин-
ципом. ФК «Чернігів» грає в підгрупі А. Ось суперни-
ки нашої команди: «Буковина», «Оболонь-2», «Нива» 
(Вінниця), «Поділля» (Хмельницький), «Діназ» (Вишго-
род), «Ужгород», «Чайка» (Борщагівка), «Епіцентр» (Ду-
наївці), «Рубікон» (Київ), «Карпати» (Галич), «Волинь-2», 
«Карпати» (Львів).

Як бачимо, тут є клуби. які грали не лише в першій 
лізі, а й у прем`єр-лізі, зокрема, з Вінниці, Хмельниць-
кого. І львівські «Карпати», клуб зі славною історією, 
який ще в минулому сезоні грав у еліті, але через фі-
нансові проблеми вибув з неї. Тепер спробує повер-
нутися туди, почавши з другої ліги.

Стартував ФК «Чернігів» так. В першому турі чем-
піонату, в матчі у  селі Щасливе  під Києвом наші ви-
грали у  «Рубікона» – 2:0. Але в другому турі програли 
вдома команді «Епіцентр» – 0:1.

Потік контрабанди 
на кордоні з Білоруссю
10 вересня, зранку вантажівка марки VOLVO, бі-

лоруської реєстрації, прибула в пункт пропуску «Нові 
Яриловичі». Водій, громадянин Республіки Білорусь, 
спрямував транспортний засіб на смугу руху «чер-
воний коридор». За інформацією у товаросупровід-
них документах він перевозив вантаж мінеральних 
добрив. Відправником продукції значилась фінська 
компанія, вантажівка прямувала до Києва… Однак 
за результатами поглибленого огляду водієві дове-
лося завершити маршрут на кордоні.

Спільна оглядова група прикордонників відді-
лу прикордонної служби «Добрянка», офіцерів ПОРВ 
«Ріпки» та співробітників СБК Північної митниці вия-
вила між мішками з мінеральним добривом близько 
500 ящиків цигарок білоруського виробництва, з ак-
цизом. Загалом з вантажівки дістали 250 тисяч па-
чок контрабандного тютюну марки «CREDO».

Виявлені контрабандні тютюнові вироби переда-
ли співробітникам фіскальної служби встановленим 
порядком.

Прикордонники прослідковують тенденцію до 
зростання кількості спроб незаконного переміщення 
об’ємних партій тютюну на українсько-білоруському 
кордоні та ведуть системну роботу з перекриття та-
ких каналів. Так, від серпня 2020 року тільки в пункті 
пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники вже вшос-
те затримують масштабну тютюнову контрабанду, а 
загалом з початку року на Чернігівщині це вже 36 по-
дібний випадок.

Ліс вирубують 
цілими галявинами
Вирубані цілі галявини лісу 11 вересня вранці ви-

явили співробітники Новгород-Сіверського райліс-
госпу. Таких ділянок чотири, за попередніми оцінка-
ми, збитки держави становлять близько мільйона 
гривень. Вирубування незаконне.

Наприклад, ліс біля села Форостовичі. На сотні 
метрів вглиб лісу – сліди дроворубів. Стовбури за-
брали, залишили верхівки дерев. Ось один зі свіжих 
пнів. Його діаметр понад 60 сантиметрів. Це була 
сосна віком 80 років. Одна така зрізана сосна – це 
майже 18 тисяч гривень збитків для держави. На цій 
ділянці вирубано 20 дерев. Загальна сума збитків – 
212 тисяч.

Лісівники подали заяву про ці вирубування до 
Новгород-Сіверського відділу поліції. Вирішується 
питання про відкриття кримінального проваджен-
ня за статтею 246 кримінального кодексу України – 
незаконні вирубування, перевезення, зберігання та 
збут лісу.

Втім, за останні два місяці це тут третя подібна 
заява. Загальна сума збитків завдана незаконними 
вирубуваннями за цей період - понад три мільйона 
гривень. За цими заявами поліція проводить досудо-
ве розслідування.

Поетичний фестиваль 
«Дотиком душі»

У передостанній день літа просто неба біля об-
ласної універсальної бібліотеки ім. В. Короленка 
пройшов цей захід у рамках ІV Всеукраїнськиого 
поетичного фестивалю «Дотиком душі». У фестивалі 
взяли участь поети з Чернігова та області. 

Присутні насолоджувалися віршами. Їх було ба-
гато: романтичні і філософські, ліричні й патріотичні, 
серйозні і не дуже, класичні й неординарні, римова-
ні, білі, верлібри… 

Учасники заходу, чиї вірші увійшли до третього 
випуску альманаху «Первоцвіт», отримали авторські 
примірники з рук редактора журналу «Літературний 
Чернігів» Михайла Ткача.

Фестиваль, як і три попередні, відбувся за спри-
яння Департаменту культури і туризму, національ-
ностей та релігій Чернігівської ОДА, ГО «Чернігів-
ське обласне відділення Української бібліотечної 
асоціації» й журналу «Літературний Чернігів». 

У чернігівському академічному 
театрі презентували нову прем’єру 
– український фарс «Приборкання 
норовливого», за п’єсою Ярослава 
Стельмаха. Поставив спектакль ху-
дожній керівник театру, заслужений 
артист України Андрій Бакірорв.

Події вистави відбуваються у ро-
довому маєтку графа (арт. Євген Бон-
дар), де він безтурботно проводить 
час зі своїми друзями Кущем (Едуард 
Брагіда) і Шумицьким (Борис Вели-
кий). Отримавши звістку про неспо-
діваний приїзд визначеної за запо-
вітом батьків нареченої, він за до-
помогою вправного слуги Степана 
(Дмитро Літашов) намагається спо-
нукати її саму відмовитися від ве-

сілля. Переодягнувшись, граф видає 
себе за псаря, а свого псаря Ониси-
ма (арт. Микола Лемешко) представ-
ляє у подобі графа. Проте, юна гра-
финя Оляна (Катерина Ткачук), ді-
знавшись про підступну гру свого 
нареченого, вирішує протиставити 
власну гру та й подивитися: «Чиє буде 
зверху?»

Кумедна історія про графа-гульті-
паку, налаштованого холостякувати 
довіку в оточенні нерозлучних друзів 
і вірних слуг, та його обрану батьками 
наречену і її вигадливу служницю у 
сценічному втіленні творчого ансамб-
лю шевченківців перетворюється на 
яскравий калейдоскоп несподіваних 
ситуацій. 

Представлення 
книги 

Наталки Фурси
У бібліотеці ім. М. Коцюбинського пройшла 

презентація нової поетичної збірки Наталки 
Фурси «...ані вирію, ані скиту».

Поезія Наталки Фурси, 
зворушлива та глибоко фі-
лософська, не залишила 
байдужим нікого зі слуха-
чів Безкоштовних курсів 
української мови при бі-
бліотеці, тих, хто завітав на 
творчу зустріч із поетесою.

Наталка Фурса пред-
ставила чернігівцям 
свою нову збірку віршів 

«…ані вирію, ані скиту…», яка побачила світ у Пол-
таві. Це вже сьома поетична збірка у творчому до-
робку авторки. Поетка готувала її та редагувала 
півтора роки. «Я дуже вимогливий редактор до 
себе, значно суворіший, ніж до будь-кого іншого. – 
говорить Наталка Фурса. – Був період, коли я кіль-
ка років не писала, але долю не обдуриш. Це такий 
стан душі, що не писати не можеш: або писати, або 
померти». 

Натхнення для творчості пані Наталка бере від 
землі, в прямому розумінні цього слова. Зараз вона 
мешкає в селі, у «крайній хаті від поля», яку сама по-
етеса називає своїм «скитом». «Ти піднімаєшся із землі, 
ростеш потихеньку, як росте трава, піднімаєшся посту-
пово. Жінка-комаха, яка стає жінкою-птахою», розпо-
відає Наталка Фурса. Саме так з’являється справжня 
поезія. Її треба ростити й доглядати, аби вона дости-
гла. Сам по собі росте лише бур’ян. На жаль, серед 
валу книжок, які з'являються зараз, дуже багато «літе-
ратурного бур'яну», говорить поетка. 

Наталка Фурса – наша землячка, її дитячі роки 
пройшли у маленькому селі Більмачівка на Ічнян-
щині, тому творча зустріч із читачами в Чернігові 
для неї особливо приємна – зазначила авторка. У 
творчому доробку Наталки Фурси не лише поезія, а й 
збірка короткої прози «Зінське щеня», яка побачила 
світ у 2017 році. Також пані Наталка працює як пере-
кладач. Зокрема, цього року в її перекладі у видав-
ництві «Komubook» вийшов відомий роман братів 
Стругацьких «Улитка на склоне» («Равлик на схилі»).

Під час творчої зустрічі Наталка Фурса також 
прочитала вірші зі своєї майбутньої збірки «Пізня 
ожина», яка зараз готується до друку.

Олена ТЕРЕЩЕНКО 
Чернігівська міська Центральна 

бібліотечна система
Фото Олени Куннової

«Нашого цвіту 
– по всьому світу»

В Чернігівській центральній міській бібліотеці ім. М. Коцюбинського, 
на базі якої працюють Курси, у форматі «Розмовник» кандидат філософ-
ських наук Тамара Андрійчук у попередньому навчальному році прочи-
тала свій авторський курс «Історія українського меценатства». 

Нині, у новому навчальному році, Тамара Андрійчук почала свій 
новий авторський курс «Нашого цвіту – по всьому світу». Визначні куль-
турні діячі української діаспори. 

Вже відбулися перші лекції курсу. Це «Олександо Кошиць. З піснею 
через світ» та «Бандурне мистецтво українського зарубіжжя. ВасильЄ-
мець – «бандурист у фраці», «Бандурне мистецтво українського зарубіж-
жя. Родина Китастих.» (На фото)

Вона може з̀ явитися при Чер-
нігівській міській бібліотеці біблі-
отеці ім. М. Коцюбинського. 

Спільний проєкт Чернігівської 
міської централізованої бібліо-
течної системи та Чернігівськ об-
ласної організації Національ-
ної спілки письменників України 
пройшов попередній відбір про-
єктів грантової програми «Діти 
культури» від Українського куль-
турного фонду. 

Проєкт «Дитяча літературна 
школа «Кошлатий Борушко» є ло-
гічним продовженням літератур-
ної школи «Цвіт папороті». Цей 
проєкт реалізувався у 2019 році 
в Чернігові курсами і і бібліоте-
кою ім. М. Коцюбинського теж за 
підтримки УКФ. Після завершення 
проєкту анонсувалося його про-
довження, зокрема, і у форматі 
дитячої літературної школи.

Якщо проєкт вдасться реа-
лізувати, талановиті школярі (в 
тому числі й діти з особливими 
потребами) зможуть навчатися 

літературної майстерності у ві-
домих українських дитячих пись-
менників. Кращі твори учнів уві-
йдуть до збірки, яку плануємо 
видати за результатами роботи 
школи.

За умовами програми «Діти 
культури» проєкт розміщується на 
краудфандинговій платформі ГО 
Гараж Генг «Велика Ідея». У разі 
збору спільно коштів не менше, 
ніж 50 тис. грн., УКФ додає решту 
суми, необхідної для реалізації 
проєкту. Краудфандингова кам-
панія розпочалася вже 15 верес-
ня й триватиме до 25 грудня цьо-
го року. Тож запрошуємо підтри-
мати фінансово проєкт усіх, хто 
бажає, аби чернігівські дітлахи 
мали змогу навчатися літера-
турній майстерності у кращих 
майстрів художнього слова.

Довідка. Борушко Кошлатий 
– чарівний коник, персонаж чер-
нігівської билини XII ст., прототип 
відомого Горбоконика, який допо-
магає своєму господарю.

Курси запрошують
Безкоштовні курси української мови діють при Чернігівській місь-

кій бібліотеці ім. М. Коцюбинського (вул. Кирпоноса, 22). Запис на кур-
си триває. 

Ось розклад занять курсів. Середа, «Розмовник», о 17. 30. Четвер, о 
17. 30 і субота, о 10. 00 – Мовні курси. 

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

Неприборкані пристрасті 
на сцені театру ім. Т. Шевченка

В проєкті – 
дитяча літературна школа 
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Повідомляє Служба безпеки України

Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного 
фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу 

пальним або коштами на підтрим-
ку діяльності Чернігівського бла-
годійного фонду «Захистимо Укра-
їну!», який, у свою чергу, допома-
гає українській армії, родинам во-
їнів АТО.

Кошти можна перераховува-
ти за такими реквізитами: на карт-
ку «Приватбанку» на ім'я Ясенчука 
Олександра: 5168 7456 0409 2962. 

«Укрзалізниця» 
припинила продаж 
квитків зі станцій 
«червоної зони», 
серед них – 
Носівка і Ніжин
Залізниця закрила продаж 

квитків на шести станціях України 
в населених пунктах, віднесених 
до «червоної» карантинної зони че-
рез епідемію коронавірусу –.згідно 
районування від 14 вересня і на 2 
тижні.

Квитки не продаватимуть зі 
станцій Ніжин, Носівка. В тому чис-
лі на такі поїзди: № 779/780 Суми 
– Київ, Вінниця; № 786/785 Київ – 
Шостка; № 774/773 Київ – Шостка.

У цей період поїзди проїжджа-
ють вказані станції без посадки па-
сажирів.

У Бобровиці поїзди взагалі не 
зупиняються. 

Трагедії 
на дорогах
Прилуки
30 серпня близько 16-ї години у 

Прилуках на вулиці Київській зіткну-
лися автомобіль «Ауді» та мотоцикл 
«Ямаха». В результаті водій та паса-
жирка мотоцикла були госпіталізо-
вані до лікарні.

Цього ж дня же одна аварія тра-
пилася в селищі Ладан Прилуцько-
го району. На жаль, її наслідки ви-
явилися фатальними. Водій мото-
цикла «Восход» не впорався з ке-
руванням та врізався в легковик. 
Від отриманих травм мотоцикліст 
загинув.

Ще одна аварія сталася 1 ве-
ресня близько 23-ї години у цьому 
жє Ладані. Зіткнулися автомобіль 
«Рено» та мопед. Двоє пасажирів 
мопеда загинули.

За 8 місяців року на Прилуччині 
сталося 109 дорожньо-транспорт-
них пригод, у яких 4 особи загинули 
та 62 отримали тілесні ушкодження. 

Чернігів
Мотоцикліст у центрі міста збив 

жінку. Сталася ДТП 5 вересня біля 
другої години ночі. 

Мотоцикліст повертав з про-
спекту Миру на вулицю Коцюбин-
ського. На нерегульованому пішо-
хідному переході він збив жінку, яка 
в цей час переходила дорогу. 

Обоє від отриманих травм по-
мерли на місці. Жінка була 1983 
року народження, мотоцикліст – 
1992-го. Всі обставини ДТП вста-
новлює поліція. 

Викрито 
підпільну майстерню 

з виробництва та переробки 
вогнепальної зброї

Служба безпеки України викрила на Чернігів-
щині підпільну майстерню з виробництва, пере-
робки та ремонту вогнепальної зброї.

Оперативники спецслужби встановили, що 
незаконну зброярню обладнав на території влас-
ного помешкання житель Ніжинського району. 
Чоловік, маючи спеціальні знання, займався не-
законним ремонтом та переробкою у бойову не-
зареєстровану вогнепальну зброю, у тому числі 
на замовлення представників кримінальних кіл. 
Клієнтів він підшукував через інтернет та особис-
ті зв’язки.

Під час санкціонованого обшуку за місцем 
проживання та у майстерні зловмисника правоо-
хоронці вилучили автомат Калашникова, 2 пісто-
лети ПМ та Марголіна, 4 незареєстровані нарізні 
карабіни, 8 одиниць гладкоствольної зброї різного 
калібру та майже 2 кілограми пороху. Також вияв-
лено глушники, тепловізорні та оптичні приціли, 46 
магазинів до автоматів Калашникова і пістолетів, 
комплектуючі до засобів ураження, велику кіль-
кість запчастин до стрілецької зброї та спеціальне 
обладнання для виготовлення, переробки і ремон-
ту вогнепальної зброї.

Співробітники СБУ затримали фігуранта згідно 
зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу 
України.

Наразі вилучені засоби ураження передано на 
експертизу.

У межах кримінального провадження, розпо-
чатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі 
зброєю, бойовими припасами або вибуховими ре-
човинами) Кримінального кодексу України, трива-
ють слідчі дії для виявлення та притягнення до від-
повідальності інших осіб, причетних до протиправ-
ної діяльності. Вирішується питання щодо повідо-
млення затриманому про підозру та обрання йому 
міри запобіжного заходу.

Перевіряється інформація щодо нелегального 
надходження частини вилученої зброї та боєпри-
пасів з району проведення операції Об’єднаних 
сил.

Заходи із викриття зловмисника проводились 
спільно зі слідчими Національної поліції під проце-
суальним керівництвом військової прокуратури 
Деснянського гарнізону.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області

50 гектарів землі 
у Чернігові роздадуть 

учасникам війни на Сході
Учасникам АТО нададуть землю під садівництво у Чернігові в ра-

йоні Лісковиці. Усього виділили 678 ділянок. Про це повідомив голо-
ва Ради ветеранів АТО/ООС при міській раді Ігор Бизган. 

Район Лісковиці, пустир. Поблизу 24-та школа, недалеко Зем-
снаряд. Цю землю віддадуть під садівництво учасникам бойових дій 
на сході України. Ділянки різні. Є з гористою місцевістю, є засмічені. 
Тому розподіляли землі шляхом жеребкування.

Поки що надійшло 555 заявок. Посвідчення учасника бойових 
дій на сході України на Чернігівщині, за даними департаменту соцза-
хисту, мають 4400 людей. Тому розподілятимуть ділянки тільки поміж 
чернігівців. Окрім того, з претендентів виключили тих, хто вже отри-
мав земельну ділянку раніше.

Землі у мікрорайоні Лісковиці учасникам АТО міська влада про-
понувала виділити ще у 2015 році. Під будівництво. Але ділянка не 
відповідала вимогам. Військові погодились взяти ці землі під садів-
ництво.

«Саме призначення під садівництво передбачає і будівництво за-
будов», сказав Ігор Бизган.

Окрім того, на 6 сотках, які відводять під садівництво, власник 
може зареєструвати своє місце проживання. 

Щоб отримати землю учасникам АТО/ООС потрібно подати заяву 
і комплекс документів на Шевченка, 9.

Розпоряджатись землями учасники бойових дій зможуть не од-
разу. Спочатку земельна комісія надасть кадастровий номер та роз-
робить порядок землеустрою.

З 1 по 30 вересня проходить най-
більший у світі міжнародний фото-
конкурс об’єктів культурної спадщини 
«Вікі любить пам’ятки». Метою проєкту 
є зібрати світлини всіх пам’яток куль-
турної спадщини світу для ілюструван-
ня статей у Вікіпедії, Інтернет-енци-
клопедії. Цього року понад 20 країн 
світу заявили своє бажання провести 
конкурс.

В Україні конкурс йде вже дев’ятий 
рік поспіль. Конкурсний список склада-
ється з понад 89 тисяч пам’яток істори-
ко-культурної спадщини з усіх областей 
України, в тому числі Криму. За попере-
дні роки понад 2700 учасників заван-
тажили понад 280 тисяч світлин майже 
35 тисяч об’єктів культурної спадщини 
– культових споруд, будинків, палаців. 

Запрошуємо всіх долучатися до 
конкурсу, завантажувати фотографії, 
показати унікальність історико-куль-
турних об’єктів свого краю та приверну-
ти увагу до стану їхнього збереження. Є 
що показати і у нас на Чернігівщині.

Участь у конкурсі можуть узяти всі 
охочі. Для цього слід завантажувати на 
Вікісховище світлини власного автор-

ства із конкурсних списків.
Переможці конкурсу отримають цін-

ні призи. Призовий фонд буде розподі-
лено між авторами найкращих фотогра-
фій конкурсу загалом, авторами найкра-
щих фото кожного регіону, учасниками, 
які сфотографували найбільшу кількість 
пам’яток в Україні та кожному регіоні, та 
переможцями спецномінацій. 

Десять найкращих світлин культур-
ної спадщини України змагатимуться на 
міжнародному рівні.

Як взяти участь дивіться на 
сайті конкурсу: http://wlm.org.ua/
participation/. Сторінка конкурсу у 
Фейсбук: https://www.facebook.com/
wlmua/ 

Довідково. «Вікі любить пам’ятки» 
(Wiki Loves Monuments) – міжнарод-
ний конкурс фотографій пам'яток 
культурної спадщини для ілюструван-
ня Вікіпедії, який був започаткований 
у 2010 році в Нідерландах. Конкурс 
був визнаний Книгою рекордів Гінне-
са найбільшим фотоконкурсом у сві-
ті. Всього за час проведення конкурсу 
було завантажено понад 2,4 млн фото-
графій

«Вікі любить пам’ятки» 

У Чернігові 
СБУ викрила 
корупційний 

механізм 
в Управлінні державної 

архітектурно-
будівельної інспекції 
Співробітники Служби без-

пеки України викрили на сис-
темній корупції начальника від-
ділу Управління державної архі-
тектурно-будівельної інспекції в 
Чернігівській області. 

За даними досудового слід-
ства, посадовець вимагав у гро-
мадян гроші за погодження, під-
готовку і видачу дозволів на бу-
дівництво та безперешкодну ре-
єстрацію нерухомості. 

Оперативники спецслужби 
задокументували черговий факт 
отримання посадовцем непра-
вомірної вигоди. За майже 80 ти-
сяч у гривневому еквіваленті він 
обіцяв місцевому мешканцю по-
сприяти у погодженні дозвільної 
документації на зведення складу 
сільгосппродукції та не вживати 
заходи реагування на порушення 
під час будівництва. Гроші начеб-
то призначалися для його керів-
ництва та спільників із місцевого 
самоврядування.

Затримали зловмисника від-
повідно до ст. 208 Кримінально-
го процесуального кодексу Укра-
їни у середмісті обласного цен-
тру під час отримання всієї суми 
хабаря.

Кримінальне провадження 
розпочато за ч. 3 ст. 368 (при-
йняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної ви-
годи службовою особою) Кримі-
нального кодексу України. Нара-
зі затриманому повідомлено про 
підозру.

Тривають слідчі дії. Перевіря-
ється інформація щодо можливої 
причетності до корупційної схе-
ми інших посадовців Управління 
та представників муніципальної 
влади. 

Заходи із викриття проти-
правної діяльності проводились 
співробітниками Управління СБ 
України в Чернігівській області 
спільно зі слідчими Нацполіції під 
процесуальним керівництвом об-
ласної прокуратури.

Викрито посадовців 
на розкраданні коштів лісогосподарських 

підприємств та доведенні їх до банкрутства
На Чернігівщині Служба безпеки України викрила по-

садовців на розкраданні коштів комунальних лісгоспів та 
свідомого доведення їх до банкрутства.

За попередніми даними слідства, організували обо-
рудку група посадовців органів місцевого самоврядуван-
ня та керівництво низки лісгоспів. Вони зареєстрували 
декілька посередницьких структур, переважно фіктивних, 
через які купували деревину у лісгоспів за цінами значно 
нижчими від ринкових. Потім зловмисники реалізовували 
її експортерам за ринковою вартістю, а різницю виводи-
ли у тіньовий сектор економіки. 

Своїми діями вони свідомо доводили комунальні ліс-
госпи до банкрутства, щоб перевести їх у приватну влас-
ність. 

За висновками експертів, розмір збитків, завданих 
лише одному із 18 комунальних підприємств, перевищив 
3 мільйони гривень. Перевірка триває.

У ході проведеного санкціонованого обшуку в одно-
го із фігурантів провадження вилучено документи бухгал-
терської звітності, чорнові записи, печатки посередниць-
ких структур. 

У межах кримінального провадження, розпочатого 
за ч.3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловживання службовим станови-
щем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії 
для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних 
до оборудки. 

Заходи із викриття протиправної схеми проводили 
співробітники Управління СБ України у Чернігівській об-
ласті під процесуальним керівництвом обласної прокура-
тури.

СБУ підозрює керівника 
одного із лісгоспів Чернігівщини 

в одержанні неправомірної вигоди
Служба безпеки України підозрює у одержанні непра-

вомірної вигоди керівника одного із лісових агрогоспо-
дарств Чернігівської області.

За попередньою версією слідства, під час реаліза-
ції лісу місцевим деревообробним підприємствам поса-
довець зазначав нижчий клас товару. Через ці махінації 
вартість лісу «дешевшала» у середньому на 60 відсотків. 
Таким чином через офіційну бухгалтерію проходили зна-
чно менші суми. Різницю між реальною та заниженою ці-
ною на деревину зловмисник вимагав у замовників спла-
тити готівкою в обхід каси. 

Затримали керівника райагролісництва неподалік від 
місця роботи під час отримання 70 тисяч гривень хабара. 
Ці кошти зловмисник неправомірно «зекономив» на про-
дажу майже 20 кубометрів цінних порід деревини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 
ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою) Кримінально-
го кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення інших посадових 
осіб, причетних до протиправної діяльності. 

Заходи з викриття зловмисника проводились співро-
бітниками Управління СБ України в Чернігівській області 
під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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1 …Біда в тому, 
що третє десятиліт-

тя в суспільстві бракує 
аналізу сьогодення, того, що 

коїлося і коїться всі ці роки. 
Скажімо, спроби згуртувати 
довкола нової партії «Наша 
Україна» національно-демо-
кратичні сили? Спроба-фіас-
ко, з повною деградацією і 
самої партії «Наша Україна», 
і союзників, національно-де-
мократичних сил. 

Шість років 
Мінських угод: 

що далі? 
Цими тижнями мину-

ло 6 років від початку війни 
на Донбасі. Там одразу піс-
ля захоплення Росією Кри-
му почався заколот сепа-
ратистів, напряму підтри-
маний військовою агресією 
Росії. Заколотники захопи-
ли обласні центри Донецьк 
і Луганськ, третину території 
Донбасу, ліквідували тут ор-
гани влади Української дер-
жави. Вони скористалися 
тим, що нова влада в Україні 
тільки встановлювалася піс-
ля другого Майдану. 

Українські війська вліт-
ку 2014-го почали операцію 
по звільненню захопленої 
частини Донбасу. Однак, по-
чалася пряма агресія Росій-
ської Федерації проти Укра-
їни. Росія ввела на нашу те-
риторію, в Донбас свої вій-
ська. Українські війська 
потерпіли ряд поразок, зо-
крема, під Іловайськом. 

Україна змушена була 
сісти за стіл мирних перего-
ворів. 

У розпал бойових дій у 
Мінську між воюючими сто-
ронами було укладено Мін-
ський протокол, названий 
Угодами. Ним передбача-
лося негайне припинен-
ня бойових дій і вирішення 
конфлікту мирним шляхом. 
Причому з обов’язковим 
збереженням цілісності 
Української держави. 

Як і завжди при укла-
денні перемир̀ я, сторони 
зобов̀ язалися негайно при-
пинити бойові дії. 

«Забезпечити негай-
не двостороннє припинен-
ня застосування зброї». Це 
пункт № 1 Мінських угод, 
підписаних 5 вересня 2014 
року. На жаль, бойові дії і 
провокативні обстріли бо-
йовиків і російських військо-
вих тривали, і українським 
військам доводилося відпо-
відати на ці бої, ці обстріли.

Тому Угоди були затвер-
джені 12 лютого 2015 року 
на саміті в Мінську главами 
найбільших держав Європи. 
Цей Комплекс заходів щодо 
виконання Мінських угод 
підписали президенти: Фран-
ції – Франсуа Олланд, Украї-
ни – Петро Порошенко, Росії 
– Володимир Путін, канцлер 
Німеччини Ангела Меркель, 
тобто глави чотирьох найбіль-
ших держав Європи. Комп-
лекс заходів був схвалений 
Резолюцією Ради Безпеки 
ООН від 17 лютого 2015 року.

Однак, ні від вересня 
2014-го, ні від лютого 2015-
го війна на Донбасі не при-
пинялася. Чому? Це запи-
тання до світової спільноти, 

насамперед до країн Євро-
пи, лідери яких затвердили 
Мінські угоди. Адже головне 
зараз – негайно припинити 
бойові дії, обстріли, які що-
дня починають сепаратисти 
і російські військові. В тому 
числі і під час так званих 
«перемир̀ їв». А їх проголо-
шували, домовляючись про 
них у тому ж Мінську, де всі 
ці роки тривають перегово-
ри, вже дуже багато. 

Найдовшим було остан-
нє перемир̀ я, від кінця лип-
ня: воно тривало більш як мі-
сяць, коли на фронті жоден 
український військовий не 
загинув і не був поранений 
через бойові дії.

Але воно знову було по-
рушене бойовиками, і знову 
загинули наші військові. 

Війна – це завжди не 
просто погано, це страшно, 
це трагедія. А ця неоголо-
шена війна, ця агресія Росії 
триває вже понад 6 років! 
Більше, ніж Друга світова ві-
йна, яка тривала рівно 6 ро-
ків і 1 день і 75-річчя завер-
шення якої світ відзначив 2 
вересня. 

Що далі? В суспільстві 
називають два варіанти: пе-
ремога або поразка. Під пе-
ремогою вважається завер-
шення війни з поверненням 
під контроль Української 
держави окупованої части-
ни Донбасу. Звісно, і Криму, 
але то поки що окрема тема, 
хоч і пов̀ язана з Донбасом. 
Поразкою називають продо-
вження окупації наших зе-
мель або повернення їх на 
неприйнятних для України 
умовах. Тобто це якийсь осо-
бливий статус Донбасу, при-
чому всього, статус повної 
автономії, мало не якоїсь 
«федеральної землі» чи «шта-
ту», і це стане просто вираз-
кою на тілі країни, плацдар-
мом для агресії Росії. 

Ясно, що важко зараз 
говорити про силове повер-
нення окупованих територій 
під юрисдикцію України. По-
перше, це заборонено тими 
ж Мінськими угодами, по-
друге, це може вилитися в 
повномасштабну війну. 

Залишаються перегово-
ри у міжнародному форма-
ті. Чи то у так званому Нор-
мандському, який склався 
ще 6 років тому – Німеччина, 
Франці, Україна, Росія – чи в 
іншому, скажімо, за участю 
США, Великобританії, Поль-
щі, Прибалтійських держав. 

Рік тому новообраний 
президент України Володи-
мир Зеленський задеклару-
вав намір і мету – протягом 
року завершити війну. Ну, 
нехай за рік з лишком, тоб-
то до кінця нинішнього 2020 
року. Поки що вдалися лише 
деякі кроки. Повернуто з ро-
сійського полону наших мо-
ряків, захоплених Росією під 
час інциденту восени 2018 
року в Керченській прото-
ці (що то було, ще треба ро-
зібратися). Повернуто інших 
наших в̀ язнів Кремля, за-
суджених Росією з чисто по-
літичних мотивів на трива-
лі терміни (Сенцов, Балух 
та інші). Понад місяць три-
вало на Донбасі реальне 
перемир̀ я. 

Але суспільство, особли-

во опоненти влади, пильно 
стежить за тим, щоб укра-
їнська влада не перейшла 
межу допустимого, не здала 
інтереси держави. Тому-то й 
відбуваються акції – мітин-
ги, пікети, як попередження 
владі. Інколи це щирі дії па-
тріотів, інколи інспіровані 
політиканами, в тому числі 
й тими, хто довів Україну до 
політичних чвар, повернен-
ня регіоналів, здачі Донбасу 
і Криму. Щодо останнього, то 
всі розуміють, що причиною, 
крім, звичайно, агресії Росії, 
були і певні дії влади, що по-
стала після другого Майдану.

З ким вести переговори 
по Донбасу, окрім, звичайно, 
міжнародної спільноти, як це 
є всі ці роки у Мінську? І під 
контролем ситуації з боку 
ОБСЄ, Організації безпе-
ки і співробітництва у Євро-
пі, створеної на виконання 
рішень знаменитої Наради 
у Гельсинки 1975 року і по-
кликаної підтримувати мир 
на континенті. 

Як бути з самопроголоше-
ними так званими Донецькою 
і Луганською «народними рес-
публіками»? Вони дійсно не 
значаться в Мінських угодах, 
хоч уже були на той момент 
проголошені. Але, на жаль, 
дещо там значиться. 

Ось пункти 3 і 9 Мінських 
угод. 

«3, Здійснити децентра-
лізацію влади, зокрема че-
рез ухвалення Закону Украї-
ни «Про тимчасовий порядок 
місцевого самоврядуван-
ня в окремих районах Доне-
цької та Луганської облас-
тей» (Закон про особливий 
статус).

9.Забезпечити прове-
дення дострокових місцевих 
виборів відповідно до Зако-
ну України «Про тимчасовий 
порядок місцевого самовря-
дування в окремих районах 
Донецької та Луганської об-
ластей» (Закон про особли-
вий статус).»

Ці пункти не виконані по 
сьогодні. Тобто закон такий 
наш парламент ухвалив, але 
він не діє. А щодо виборів 
місцевої влади на окупова-
ному Донбасі, то тут позиції 
сторін розходяться карди-
нально. Україна наполягає, 
що їх можна проводити ви-
нятково після виведення ро-
сійських військ з нашої землі 
й розформування підрозді-
лів сепаратистів. Самі ж за-
колотники і їх російські хазяї 
ставлять питання навпаки: 
вибори, а потім повернен-
ня окупованих територій під 
контроль України, та ще й з 
«особливим статусом».

Глухий кут? Заморо-
жений на роки чи й деся-
тиліття конфлікт, по типу 
Придністров̀ я чи Абхазії? 

А між тим, названі пункти 
– це частина Мінських угод, 
підтверджених у лютому 2015 
року рішенням і підписами 
чотирьох глав держав, у тому 
числі тодішнього президента 
України Порошенка. 

Ось куди ми зайшли вна-
слідок майже 30-літніх чвар 
нашої еліти, наших політиків 
і політичних сил, при байду-
жому споглядання суспіль-
ства. Ось про що ще раз на-
гадала ця дата 5 вересня. 

Петро АНТОНЕНКО

Кіностудія «ВІАТЕЛ» заснована 1994 року 
відомим українським кінорежисером Василем 
Вітром. Від часу заснування студією створено 
понад 100 фільмів. 

2005 року «ВІАТЕЛ» почала знімати сері-
ал документальних короткометражних фільмів 
«Гра долі». Їх можна переглянути на офіційному 
каналі Youtube: https://cutt.ly/sfshThj. 

Фільми студії «ВІАТЕЛ» були представлені на 
численних міжнародних виставках, наукових 
конференціях серед яких ЕКСПО-2000 у Ганно-
вері, а також в Литві, на Мальті, в Німеччині, у 
Польщі, у Франції, в Італії, в Македонії тощо.

Також фільми брали участь і відзначені на-
городами на всеукраїнських і міжнародних фес-
тивалях.

Сайт студії: http://viatel.kiev.ua/.
Сторінка у соцмережах: https://www.

facebook.com/studioviatel 
Український культурний фонд – держав-

на установа, створена у 2017 р. як нова модель 
надання на конкурсних засадах державної під-
тримки та промоції ініціатив у сфері культури та 
креативних індустрій. Сайт: ucf.in.ua. facebook: 
www.facebook.com/ucf.ua 

Телецикл «Гра долі»: нові герої, 
невідоме про відомих

У вересні на екрани вийшло продовження 
серіалу «Гра долі» про історії кохання видатних 
діячів української минувшини, створеного сту-
дією «ВІАТЕЛ» за підтримки Українського куль-
турного фонду. Прем’єрні покази нового сезону 
традиційно проходять на телебаченні, на 5 ка-
налі. Трансляція о 8.15  по п̀ ятницях,  з повто-
ром у суботу.

9 вересня в Києві в інформагенції «Укрін-
форм» відбулася прес-конференція, присвя-
чена новому сезону проєкту «Гра долі». Взяли 
участь ведуча проєкту і сценарист Наталка Со-
піт, режисер-постановник Василь Вітер, опера-
тор-постановник Арсеній Бортник, продюсер і 
сценарист Галина Криворчук.

Зйомки нового сезону проходили в мальов-
ничих місцях, а також музеях і заповідниках 
України, що пов’язані з біографіями героїв ци-
клу «Гра долі»: від Львова до Чернігова, від Дні-
пра до Одеси, від Національного історико-куль-
турного заповідника «Качанівка» до Музею кіно 
на «Одеській кіностудії». І у житті героя кожного 
фільму була історія, яка є підтвердженням кри-
латої фрази, що «Кохання змінює світ».

Ось ці нові фільми.
«Королева екрану». Народилася Віра Хо-

лодна в Полтаві, прожила усе життя в Москві 
і загинула в Одесі від підступної хвороби – «іс-

панки», яка нещадно косила простих людей і 
світових зірок. Їй було 26 років. Вона була у 
розквіті сил і таланту. Глядачі приписували їй в 
житті не менш яскраві любовні пригоди, ніж на 
екрані. Та у Віри виявилося лише два великих 
кохання – це її чоловік Володимир Холодний... 
та велике й заворожуюче мистецтво Кіно.

«Останнє літо і зима…». Останнє кохан-
ня Тараса Шевченка – Ликера Полусмак. Вона 
так і не стала його дружиною. І лише на схилі літ 
вона зрозуміла, кого втратила в юності. 

«Тарновські». Єдина і неповторна – «зірочка» 
- Софія Тарновська – дружина Чернігівського по-
міщика Василя Васильовича молодшого, відомо-
го в ХІХ столітті колекціонера - збирача козацької 
зброї і першого хранителя Шевченкіани. Меценати 
Тарновські - унікальне явище в українській культу-
рі. Зйомки йшли в родинному маєтку Тарновських 
– знаменитому палацово-парковому комплексі 
Качанівка, в Ічнянському району Чернігівщини.

«До глибини кишені». Запізніле кохання Єв-
гена Чикаленка. Багатий землевласник з пів-
денних українських степів усе своє майно від-
дав на розвиток української культури і мови, які 
любив «до глибини своєї кишені». А серце його 
належало дружині Юлії, з якою він після краху 
УНР і Гетьманату опинився в еміграції. 

«Іван та Аріадна». Неймовірне знайомство 
зі своєю майбутньою дружиною, яке відбулося 
через фотографію, - це кохання талановитого 
галицького художника Івана Труша. Він пов’язав 
свою долю назавжди з образом, в який так ро-
мантично закохався, – Аріадну Драгоманову, 
дочку відомого українського політика та науков-
ця, кузину Лесі Українки. «Іван та Аріадна» своїм 
шлюбом об’єднали східну й західну Україну.

«Козацький характерник». Тридцять років 
Дмитро Яворницький був одружений із жінкою, 
з якою дороги розлучили їх вже на другий рік по 
тому, як вони взяли шлюб. Вона була учителькою 
музики, а він – непосидючим мандрівником, яко-
го козацька й запорозька минувшина заманила 
у подніпровські степи. І тільки на схилі літ він, «ко-
зацький характерник», зустрів жінку, яка зрозу-
міла його захоплення просторами степів, Дніпра і 
порогів. Останні двадцять років життя Серафима 
була його дружиною і помічницею у світі науки. 

«Загублена любов». Усе життя він розри-
вався між двома жінками, яких кохав щиро і 
стражденно. Варвара Крилова і Юлія Солнцева. 
Рисування, література, фільми, зйомки… Сьо-
годні він був знаменитий та вільний як Творець і 
пригорнутий владою, а завтра та сама влада за-
бороняла навіть думати про повернення в рідну 
Україну. І на тлі усіх цих злетів і падінь Довженка 
супроводжувало ще й одвічне роздвоєння між 
двома жінками.

Студія ВІАТЕЛ продовжує створення 
фільмів про видатних українців

За сприяння Українського культурного фонду

Знімальна група фільму «Тарновські» у Качанівці. Крайній справа – Арсеній Бортник, поруч – 
талановите подружжя українських митців, керівники студії Галина Криворчук і Василь Вітер.

Момент зйомок фільму «Тарновські» в палаці Качанівки. 
В центрі – Наталка Сопіт, ведуча серіалу «Гра долі».

Від Майданів – до Мінських угод
Дивовижний історичний збіг дати 5 вересня
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1 Всі вищезазначе-
ні події потрясали Білорусь 

і білорусів. Частина із них були 
вітром, що був народжений падін-

ням СРСР, а частина – штормами, що 
спричиняв Кремль, реалізовуючи свої 
імперські плани.

Олександр Лукашенко, прийшов-
ши до влади на гаслах боротьби з 
компартійною корупцією та віднов-
ленням економічної кооперації, не 
виокремлював інтереси і права біло-
руса. 

Його голова, як і голови його ко-
лег, і не тільки в Білорусі, були засмі-
чені кегебешними гаслами віднов-
лення економічної кооперації, ста-
новлення вітчизняного товаровироб-
ництва та іншим. 

Першими Лукашенко демонтує 
прояви ідентифікації білоруської по-
літичної нації – мову та символи дер-
жави. 

Два референдуми 1995 та 1996 
року знищили зачатки новітньої бі-
лоруської державності, вивели Біло-
русь за межі можливої дороги до єв-
роспільноти та ствердили курс на еко-
номічну та політичну кооперацію з РФ, 
а основним механізмом цього стали 
розширені повноваження президен-
та держави. 

Два роки потрібно було КГБ, аби 
взяти в лабети жадібного до влади 
Олександра Лукашенка і відродити 
стару радянсько-компартійно-кеге-
бешну систему. Будуть йти роки, чима-
ло відбудеться змін, але лише КГБ РБ 
залишатиметься стовпом державної 
системи, успадкованим від СРСР.

Протести білорусів викликали всі 
означені вище можливі початки пере-
бігу подій.

Білоруси протестували: бунтува-
ли в парламенті, виходили на площі, 
чинили індивідуальний спротив. Од-
нак було вже пізно – розпустили пар-
ламент, вбили опозиційних політиків 
міністра Юрія Захаренка та голову 
ЦВК Віктора Гончара, як вбили і біз-
несмена Анатолія Красовського, ко-
трий був одним із найближчих друзів 
Гончара. 

КГБ вершила історію Білорусі. 
Площа 2010 завершилась арештом 
більше 650 опозиціонерів, а її лідерів 
впродовж наступних двох років про-
сто видворили за межі РБ. Так, Андрій 
Санніков опинився в Лондоні, Зміцер 
Бондаренко та Наталія Радіна в Вар-
шаві. Інших доля розкидала по різних 
державах Європи.

Чи можливо простежити зв’язок 
між трьома поколіннями білоруських 
борців за державність РБ? Дозволю 
виділити ці покоління, означивши їх 
іменами. 

Перше – Станіслав Шушкевич, 
Зенон Позняк, В’ячеслав Кебіч; 

друге – Андрій Санніков, Ніколай 
Статкевич, Владимір Нєкляєв; 

третє – Сергій Тихановський, Ві-
ктор Бабарико, Валерій Цепкало. 

Разом з тим, всі ці роки битву за 
Білорусь вели ті, хто був і залишиться 
національною елітою, що творила цін-
ності, смисли білоруса. Серед них нині 
покійний письменник Васіль Бикав, 
Алесь Адамовіч (помер в 1994 році), 
Віктор Івашкевіч (помер в 2013 році), 
Вінцук Вячорка, Лявон Борщевський, 
В’ячеслав Сівчик, Сергій Законніков, 
Павло Северінєц, Анатоль Лєбедько.

По-різному складались долі цих 
людей, навіть стосунки між ними були 
іноді драматичними. Однак їхньою за-
слугою є те, що вони пронесли з со-
бою цінності білоруса, його європей-
ськість, християнську душу і бажання 
свободи, які, здавалось би, вже й не 
проявлялись. 

Щоразу проти диктатури кеге-
бешного Лукашенка Білорусь протес-
тувала білоруською мовою під біло-
червоно-білими прапорами та з гер-
бом Пагоня. 

Революція, протест, боротьба ви-
магають ідентифікації, а вона вира-
жається мовою та символами. І її, як у 

національному гімні Білорусі сказано, 
«Не разбіць, не спіниць, не стримаць!»

Нинішнє покоління лідерів біло-
руського опозиційного руху народи-
лось ще в СРСР і зростало, як і всі, на 
нафтодоларах РФ. Сформовані вони 
як особистості вже в роки владарю-
вання Лукашенка в умовах відсутнос-
ті свободи, прав, правди, економічної 
і політичної конкуренції.

Майже все яскраве політичне на-
ціонально-демократичне середовище 
було зметено ще до початку виборчих 
перегонів. Майбутні кандидати в пре-
зиденти навіть не встигли заявити про 
свій намір балотуватися, як опинили-
ся у в’язницях та вигнанні. 

Лишились представники громад-
ського, бізнесового, політичного се-
редовища, які так чи інакше пов'язані 
з РФ. 

Так, вони ніколи не зможуть сфор-
мувати відповідь на контрольне пи-
тання «Чий Крим»? Більшість білорусь-
кого суспільства також не знає відпо-
віді на це питання. Навіть ті, хто вихо-
дить на протести, думає, що Путін міг 
би стати героєм, якби допоміг скинути 
Лукашенка. 

І тільки після того, як в ЗМІ потра-
пила інфа про те, що над протестанта-
ми знущався ОМОН з Росії, почали сія-
тися сумніви щодо дружби з Кремлем. 
Російські ЗМІ добряче засмітили голо-
ви білорусів…

Нове покоління 
прагне виборів, 

а не жертвоприношення
То що хоче білорус, виходячи на 

нинішні протести!? Білорус хоче реалі-
зації права обирати.

Більше 20 років в країні відсутні 
вибори як такі. Вибори перетворилися 
на ритуал принесення в жертву черго-
вих самогубців, котрі насмілились ого-
лосити бій кегебешній системі. 

До розпинання чергового сміль-
чака доєднується вся система: від 
членів дільничих комісій до генера-
лів міліції, КДБ, армії, прокуратури і 
слідства, а ще всіляких ряжених ком-
сомольських та лукашенківсько-полі-
тичних партій.

Це білоруське жертвоприношен-
ня під контролем Кремля чиниться на 
очах у всієї Європи. Це наруга над пра-
вами людини, над цілою нацією.

Стан справ дійшов межі, бо в 
«правдивість» результатів виборів по-
чали вірити далеко за межами Білору-
сі. Фраза про те, що білоруси голосу-
ють за Лукашенка, стала і діагнозом і 
рецептом лікування хворого. 

Давним-давно більшість білорусів 
не голосують за Лукашенка, а систе-
ма роками слухняно фальсифікувала 
результати виборів. 

І тут стався збій. Чому?
Майже тридцять років президент-

ства – це півтора покоління. Доки Лу-
кашенко послуговувався тими, кого 
виховала радянська система, кого до-
бре знав, хто пройшов через катівні 
КДБ, система давала результат. 

Але ця тоталітарна система мала 
величезну хибу – відсутність залізно-
го занавісу. А відтак, нове молоде по-
коління зросло на ідеалах європей-
ської свободи, і воно не могло більше 
терпіти режим насилля. 

Боротьба за право вибору – це 
перший крок до свободи. Тому ниніш-
ній протест білорусів – це протест за 
право вибору, і зупинити цей рух вже 
ніхто не в силі.

Аншлюс Білорусі 
і битва за незалежність. 

Що робити опозиції 
і Європі?

Найімовірніше, що пройшовши 
через протистояння, виокремлен-
ня лідерів, формування перехідно-
го уряду, координацію дій зі страй-
куючими підприємствами і загаль-

нонаціональний страйк, переможе 
протестуюче суспільство. 

Аналізуючи, як наростає кількість 
людей у вуличних акціях, стає очевид-
ним, що влада не в силі самостійно 
протистояти цьому. А спроба органі-
зувати антипротест наражається на 
звичайний саботаж «прихильників» 
Олександра Лукашенка. 

Кремль вже пустив у дію окремі 
свої інструменти; на вулицях міст Бі-
лорусі з’явились російські хабалки, 
журналісти RT підміняють білорусь-
ких журналістів, що приєднались до 
протестів. А в перші дні протесту на 
вулицях демонстративно був присут-
ній російський спецназ. 

Однак опанувати протестуючий 
люд державна машина не може. 

Те, що ціла низка державних 
службовців, дипломатів, військових 
підтримали громадян, свідчить, що 
державна машина частково саботує 
вказівки Лукашенка, а те що робить, 
робить «через пень колоду». 

З початком занять у вузах вулиці 
заповнило студентство. 

Кожен крок протестуючих супро-
воджується кричущим порушенням 
прав людини: зникають люди, на ву-
лицях серед білого дня без вчинення 
процесуальних дій особи в цивільно-
му хапають людей та відвозять до бу-
цигарень, АМАП (ОМОН – УП) розби-
ває приватне майно, здійснює обшу-
ки вдома. Проти громадян застосову-
ються підрозділи ССО, частини військ 
сформованих з призовників строко-
вої служби. 

Беззаперечно, що участь у приду-
шенні протестуючих підрозділів армії 
та спецвійськ РФ є найгрубішим по-
рушенням норм міжнародного права.

Зрозуміла і гормонограма таких 
дій. 

Закономірністю є спалах агре-
сивності державної машини в перші 
дні протистояння. Використовується 
принцип залякування. 

Цей принцип не може працювати 
довго, навіть метал втомлюється. Не 
мотивована ненависть має межі. 

На другий тиждень навіть части-
на спецназу відмовилася від надмір-
ної жорстокості. Тоді державна ма-
шина переходить до використання 
прихованих форм тиску. 

Працює судова репресивна ма-
шина, слідчі органи, дії яких виправ-
довують контрольовані ЗМІ. Поволі 
наступає період протистояння: в дер-
жавної машини вимотується сила, 
а суспільство нарощує сектори про-
тесту – страйки, секторальні вимоги, 
громадські ініціативи, креативні і ор-
ганізаційні протестні інновації… 

Це в свою чергу вимагає струк-
турування протестного середовища, 
тому виникла Координаційна рада, 
її Президія. За цим підуть регіональ-
ні ради, президії та виконавчі струк-
тури. 

Час далі вимагатиме від цих орга-
нів управління процесами. Тут дуже 
важливим є діалог з дипломатични-
ми представництвами, журналістами 
та ЗМІ, міжнародними організаціями 
та урядами країн світу. 

Далі з’явиться програма і про-
грами, а також організаційні меха-
нізми реалізації. Зокрема допомога 
ув’язненим, адвокатська допомога 
в слідчих та судових процесах, допо-
мога пораненим, побитим, соціально 
враженим на підприємствах. 

Поволі вибудується альтернатив-
на державним система органів вла-
ди. 

Важливо в описаному процесі 
налагодити публічний і непублічний 
діалог з силовими органами, бо час-
тина із них – білоруси, і їм далі жити в 
Білорусі поруч з усіма громадянами. 

Тут лист мами сину, що служить 
в АМАП, важливіший за тягання за 
лікті, а акція «Подаруй солдату квіт-
ку» переважить іноді великий мітинг. 
Листи і звернення протестуючих і їх-
ніх координаційних органів до ліка-

рів, учителів, студентів, робітників і 
працівників підприємств будуть тво-
рити чудеса. 

Сучасні системи комунікацій 
максимально здатні прискорити на-
ростання вулканічної лави народного 
протесту. Все це за два місяці делегі-
мітизує політичну владу. 

Інформація про те, що Лукашенко 
програв вибори в розрізі дільниць, 
сама по собі є вбивчою для Лука-
шенка і його оточення, а підтвердже-
на фактами фальсифікація з часом 
зруйнує державну машину. 

Важливо, щоби на цьому етапі 
координаційні органи почали вида-
вати певні нормативні, розпорядчі 
акти – від кадрових призначень до 
організаційних моментів. Цей період 
формує перехідний уряд, призначає 
громадських мерів, громадських ке-
рівників районів і регіонів.

Зрозуміло, що Лукашенко продо-
вжить апелювати до РФ: обмін візи-
тами, залучення російських кадрів, 
як у випадку з журналістами, направ-
лення переодягненого спецназу та 
регулярних військ. 

Це делігимітизує власну держав-
ну машину і вона рано чи пізно пере-
йде на бік протестуючих. Цей момент 
вимагатиме позиціювання солдата. 

В разі, якщо Кремль продовжить 
тиснути, протест проти «кегебешного 
лукашизму» переросте у війну проти 
путінізму. Якщо кремль обере м’який 
варіант, будуть розпочаті переговори 
про повторні вибори і усунення Лука-
шенка. 

Це не зупинить наростання про-
тиріч з Москвою, однак відтермінує 
відкрите протистояння на кілька ро-
ків. 

Описаний протест виокремить лі-
дера чи групу лідерів, що заповнять 
інститути влади.

Впродовж всього періоду проти-
стояння залишається можлива агре-
сія РФ чи у формі аншлюсу Білорусі 
чи відкритої силової агресії з демон-
страцією російських танків на вули-
цях міст і сіл Білорусі. 

Телефоні розмови президента 
Франції Макрона та канцлера ФРН 
Меркель з президентом РФ Путіним 
на фоні заяв Кремля про те, що Мо-
сква зарезервувала війська для на-
дання допомоги РБ, тільки переко-
нує, що російські угрупування військ 
для придушення протестів вже в РБ.

А заяви Путіна про резерв військ 
– лише частина сценарію. Підтвер-
джується це і перенаправленням 
військ РБ до західних кордонів Біло-
русі та приведенням їх в повну бойо-
ву готовність. 

Очевидно, що казарми звільнені 
для зарезервованих військ РФ. На-
явність військ спецпризначенців РФ 
в Білорусі підтверджують і відео та 
аудіозаписи в Пінську, Бресті, Грод-
но, Гомелі. 

Не слід виключати і варіант, коли 
війська РФ зайдуть до Білорусі, як 
заходили радянські війська до Буда-
пешта в 1956-му чи до Праги у 1968 
році. Це може бути викликане швид-
кою ескалацією протистояння сторін. 
Кремль здатен розіграти спектакль і 
спровокувати загострення.

На даному етапі білорусам по-
трібен мирний перебіг протесту. Це 
дасть можливість організуватись, 
структуруватись, виокремити ліде-
рів і органи управління. Задеклару-

вати цінносні орієнтири та смисли і 
принаймні хоча б почати декларува-
ти концептуальні позиції, програми. 

На другому місяці протесту лозун-
гу «Виходь» вже буде замало.

Європа спить і не бачить черго-
вої біди на континенті. В’яла реакція 
на дії останнього диктатора Європи 
лише ще більше розв’язує руки пара-
ноїку. Чітко і голосно заявили свою 
позицію щодо сфальсифікованих 
президентських виборів в РБ і непри-
пустимості знущання над протестую-
чими лише Литва І Польща.

Позиція України м’яка, непослі-
довна і плутана. Таке враження, що 
команда Зеленського забула, що у 
нас війна, і заплющила очі на те, що 
Кремль зможе зайти і в Білорусь. 

Україна в цій ситуації мала б дія-
ти швидко і будити Європу. Від Укра-
їни очікували ініціатив щодо розгля-
ду ситуації в Білорусі в ОБСЄ та Раді 
Безпеки ООН. 

Спільні ініціативи України, Поль-
щі та Литви в Раді Європи та ЄС були 
визначальними в формуванні позиції 
ЄС. Ці та інші кроки зблизили б Украї-
ну з ЄС та НАТО. 

Підтримуючи демократичну Біло-
русь, Україна протистояла б Крем-
лю та формувала майбутню систему 
центральноєвропейської безпеки. З 
Москвою треба боротись скрізь, де є 
можливість.

Беззаперечно, слід констатува-
ти, що події вже змінили політичний 
рельєф Білорусі, стали торжеством 
національної єдності і джерелом від-
родження національних традицій і 
цінностей. 

Сам Лукашенко досі впевнений, 
що всидить на посаді. 

Але Білорусь стає іншою. Біло-
русь хоче бути іншою.

Живє Бєларусь!

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ
«Українська правда», 05.09. 2020

Pravda.com.ua

Про авто-
ра. Роман Пе-
трович Без-
с м е р т н и й 
(нар.15 лис-
топада 1965, 
с. Мотижин, 
Макарівський 
район, Київ-
ська область) 

– український політик, дипломат, 
один із авторів Конституції Украї-
ни, кандидат політичних наук. Депу-
тат Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV та V скли-
кань. Викладач і почесний професор 
КНУКіМ.

2005 – віце-прем'єр-міністр 
України з питань адміністративно-
територіальної реформи. Голова 
ради партії «Народний Союз – Наша 
Україна» (2005—2006), голова ви-
конкому партії (2006—2007), ке-
рівник фракції «Наша Україна» у ВРУ 
(травень – грудень 2006). Заступ-
ник Глави Секретаріату Президента 
України (2007–2008).

З лютого 2010 р. по червень 
2011 – посол України в Білорусі.

Представник України в полі-
тичній підгрупі Тристоронньої гру-
пи з врегулювання ситуації на сході 
України (2018 - 2019). 

26 січня 2019 року на Установ-
чих зборах обраний головою нової 
партії «РУХ +380».

Живє Бєларусь!
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У Єгипті встановили меморіал 
першому українському адміралу

У Каїрі встановили пам’ятний 
хрест на честь першого адміра-
ла України Андрія Покровського, 
повідомили в посольстві Украї-
ни в Єгипті.У дипломатичному ві-
домстві зазначили, що 28 серп-
ня, коли християни православ-
ного обряду відзначають свято 
Успіння Пресвятої Богородиці, в 
єгипетській столиці на цвинтарі 
монастиря святого Георгія від-

булись урочисті заходи з нагоди встановлення хреста та мемо-
ріальної таблички українського військового діяча, якого 1944 
року поховали саме там.

У церемонії взяли участь Блаженніший Папа й патріарх 
Александрійський і всієї Африки Теодор ІІ та настоятель мо-
настиря Високопреосвященний Архімандрит Дамаскінос Аль-
Азраї, український посол Євген Микитенко, дипломати, а також 
представники української та грецької громад Єгипту. 

Андрій Георгійович Покровський – будівничий Національ-
ного флоту України в 1917-1918 роках, адмірал, головний ко-
мандувач портів Чорного й Азовського морів, міністр морських 
справ Української Держави. Із 1919 року вимушено жив в емі-
грації (Болгарія, Австрія, Бельгія). У 1938 році переїхав до Єгип-
ту та мешкав у Каїрі, де помер у 1944 році.

Євген Чолій удесяте потрапив 
до списку найкращих юристів

Світовий конґрес українців привітав Євгена Чолія, свого ко-
лишнього президента, з внесенням десятий рік поспіль до до-
відника The Best Lawyers in Canada 2021. Для свого 15-го та 
найбільшого на сьогодні видання Best Lawyers зібрало понад 1 
млн оцінок, аби скласти свій довідник перших кращих юридич-
них талантів Канади.

Чолія щороку вносять до довідника «Найкращі юристи», що 
є одним з найдавніших і найбільш поважних видань у юридич-
ній сфері.

Документи про діяльність 
Союзу українок Америки

Центральний державний архів зарубіжної україніки (Київ) з 
нагоди 95-річчя Союзу українок Америки (СУА) представив добірку 
документів про роботу однієї з найпотужніших українських органі-
зацій, що діяли за кордоном упродовж ХХ ст., наближаючи своєю 
невтомною працею здобуття незалежності нашої держави.

Робота організації й її відділів висвітлюють на шпальтах жур-
налу «Наше життя», друкованого органу СУА, що почав виходити 
1944 року. На основі колекції народного мистецтва, придбаної 
управою СУА, 1976-го створили Український музей у Нью-Йорку.

Завдяки стипендійним акціям СУА українська молодь ба-
гатьох країн світу отримала можливість здобувати гідну освіту. 
Союз українок Америки співпрацює з такими потужними орга-
нізаціями, як Український конґресовий комітет Америки, Світо-
ва федерація українських жіночих організацій, Світовий кон-
ґрес українців та іншими.

Рідна школа в Пассейку 
діє вже 70 років

Рідна школа українознавства в місті Пассейку (штат Нью-
Джерзі, США) упродовж цього періоду завжди славилася свої-
ми вихованцями. Багато випускників стали науковцями, керів-
никами, спортсменами, а головне – достойними українцями, 
гордістю свого народу. 

Взаємини, які створились у колективі школи, спрямовані до 
духовного збагачення, вивчення історії, культури свого народу, 
збереження традицій.

Не можна позбавити дітей часточки України та можливості 
живитися з цього джерела. 

Українська суботня школа 
в Анталії отримала більше 200 книг 

Бібліотека української суботньої/недільної школи при ГО 
«Середземноморське об’єднання українців» в Анталії (Туреччи-
на) поповнилася більш як 200 українськими книжками, переда-
ними Робочою групою з питань співпраці м. Львова з містами 
Турецької Республіки.

«Серед книг є на-
вчальні посібники та ху-
дожня література, яка 
дасть можливість погли-
бити знання рідної мови 
та розширити світогляд 
діток української грома-
ди Анталії. Також було по-
даровано школі велику 
карту адміністративно-

територіального устрою України», йдеться у повідомленні групи.
В Робочій групі висловили вдячність українським видавни-

цтвам, які відгукнулись та допомогли реалізувати такий проєкт, 
а саме: ТОВ «Видавництво Старого Лева», видавництву «Фоліо», 
ПП «Видавничий дім «Школа», видавництву «Апріорі», видавни-
цтву «Навчальна книга – Богдан».

Стипендійний фонд Товариства Укра-
їнської Мови (ТУМ-США) був створений 
для підтримки студентів та молодих на-
уковців, відзначення їхніх високих здо-
бутків у науковій, навчальній та громад-
ській діяльності в різних університетах 
України.

Для студентів Національного Універ-
ситету «Острозька Академія» від 2013 
року було надано 31 стипендію. Усі сти-
пендіати Товариства Української Мови 
відзначаються високими успіхами в на-
вчанні, активною громадською позицією 
та досягненнями у науковій сфері.

Цікаві дописи стипендіатів ТУМ 2018 
р. Дмитра Стретовича та Вікторії Фурман, 
які описують свої осягнення та волонтер-
ську працю, зі світлинами, подаємо нижче.

* * *
Отримання стипендії від Товариства 

Української Мови послужило гарною 
мотивацією для мене у продовженні во-
лонтерської діяльності, активній участі 
в різноманітних проектах. Зокрема, я є 
головою інформаційного підрозділу На-
укового товариства імені Олександра 
Оглоблина факультету міжнародних від-
носин Національного університету «Ост-
розька академія» та активним членом 
молодіжного відділення Наукового то-
вариства історії дипломатії та міжна-
родних відносин. Крім того, я допомагав 
при організації молодіжного наукового 
симпозіуму в стінах Острозької акаде-
мії (2018 р,,2019 р.), кілька років поспіль 
продовжую бути одним зі співорганізато-
рів ділової гри «Молодь ООН в Острозь-
кій академії» (2019 р., 2020 р.). У рамках 
навчально-ознайомчої практики стажу-
вався в Генеральній дирекції з обслуго-
вування іноземних представників (Укра-
їна). Гарними можливостями для розви-
тку були волонтерство під святкування 
міжнародного дня NOWRUZ в Києві бере-

зень 2019 р.) та волонтерство під час ди-
пломатичних форумів в Національному 
університеті «Острозька академія» (2019, 
2020 рр.).

Нещодавно отримав диплом бака-
лавра зі спеціальності «Міжнародні від-
носини».

Принагідно висловлюю ще раз щиро 
подяку Вам, Високоповажне Панство, за 
те, що свого часу підтримали мене допо-
могли мені в реалізації моїх планів. 

З щирими побажаннями Дмитро 
Стретович. 

* * *
Шановні представники Фонду Това-

риства Української Мови!
Я, Вікторія Фурман, студентка 5 кур-

су факультету міжнародних відносин 
та співробітниця відділу міжнародних 
зв̀ язків, хочу висловити подяку за на-
дану мені довіру та присвоєння мені сти-
пендії Фонду Товариства української 
Мови у 2018 році. Дякую, що підтримує-
те українську молодь та культивуєте такі 
чесноти, як старанність, щедрість та лю-
бов до рідної землі. 

З моменту отримання мною іменно-
го гранту я встигла закінчити навчання 
на бакалавраті факультету міжнарод-
них відносин НаУОА, отримати диплом з 
відзнакою та продовжити навчатися на 
магістратурі. Взяла участь у міжнарод-
них наукових конференціях у Польщі та 
Україні. У 2019 році я стала перемож-
цем Всеукраїнського студентського кон-
курсу наукових робіт зі спеціальності 
«Міжнародні відносини, суспільні кому-
нікації та регіональні студії» та отрима-
ла Диплом І ступеня за роботу на тему 
«Практика лобізму в ЄС». Навчаюсь на 
відмінно, за результатами ІІ навчаль-
ного семестру 2019-2020 років мені 
було призначено стипендію Президен-
та України.

Я продовжую працювати у відділі 
міжнародних відносин НаУОА на посаді 
фахівця. Відповідаю за написання та ре-
алізацію міжнародних проектів. 

Щиро сподіваюсь, що співпраця з 
острозькою академією триватиме ще ба-
гато років та приноситиме найкращі ре-
зультати. 

Вікторія Фурман.

Віра БОДНАРУК,
голова Товариства Української Мови 

(США), професор

Марти Коломиєць не стало 16 серпня 
2020 року. Багато років вона була член-
кинею і головою правління Українського 
Жіночого Фонду. Ми намагалися прига-
дати, відколи почалася наша спільна іс-
торія. І зрозуміли, що Марта була з УЖФ 
завжди: генераторкою ідей, наставни-
цею, натхненницею.

Двадцять років вона ділилася з 
УЖФ своїм талантом бачити цінності і 
об’єднувати навколо них жінок і чолові-
ків із різних частин світу, поколінь, се-
редовищ. Відома і впливова журналістка 
і громадська діячка була легкою і щирою 
у спілкуванні, хто б до неї не звертався. 
Нетерпимою Марта ставала лише до не-
справедливості. Коли вона у щось віри-
ла, то об’єднувала довкола цієї справи 
людей із різних світів, які раніше не пере-
тиналися. І люди потроху ставали такими 
ж, як вона, добрими і відкритими.

 

Допомагати і приймати 
допомогу – легко

«Марта завжди була готова допо-
могти, робила це легко – і їй відповіда-
ли тим самим. Вона зріднювала незнайо-
мих між собою людей навіть на далеких 
континентах, - згадує Наталія Карбов-
ська, директорка зі стратегічного розви-
тку УЖФ. – У Сполучених Штатах Амери-
ки незнайомі люди приймали нас, як рід-
них – достатньо було отримати коротке 
повідомлення від неї. Я сама ні хвилини 

не вагалася, коли Марта попросила мене 
прихопити до ручної поклажі в літак ве-
личезний макет пам’ятника, який її зна-
йома архітекторка зі США передавала на 
конкурс. А коли я дізналася, що саме цей 
проєкт виграв, відчула таку радість, наче 
він був і мій».

Наталя Карбовська вдячна Мар-
ті Коломієць і за вміння приймати: «Ко-
лись після мого виступу на конферен-
ції у США до мене підійшла американка, 
зняла з руки золотий перстень і попро-
сила прийняти його як внесок у розви-
ток жіночого руху в Україні. Мені було 
незручно, я попросила поради в Марти. 
І вона сказала приймати, адже людина 
робила пожертву щиро. Пояснила, що 
не прийнявши, я ображу і зневірю лю-
дину».

«Свою першу в житті вишиванку я 
отримала в подарунок від Марти Коломи-
єць, - розповідає директорка Українсько-
го Жіночого Фонду Олеся Бондар. – Ми 
планували випускний «Першого кроку до 
успіху», програми розвитку молодіжного 
жіночого лідерства, і він випадав на День 
Конституції. Я між іншим обмовилася, що 
красиво було б у такий день вдягнутись у 
вишиванки, та в мене своєї немає, а шу-
кати вже пізно. Марта подарувала мені 
свою».

Жіночий рух, 
який долає час і простір

Лідерську програму для дівчат «Пер-
ший крок до успіху» запропонувала саме 
Марта Коломиєць. Вона була перекона-
на, що до жіночого руху слід долучати мо-
лодь, давати їй силу і натхнення, а мо-
лодь живитиме своєю енергією рух. За 
14 років виросло ціле покоління випус-
книць програми - лідерок, які нині очолю-
ють громадські організації і потужні жі-
ночі рухи.

Перші масштабні публікації Україн-
ського Жіночого Фонду також пов’язані 
з Мартою Коломиєць. Про УЖФ і україн-

ський жіночий рух голосно заговорили в 
медіа завдяки благодійній акції «Краса 
заради життя», яку організувала Марта. 
Вона влаштовувала покази українських 
модельєрок у США, її друзі-художники да-
рували свої картини – для того, щоб зі-
брати кошти на мамограф для українок. 
Марта запалювала своїми мріями так, 
що люди вірили і вкладались, як у влас-
ну справу.

Цього року УЖФ почав втілювати 
проєкт «Голос жінок і лідерство – Укра-
їна». Завдяки йому український жіно-
чий/феміністичний рух матиме чіт-
ку стратегію розвитку і стане впливо-
вим. Натхненницею цього проєкту була 
Марта Коломиєць. Вона вірила в те, що 
все можливо, коли люди об’єднуються. 
Вона була майстринею єднання, і на за-
ваді не ставали ні кілометри, ні часові 
пояси.

Український Жіночий Фонд

Від редакції газети «Світ-інфо». Гли-
бокий сум у всіх, хто знав пані Марту Ко-
ломиєць, викликала вість про смерть цієї 
відомої діячки світового українства. Вона 
останні чимало років мешкала в Україні, 
очолювала тут Представництво Програ-
ми Фулбрайта, багато робила для зміц-
нення контактів між Україною і США, для 
світового українства. 

Пані Марта всі останні роки була за-
цікавленою читачкою нашої газет «Світ-
інфо», співпрацювала з нею як голова 
Представництва Програми, постійно ці-
кавилася новинами Чернігівщини. Вічна 
пам̀ ять патріотці України!

Марта Коломиєць – 
жінка, яка об’єднувала континенти

Успіхи стипендіатів «Острозької Академії» 

Дмитро Стретович: святкування між-
народного дня Nowruz у Києві

Вікторія Фурман: 
міжнародна конференція в Замосці
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Є книги, яким судилося бути 
надрукованими за всяку ціну: зна-
ний у колі істориків мистецтва 
«Нарбутівський збірник», про який 
відомо, що його надрукували у 
1933 році і одразу знищили в дру-
карні, бо на той час були арешто-
вані майже всі автори, а дехто й 
розстріляний, вийде цього року у 
видавництві «Родовід».

Упорядник – доктор історич-
них наук, мистецтвознавець Сер-
гій Білокінь, який кілька десяти-
літь досліджував життя і творчість 
геніального Нарбута, і в бібліотеці 

якого влас-
не й збері-
гається той 
єдиний, ди-
вом вцілі-
лий екземп-
ляр Збірни-
ка, за яким 
реконстру-
юється ви-
дання 1933 
року. 

Чому це важливо у 2020-му? З 
кількох причин. По-перше, Георгій 
Нарбут – видатний «рицар графі-
ки без страху й докору», що зробив 
кар’єру у Петербурзі і повернувся 
до Києва після революції – буду-
вати українську культуру, новатор 
книжкового дизайну, автор укра-
їнської «Абетки» (на жаль, створив 
лише частину літер), грошей, герба 
та інших державних знаків – за-
слуговує на належну пошану і нау-
кові розвідки високого класу. Про-
цитуємо маляра і мистецтвознав-
ця Павла Ковжуна: «Нарбут нас 
ґрафічно «українізував» – україн-
ська ґрафіка Нарбута рішучо од-
межувала нас від чужих ґрафічних 
впливів, виробила смак і оцінку та 
точне означення того, що ми нази-
ваємо сучасною українською ґра-
фікою. Це ж Нарбут увів нам укра-
їнську ґрафіку в наш портфель че-
рез український банкнот, Нарбут 
рушив нам лист українською по-
чтовою маркою, Нарбут спиняв 

наше око на українських друках 
і книжках, відштовхуючи нас від 
усього чужого, денаціоналізуючо-
го».

По-друге, усі найкращі мисте-
цтвознавчі статті про Нарбута, як 
це не парадоксально, були напи-
сані в 1920-1930-х роках, одразу 
по смерті Георгія Івановича, з того 
часу суттєвих наукових відкриттів 
не було. Кілька видань академіка 
Платона Білецького про художни-
ка – от і вся нарбутіана. По-третє, 
задля славнозвісної тяглості – 
мистецтвознавчої, культурної, іс-
торичної.

До збірника належать стат-
ті українських мистецтвознавців 
Федора Ернста, Стефана Тарану-
шенка, Степана Яремича, Владис-
лава Лукомського, Павла Ковжу-
на, Володимира Січинського, за-
відувача художнього відділу Дер-
жавного Російського музею Петра 
Нерадовського, російських худож-
ників Дмитра Мітрохіна, Володи-
мира Воїнова, Мстислава Добу-
жинського, російського мисте-
цтвознавця Еріха Голлербаха, Сте-
пана Яремича, спогади директора 
Державного Ермітажу Сергія Трой-
ницького.

Збірник має вийти в жовтні 
2020 року. Він є складовою масш-
табнішого проєкту Нарбут ХХІ, 
який втілює видавництво «Родо-
від» за підтримки Українського 
культурного фонду. 

Крім Нарбутівського збірни-
ка, в рамках проєкту готується та-
кож онлайн-виставка «Образний 
світ Георгія Нарбута й створення 
українського бренду» (кураторка 
– Мирослава Мудрак зі США) і ан-
гломовний каталог та міжнарод-
ний конкурс плакатів «На перетині 
всіх протилежностей», результати 
якого теж будуть зібрані в онлайн-
експозицію. Виставку й каталог 
презентуватимуть в Українському 
Інституті Модерного Мистецтва в 
Чикаго.

Інститут досліджень тоталітар-
них режимів (Чехія) представив 
англійську, українську та російську 
версії веб-проекту – Чехословаки 
в ГУЛАГу.

Цей веб-сайт є результатом 
співробітництва чеських, україн-
ських та російських істориків та 
архівістів.

Він пропонує закордонній гро-
мадськості та фахівцям результа-
ти досліджень документів, що сто-
суються політичних репресій у Ра-
дянському Союзі, спрямованих 
проти вихідців з Чехословаччини 
(не тільки чехів – але й українців, 
німців, русинів, євреїв, угорців, ро-
сіян та словаків).

«Крім короткого огляду істо-
рії репресій, на сайті опублікова-
ні біографії чеських авторів спо-
гадів про табори, інтерв'ю зі свід-
ками, які пережили ув'язнення в 
таборах ГУЛАГу, посилання на на-
укові та популярні статті, видання, 
виставки, відеозаписи бесід і до-
кументальні фільми, що були зня-
ті ІДТР, а також посилання на про-
екти, пов'язані з темою репресій», 
уточнює керівник проєкту дослі-
дження репресій проти краян з Че-
хословаччини на території колиш-
нього Радянського Союзу, історик 
ІДТР Адам Граділек. 

Дослідженнями репресій про-
ти чехословацьких громадян та 
осіб чеського походження в СРСР 
Інститут займається з момен-

ту свого заснування в 2008 році. 
Співробітники ІДТР записали де-
сятки інтерв'ю зі свідками і роди-
чами жертв радянських репресій, 
а також придбали ряд документів, 
фотографій і рукописів спогадів з 
родинних архівів.

Дослідження також прово-
дяться у чеських і зарубіжних ар-
хівах, включаючи архіви колишніх 
радянських спецслужб в постра-
дянських країнах, особливо ак-
тивно – в Україні. У Росії основним 
партнером в дослідженні репре-
сій, спрямованих проти співвітчиз-
ників з території Чехословаччини, 
є Міжнародна організація «Мемо-
ріал».

Спільно з українськими парт-
нерами (Галузевий державний 
архів Служби безпеки України – 
ГДА СБУ, Державна архівна служ-
ба України, Державний архів За-
карпатської області) Інститут ство-
рив центри оцифрування у Львові 
та Ужгороді, де обробляються від-
повідні документи з усіх регіонів 
України. Це тисячі слідчих справ 
репресованих біженців від нациз-
му з території Чехословаччини в 
1939—1941 роках, документи со-
тень наших співвітчизників, роз-
стріляних під час Великого терору 
1937–1938 років, а також жертв 
радянізації Підкарпатської Русі та 
осіб, що були насильно вивезені 
з Чехословаччини до Радянського 
Союзу після 1945 року.

Цього року виповнюється 75 
років з дня закінчення Другої сві-
тової війни. Двічі територією Укра-
їни проходили жорстокі бої: осно-
вні сили радянського Західно-
го фронту були розгромлені в Бі-
лостоцько-Мінській битві 22-29 
червня 1941 року, а у Битві за Дні-
про (серпень-грудень 1943-го) ра-
дянські війська розбили німців, 
звільнивши Лівобережну Україну і 
Кримський півострів.

В той час, коли в Червоній Ар-
мії воювало і загинуло багато 
українців (дані вказують на те, що 
близько 6 млн. солдатів були за 
національністю українцями), та-
кож діяли окремі військові форму-
вання українців – Українське Ви-
звольне Військо, Дружини Україн-
ських Націоналістів («Соловейко» і 
«Ролянд»), «Поліська Січ» і УПА. 

Навесні 1943 року німці поча-
ли формування дивізії «Галичина». 
До цього часу Галичина мала жор-
стокий досвід радянської окупа-
ції 1939–1941 років: тисячі людей 
були відправлені до сибірських та-
борів, багато замордовано у тюр-
мах. І перше, що німці зробили, 
– відкрили тюрми Львова, щоб 
показати вбитих більшовиками 
в’язнів. Це справило гнітюче вра-
ження. Масові депортації, репре-
сії, які відбувалися протягом кіль-
кох років, поки на Західній Україні 
була радянська влада, теж не до-
дали симпатій до комуністів.

Бойове хрещення дивізії «Га-
личина» відбувалося в липні 1944 
року недалеко від міста Броди, де 
Червона армія перемогла німець-
ку оборону, а дивізійники мали 
«рятувати ситуацію» і стримати ра-
дянські війська в наступі на Львів. 

Після битви під Бродами за-
лишилось 3 тисячі дивізійників, 
близько 3 тисяч потрапили в по-
лон, а десь 4 тисячі – загинули.

У неділю, 2-го серпня, в пе-
редмісті Чикаго Блумінгдейл 
(Bloomingdale, Illinois) українці 
штату Іллінойс відзначили роко-
вини битви під Бродами. Укра-
їнська спільнота зібралась біля 
пам’ятника вшанування Небесної 
сотні та всіх загиблих Героїв Украї-
ни, який було встановлено силами 
діаспори у 2015 році біля Україн-
ської Православної Церкви Свято-
го Андрія Первозванного. Насто-
ятель парафії Віктор Полярний та 
ієрей Михайло Лещишин відпра-
вили заупокійну панахиду за поле-
глих Героїв.

Перед присутніми виступив з 
промовою Роман Головка, голо-
ва Організації Оборони Чотирьох 
Свобід України (відділ № 8/Пала-
тайн), підкреслюючи хоробрість та 
відданість юних воїнів і пригадав 
присутнім, що на цвинтарі св. Ан-

дрія поховані блаженної пам’яті 
В’ячеслав Партикевич, Мико-
ла Филипович і Любомир Цепин-
ський – три патріоти, котрі вряту-
валися під Бродами.

Разом із прихожанами парафії 
св. Андрія Первозванного пам’ять 
Героїв вшанували представни-
ки Організації Оборони Чотирьох 
Свобід України (відділ 31/Пала-
тайн), Об’єднання Жінок Оборони 
Чотирьох Свобід України (відділ ім. 
О. Пчілки), Український Конгресо-
вий Комітет Америки (відділ Іллі-
нойс) та представники Suburban 
Council of Ukrainian Voters.

***
Українці відчували: для того, 

щоб відбулася Українська держа-
ва, їй потрібна армія. Для армії 
потрібні офіцери, це завжди було 
проблемою для української армії. 
Навіть в Українській повстанській 
армії (УПА), яка на той момент була 
у процесі формування і почала дія-
ти, дуже відчувався брак старшин-
ського складу. Залучення до такої 
потужної армії, якою були на той 
момент збройні сили Німеччини, 
давала можливість виховати свій 
офіцерський склад, набути досві-
ду і сформувати військо, яке ста-
не ядром майбутньої армії. Окре-
мі симпатики бандерівського руху 
йшли до дивізії з метою набути вій-
ськового досвіду, а потім приєдна-
тися до УПА. Причому, люди тіка-
ли у повному обмундируванні зі 
зброєю. Одна з причин, що трену-
вальний табір дивізійників, який 
попервах був на території Польщі, 
перенесли вглиб Німеччини, пода-
лі від Галичини – щоб не було де-
зертирства і контактів з УПА.

Згідно свідчень очевидців та 
додаткових фактів, розповідає Во-
лодимир Кузик:

«Одночасно два військові по-
тяги розминалися на захід від 
Львова – один із них, декорова-
ний українськими прапорами, їде 
на схід, а другий – на захід до міс-
та Нойгамер з новими доброволь-
цями до дивізії «Галичина». За рі-
шенням керівників УПА, частина 
«упівців» добровільно вступала до 
дивізії, бо «у німців вони отрима-
ють кращий вишкіл».

Різні долі судилися тим моло-
дим юнакам, які 75 років тому во-
ювали під Бродами. Часто роди-
чам повідомляли: «Пропав без ві-
сті». 

Письменник Іван Багряний 
цій героїчній битві присвятив свій 
роман «Огненне коло. Повість про 
трагедію під Бродами», який був 
виданий у Німеччині в 1953 році. 
Малочисельні частини і одиниці 
проривали це «коло». Одній гру-
пі наче вдається, але ні, їх затри-
мують і хочуть розстріляти. Але 

їх рятує якийсь командир на коні 
і каже: «Чого їх забивати, нехай 
відбудовують Україну». Їхнє жит-
тя тоді було врятоване й вони ра-
зом з іншими полоненими потра-
пили до російських таборів – си-
бірських «млинів смерті». Один з 
них, львів’янин, точний мемуарист 
і природжений правдошукач, за-
нотовував різні деталі з життя від-
важного юнака: вступ до дивізії, 
вишкіл, спостереження подій того 
часу, німців, українських офіцерів 
в дивізії, покарання і повернення 
з родиною до Львова. Він дорожив 
зв’язками з колишніми дивізійни-
ками й привернув до себе увагу 
молодого українського історика, 
також львів’янина, захопленого 
сміливістю дивізійників. Внаслі-
док їхньої співпраці та розповідям 
інших (Зенона Врублювського та 
Ігора Іваньківа) в 2016 році було 
видано книгу «УКРАЇНСЬКА ДИВІ-
ЗІЯ “ГАЛИЧИНА», а в 2018 році – 
«НЕНАПИСАНУ КНИГУ ЖИТТЯ».

Вертаюся ще раз до битви під 
Бродами… Інша група прорвала 
«коло», зайшла до одного господа-
ря в селі й запитала, чи вони мо-
жуть в його стодолі переночува-
ти. Той дозволив і вони залиши-
лись. Та чоловік їх зрадив. Ранком 
стодола була оточена червоними, 
дивізійників розстріляли і там же 
вони були поховані. За Незалеж-
ної України в тому місці була від-
правлена панахида і встановлені 
Лицарські Хрести на їхніх могилах».

В хроніці Української Право-
славної Церкви св. Андрія збере-
жені імена тих цивільних трудівни-
ків, котрі протягом 50 років пра-
цювали і допомагали Всечесним 
Отцям в цьому Христовому Вино-
граднику. Є серед них імена трьох 
Героїв, котрі в липні 1944 року 
були під Бродами, але доля збере-
гла їх і вони змогли ще багато до-
брого зробити на чужині для укра-
їнської громади – Микола Фили-
пович, В’ячеслав Партикевич і 
Любомир Цепинський. Вони були 
членами і головами парафіяльних 
управ – про життєпис кожного з 
них можна написати цілу книгу. 

Честь і Слава цим борцям за 
волю України! Поховані вони на 
цвинтарі Православної Катедри 
св. Андрія Первозванного в Блу-
мінгдейлі, недалеко від церкви і 
пам’ятника жертвам Голодомору.

«Спіть хлопці, спіть…
про долю, волю України 

сніть…»
Автор: Марія Коркач-Грошко 

/Maria Korkatsch-Groszko профе-
сор освіти та двомовної-бікультур-
ної педагогіки Northeastern Illinois 
University, віце-президент УККА 
(відділ Іллінойс).

UkrainianPeople, 01.09. 2020

Діаспора Іллінойсу відзначила 
роковини битви під Бродами

«Минуть десятиліття, і ми воскреснемо 

в народній пам’яті…

Нас тут так багато лягло, 

а ще немало 

ляже кістьми, що цей шматок 

землі української і ці дні, 

затягнуті димом і 

нашими воплями, лишаться в 

віках, як українські 

ще одні Термопіли…”.

Іван БАГРЯЧНИЙ, «Огненне 

коло. Повість про 

трагедію під Бродами».

Веб-проєкт «Чехословаки 
в ГУЛАГу» має нові мовні версії 

Вийде друком репресований у 
1933 році «Нарбутівський збірник»
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Шоу із продовженням: 
сумні пригоди галичанина у Харкові

11 серпня 1920 року у великій 
залі Громадської бібліотеки відкри-
лося перше засідання Найвищого 
революційного трибуналу УСРР. Не 
громом оркестру, але урочисто – ві-
тальною промовою голови ВУЦВК 
Григорія Петровського. 

У присутності двох інших очіль-
ників республіки – голови раднар-
кому Християна Раковського та се-
кретаря ЦК КПУ Станіслава Косі-
ора, промовець гучно анонсував 
круті зміни у каральній політиці ра-
дянської влади.

То, мовляв, кляті обставини зму-
шували нас донедавна судити воро-
гів швидко і без зайвого розголо-
су. Бо ж «в гражданской войне ра-
справа с врагом требует быстрых и 
решительных мер». Та зараз, коли є 
час і натхнення, ми можемо дозво-
лити собі таку розкіш, як детальний 
і публічний судовий розгляд.

«Красный Суд, где нуж-
но – беспощадный, где нужно – 
милостивый, – пообіцяв товариш 
Петровський, – сумеет разобрать-
ся не только в фактах и преступных 
действиях, но и в душевных эмоциях, 
которые этими действиями руково-
дят».

Слова «всеукраїнського ста-
рости» прямо суперечили тодішній 
практиці розправи з ворогами. Як 
до, так і після його «доленосної» про-
мови, колегія губчека розглядала 
по кілька десятків справ на день. 
Кого там цікавили чужі емоції, коли 
і з фактами геть не завжди розби-
ралися? Траплялося, одне лише «со-
цпоходження» вирішувало долю аре-
штованого. А тут з якогось дива ра-
дянська влада вирішила зробити ви-
няток!

Диво те звалося політичної 
кон’юнктурою: виникла необхідність 
продемонструвати широкій публіці 
«гниение петлюровщины». І персо-
наж відповідний для цього знайшов-
ся – громадянин Чайківський Юліян 
Михайлович, колишній сотник січо-
вих стрільців.

Чим саме він завинив перед ра-
дянською владою, присутні дізна-
лися з обвинувального акту, прочи-
таного судовим секретарем. «Гріхи» 
були серйозними: «Юлиан Чайков-
ский с апреля 1918 года, занимая 
целый ряд видных постов на Укра-
ине в качестве начальника шта-
ба сечевых стрельцов, командира 
1-ой бригады, начальника контрраз-
ведки и другие посты, вел активную 
борьбу против Советской власти. 
Являясь душой охранки при Петлю-
ре, разыскивал, арестовывал и рас-
стреливал большевиков». Але тепер 
«во всех означенных преступлениях 
сознается». 

Після секретаря виступив сам 
Чайківський. І відразу знайшлася 
низка кричущих суперечностей між 
його свідченнями і даними обвину-
вального акту. Колишній політичний 
референт при штабі Осадного корпу-

су Коновальця зізнався лише у тому, 
що власноруч підписував накази 
про обшуки та арешти. Бо ж змуше-
ний був: йому підпорядковувалися 
три контррозвідки. Одначе безпосе-
редньої участі у «акціях» не брав.

Що ж стосується позасудових 
розстрілів, то, за словами Чайків-
ського, їх виконував Кушнарюк за 
прямими наказами Коновальця. І, 
начебто, сам Петлюра схвалював 
розправи над більшовиками. А от у 
Чайківського на цьому ґрунті виник 
конфлікт з Коновальцем. Після чого 
посаду політичного референта дове-
лося залишити.

Не погодився підсудний і з ще 
одним фрагментом обвинувально-
го акту: «Насильно был переведен 
в Харьков и поставлен перед необ-
ходимостью капитуляции». Чайків-
ський стверджував, що здався рад-
владі з власної волі.

Аби виявити істину, трибунал, як 
і належить, вдався до допиту свід-
ків. Почав із «козирного» — това-
риша Косіора. Секретар ЦК КПУ до-
сить яскраво змалював, що твори-
лося у Києві на початку 1919-го, піс-
ля взяття його військами Директорії 
УНР.

Цитуємо: «Выйдя на улицу, ник-
то не был уверен в своей безопас-
ности. Круглые сутки в городе раз-
вивалась беспорядочная стрель-
ба. Ежедневно на окраинах находи-
ли трупы расстрелянных рабочих и 
большевиков». Страшно, але… Ра-
дянський Харків 1920-го відрізняв-
ся від Києва часів Директорії хіба 
що партійною приналежністю убієн-
них. Та й то не завжди.

Що ж стосується причетності 
підсудного до всіх цих неподобств, 
то про неї Косіор говорив не над-
то впевнено: «С именем Ю. Чайков-
ского общая молва связывала все 
ужасы проводимого террора». Для 
ЧК такого, може б, і вистачило. Але 
відкритий судовий процес посилан-
ня на старі чутки могло лише скомп-
рометувати.

Додав мороки трибуналу і на-
ступний свідок – член ЦК КПУ Ва-
силь Еллан-Блакитний, український 
поет і недавній боротьбист. Його 
розповідь про обставини здачі Чай-
ківського теж не збігалася з обвину-
вальним актом.

За словами Блакитного, колиш-
ній політреферент заявився до ньо-
го особисто, назвав себе і повідо-
мив, що хоче віддатися до рук радян-
ського правосуддя, аби реабілітува-
ти своє ім’я чи понести покарання. 
Мотиви – щире розкаяння у контр-
революційній діяльності та бажання 
працювати у лавах КПУ.

Блакитний з чистою совістю від-
вів свого гостя до ЧК, але той з не-
відомих свідку причин, за якихось 
кілька днів… знову опинився на сво-

боді. Відбувалося усе це на початку 
червня 1920 року.

Здавався Чайківський з паспор-
том на ім’я Дашкевича. Фальшиве 
посвідчення особи обвинувальний 
акт пишно поіменував «тайным до-
кументом, выданным Галицийской 
контрразведкой».

Паспорт цей, з точки зору обви-
нувачення, був доказом підступних 
намірів, які підсудний плекав щодо 
радянської влади. Та Чайківський 
стверджував, що отримав його для 
підпільної роботи в окупованій дені-
кінцями Одесі.

Врешті-решт, з огляду на значну 
кількість суперечностей, трибунал 
вирішив повернути справу на дослі-
дування.

Другий акт політичного шоу роз-
почався 5 вересня. До «акторсько-
го складу», і без того зіркового, до-
дався відомий гастролер. У залі 
харківської Громадської бібліотеки 
з’явився Володимир Винниченко: 
саме на той час припав його корот-
кий «роман» з радянською владою.

З позиції суто юридичної, цін-
ність Володимира Кириловича як 
свідка дорівнювала нулю: Чайків-
ського він вперше побачив за кіль-
ка днів до суду. Натомість, навряд чи 
була в тодішньому Харкові людина, 
яка б краще за Винниченка знала 
політичну «кухню» УНР.

На жаль, приблизно три чвер-
ті Винниченкової промови не вда-
лося розібрати через пошкодження 
тексту. Але те, що залишилося, геть 
не тішить: колишній голова Директо-
рії вигороджував Чайківського «на 
контрасті» – поливаючи брудом Пет-
люру і петлюрівців.

Подаємо за російським перека-
зом:

«Раскаяние Чайковского 
искреннее; он мог бы продолжать в 
Галиции свою деятельность, как те 
авантюристы из петлюровского ла-
геря, которые продолжают занимать 
видные посты, прокучивая по евро-
пейским кафе и шантанам народные 
деньги».

Що ж до свідків обвинувачення, 
то вони нічого нового до вже відо-
мих фактів не додали. За винятком 

дурниці, котру зморозив громадя-
нин Табаков: «Режим Петлюры, Ко-
новальца и Чайковского – более 
суровый и кровавый, чем режим 
гетмана». Чому тоді вижив Табаков, 
який, за його ж словами, «неодно-
кратно арестовывался петлюров-
ской контрразведкой», незрозуміло.

Після допиту свідків почалися 
змагання сторін. Обвинувачення, в 
особі наркома землеробства Ману-
їльського, вимагало для Чайківсько-
го розстрілу. Попри те, що безпосе-
редню участь сотника у кривавих 
розправах так і не довели. Але «по 
его инициативе были совершены со-
тни зверских убийств коммунистов».

Розпливчастість цифри явно 
вказувала, що ніхто не переймав-
ся підрахунком жертв Чайківського. 
Ляпнули навмання! Одначе захис-
ник Шубін за це чомусь не вчепився. 
Натомість став доводити, що підсуд-
ний – не ініціатор розстрілів, а лише 
виконавець злочинних наказів Пет-
люри. Та й взагалі соціально близь-
кий радвладі, бо ж походить з трудо-
вого середовища.

Чи так вже погано жило те се-
редовище до революції – питання 
дражливе. В арештантській картці 
Чайківського записано, що він має 
університетську освіту. Професія – 
журналіст, перекладач.

Дмитро Мануїльський, який його 
обвинувачував, закінчив юридич-
ний факультет Сорбонни. А голова 
Найвищого трибуналу Олександр 
Аросєв три роки вчився на філософ-
ському факультеті у Льєжі.

І чомусь таки навчився, судячи з 
розмірів винесеного ним вироку. Аж 
на одинадцять пунктів розтягнув! 
«Американский пролетариат» наві-
щось згадав і цікавий вираз у обіг 
пустив – «военно-шовинистическая 
клика Петлюры».

Коли ж очистити той вирок від 
пропагандистського сміття, з якого 
він складається відсотків на сімде-
сят, матимемо ось що: «Верховный 
Революционный Трибунал приго-
ворил Ю. Чайковского, 27 лет, к 
высшей мере наказания». Одначе 
(тут іде довжелезна мотивація) роз-
стрілювати його недоцільно з полі-
тичної точки зору. І тому трибунал 
змінює Чайківському розстріл на 
«заключение в концентрационный 
лагерь на все время гражданской 
войны».

Кожен, хто вчив історію в радян-
ській школі, скаже, що Чайківському 
сидіти залишалося недовго — яки-
хось два місяці з хвостиком. Бо ж 
«всі знають», що громадянська ві-
йна скінчилася у середині листопа-
да 1920-го, вигнанням врангелівців 
із Криму.

Та от горе: сто років тому так не 
вважали. Харківський трибунал ще і 
в березні 1921-го роздавав вироки 

«до окончания гражданской войны»! 
Бо вона аж бігом палахкотіла «на 
внутреннем фронте». По факту ж, 
таке формулювання означало «до 
особливого розпорядження».

У випадку з Чайківським воно 
надійшло дуже швидко. Це можна 
простежити за його арештантською 
карткою. Вирок отримав 5-го верес-
ня, за п’ять днів потому його переве-
ли з каторжної тюрми до концтабо-
ру, а 22-го жовтня він уже з табору 
вибув. На роботу до Всеукраїнсько-
го видавництва.

Така практика не була чимось 
надзвичайним. З табору, що розта-
шовувався на Сумській, 61 (тепе-
рішній Палац одруження), кваліфіко-
ваних спеціалістів часто випускали 
на зовнішні роботи. Хто повертався 
туди увечері, а хто приходив тільки 
відмічатися з певною періодичніс-
тю. Але в’язні з таким звинувачен-
ням як у Чайківського — «вооружен-
ная борьба против Советской влас-
ти», з-за колючого дроту виходили 
вкрай рідко.

Чому для колишнього сотника 
знову зробили виняток, пояснює 
постанова Петінського райкому від 
29 жовтня 1920 року: Чайківському 
відкрито протегував Василь Еллан-
Блакитний, голова колегії «Всевида-
ву». Це за його наказом Юліян Чай-
ківський був призначений заступни-
ком завідуючого агітаційним (!) під-
відділом видавництва.

Яким тут боком петініські кому-
ністи? Саме їхньому, з біса пильному 
ватажкові маємо дякувати за цю ко-
штовну інформацію.

Товариш Сильвестр Покко, ко-
лишній голова губчека, дізнавшись 
про це призначення, надіслав «лис-
ти протесту» до губкому та ВУЦВК з 
вимогою провести негайне розслі-
дування справи. Вимагав скасува-
ти наказ Блакитного, а його самого 
притягнути до відповідальності.

Зрозуміти чекістську логіку не-
важко: агітувати за світле комуніс-
тичне майбутнє мав той, хто ще не-
давно віддавав накази про розстріл 
тих самих комуністів. Та маємо пра-
во припустити, що клопотання това-
риша Покко не мали наслідків. Бо 
відмітка про повернення до табору 
в арештантській картці Чайківсько-
го відсутня.

Колишній політреферент прожи-
вав із дружиною на Журавлівці. Але 
недовго: 15 березня 1921 року він 
«окончательно убыл» — помер від 
якоїсь хвороби.

Грандіозне шоу, організоване за 
участі перших осіб УСРР, відчутної 
користі радвладі так і не принесло.

Едуард ЗУБ, 
історик, співробітник Українсько-
го інституту національної пам`яті
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Юліян Михайлович Чайківський — 
головна діюча особа 
показового процесу

Свідок обвинувачення 
Станіслав Вікентійович Косіор

Василь Михайлович 
Еллан-Блакитний — політик і поет

Володимир Кирилович Винниченко 
– можливо, найцінніший 

для радвлади свідок
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Старий більшовик 
Сильвестр Іванович Покко
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18 вересня
Народилася: 1929 – Алла Горська, українська художниця і 

громадська діячка, учасниця правозахисного руху 1960-их ро-
ків в Україні.

Помер: 1877 – Осип Бодянський, український історик, фі-
лолог, перекладач.

19 вересня
1841 – побудована перша міжнародна залізниця (Страс-

бург – Базель).
1851 – у США вийшов перший примірник газети «New-York 

Daily Times». Через 6 років видання змінило свою назву на 
«New York Times» («Нью-Йорк Таймс»).

1891 – до Монреаля (Канада)прибули перші українські по-
селенці.

20 вересня
1519 – почалося перше навколосвітнє плавання під керів-

ництвом Фернана Магеллана.
Народилася: 1934 – Софі Лорен, італійська кіноактриса, 

лауреат «Оскара». 
21 вересня
Народився: 1866 – Герберт Уеллс, англійський письмен-

ник-фантаст.
Померли: 1709 – Іван Мазепа, гетьман України в 1687 – 

1709; 1832 – Вальтер Скотт, шотландський письменник. 
22 вересня
1862 – президент США Авраам Лінкольн оголосив про 

звільнення негрів-рабів.
1980 – у Польщі засновано профспілку «Солідарність».
23 вересня
Народилися: 63 до н. е. – Октавіан Август, перший рим-

ський імператор; 1872 – Соломія Крушельницька, українська 
оперна співачка; 1900 – Володимир Кубійович, громадсько-
політичний діяч, географ, демограф.

Померли: 1870 – Проспер Меріме, французький письмен-
ник; 1937 – Зиґмунд Фрейд, австрійський психіатр.

24 вересня
Народився: 1894 – Роман Купчинський, український поет, 

прозаїк, журналіст, композитор, критик.
25 вересня
1789 – Конгрес Сполучених Штатів ухвалив перші 10 по-

правок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.
Народилися: 1765 – Міхал Огінський, польський компози-

тор і політичний діяч; 1897– Вільям Фолкнер, американський 
письменник, лауреат Нобелівської премії; 1906 – Дмитро Шос-
такович, російський композитор; 1920 – Сергій Бондарчук, кі-
норежисер та актор; 1932 – Анатолій Солов’яненко, україн-
ський співак.

Помер: 1970 – Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.
26 вересня
1995 – Україна прийнята до Ради Європи.
Народилися: 1832 – Петро Сокальський, український ком-

позитор; 1936 – Євген Пронюк, український громадський діяч.
27 вересня
1825 – в Англії почався рух першою залізницею. Паротяг, 

сконструйований Джорджем Стефенсоном, провіз поїзд із 450 
пасажирами з Дарлінгтона у Стоктон зі швидкістю 24 км/год.

1893 – у Джерсі-Сіті почав видаватися перший україн-
ський друкований орган у США – газета «Свобода».

1977 – перша атомна станція України Чорнобильська АЕС 
підключена до енергосистеми країни. Промисловий струм дав 
перший енергоблок потужністю мільйон кіловат.

Народився: 1533 – Стефан Баторій, король Польщі у 1576 
– 1586 рр.

28 вересня 
Народилися: 1803 – Проспер Меріме, французький пись-

менник; 1924 – Марчелло Мастроянні, італійський кіноактор.
29 вересня 
Народилися: 1547 – Мігель де Сервантес Сааведра, іспан-

ський письменник; 1845 – Іван Карпенко-Карий (Тобілевич), 
український драматург; 1866 – Михайло Грушевський, україн-
ський політичний і державний діяч, історик, голова Центральної 
Ради в 1917–1919 рр; 1912 – Мікеланджело Антоніоні, італій-
ський кінорежисер; 1943 – Лех Валенса, лідер антикомуністич-
ної профспілки «Солідарність» у 1980-их роках, президент Поль-
щі у 1990 – 1995, лауреат Нобелівської премії миру 1983 р.

30 вересня
1472 – в Майнці Йоганн Гутенберг надрукував першу книж-

ку – Біблію.
1882 – в американському містечку Епплтон (штат Віскон-

сін) на річці Фокс запрацювала перша у світі гідроелектростан-
ція потужністю 12,5 кВт.

1929 – англійська служба Бі-Бі-Сі вперше провела теле-
трансляцію.

Народився: 1841 – Михайло Драгоманов, український лі-
тературознавець, історик, публіцист, фольклорист, економіст, 
фіфлософ.

1 жовтня
1929 – розпочалися численні арешти членів вигаданої ко-

муністичним режимом «Спілки Визволення України».
1930 – в Московському Кремлі знищено Чудов монастир, 

закладений 1365 року.
1949 – у Пекіні проголошено створення Китайської Народ-

ної Республіки.
Народився: 1903 – Володимир Горовиць, видатний піаніст 

українського походження.

Щоб не було, як в Польщі. Чому радянська 
влада боялася страйків і «Солідарності»

На початку 1980-х в Радянському 
Союзі була популярна частівка з ряд-
ками «ну а якщо буде більше, значить, 
зробим, як у Польщі». Йшлося про підви-
щення встановленої державою ціни на 
горілку і про масштабний бунт в країні-
сателіті. Український історик Едуард Ан-
дрющенко на прохання «Медіазони» ви-
вчив розсекречені документи КДБ і на-
писав, як радянське суспільство реагу-
вало на страйки в Гданську і Варшаві і 
як спецслужби рапортували про зміну 
настроїв.

Тривожний 
серпень 80-го

14 серпня виповнюється 40 років з 
початку страйку на судноверфі в Гдан-
ську. В історію радянського соціально-
політичного фольклору 1981 рік увій-
шов віршиком:
«Стала водка пять и восемь —
Все равно мы пить не бросим!
Передайте Ильичу:
Нам и десять по плечу!»

Ця частівка, як і інші висловлюван-
ня, які в КДБ вважали спрямованими 
проти радянської влади, незабаром ви-
явилася в звітах спецслужби. Ось одна 
з перших згадок - в записці «Про реагу-
вання на підвищення цін на деякі това-
ри» у вересні 1981 року.

Влада, звичайно, не хотіла «як в 
Польщі». Події в сусідній країні, яка вхо-
дила в соціалістичний блок, на якийсь 
час стали головним подразником для 
радянського режиму. Принаймні, саме 
такі висновки напрошуються, якщо пе-
речитати все ті ж повідомлення КДБ 
для Центрального комітету Компар-
тії України за 1980-81 роки. Польська 
тема в них відтіснила на другий план всі 
інші - в тому числі афганську.

Варто відзначити, що отримати по-
дібні відомості з російської частини ар-
хіву КДБ, де повинні знаходитися більш 
повні відомості про той період, не є 
можливим, тому що вони в основному 
залишаються закритими.

Бунт 
на прорадянського 

Заході
У Польській Народній Республіці, 

починаючи з 1950-х, кілька разів спа-
лахували масштабні протести з еконо-
мічними, соціальними і політичними ви-
могами. Польща була найбільш неспо-
кійною країною в Східному блоці - союзі 
держав, підлеглих Москві після Другої 
Світової війни. У 70-х влада намагала-
ся задобрити людей, підвищивши рі-
вень життя. Країна витрачала більше, 
ніж заробляла, влізаючи в борги. За-
кономірний підсумок: в економіці все 
погано, і влітку 80-го уряду доводиться 
підвищити ціни.

Польські робітники, як і раніше, від-
повіли протестами: найбільші пройшли 
в портовому Гданську. Учасники про-
тестів хотіли не тільки зниження цін і 

підвищення зарплат, але і громадян-
ських свобод, а також вимагали звіль-
нення політв'язнів.

Розганяти тисячі людей влада не 
зважилася - акції були виключно мир-
ними - і пішла на переговори, в резуль-
таті погодившись на їхні вимоги. Неза-
баром лідери гданського страйку ство-
рили першу в країні легальну незалеж-
ну профспілку - «Солідарність» на чолі з 
Лехом Валенсою. Профспілка стала го-
ловним організатором подальших про-
тестів. Виступи тривали, оскільки вико-
нати всі взяті вимоги режим не міг, а си-
туація в економіці кращою не ставала. 
Акції по всій Польщі йшли з літа 1980-
го і майже до кінця наступного року. Че-
рез рік після створення «Солідарність» 
налічувала в своїх лавах 10 мільйонів 
членів при населенні країни 36 мільйо-
нів.

Це була небачена з часів Празької 
весни 1968 року справа для всього со-
цтабору і виклик для «старшого брата» 
- Москви. Цілком реальною здавалася 
перспектива, що польська опозиція пе-
реможе комуністів, і СРСР втратить най-
більшого сателіта. Радянському і поль-
ському керівництву треба було спільно 
вирішувати цю проблему - бажано без 
масштабного кровопролиття. А на КДБ 
покладалося ще одне, не менш важли-
ве завдання - щоб радянські люди не 
взяли приклад з поляків.

Хто винен?
Вже 15 серпня, тобто наступного 

дня після початку страйку в Гданську, 
республіканським управлінням КДБ з 
Москви було відправлено вказівку «по-
силити контроль за оперативною об-
становкою». Співробітники спецслуж-
би повинні були знати, що говорять 
люди про страйк, чи не хочуть влашту-
вати таке ж на своєму заводі, як пово-
дяться поляки, що знаходяться в регі-
оні. Все це необхідно було доповідати 
і своєму начальству, і партійним орга-
нам.

Перша доповідна записка КДБ 
УРСР «про становище в республіці у 
зв'язку з подіями в Польщі» була під-
писана 23 серпня. З кінця місяця кіль-
кість поляків на підвідомчій території 
почали прописувати окремим рядком.

В СРСР про страйки в Польщі знав 
практично кожен. Державна пропаган-
да висвітлювала ці події з одного боку, 
«ворожі голоси», тобто західні радіос-
танції, - з іншого. У багатьох українців 
були родичі в Польщі, інші їздили як ту-
ристи і по роботі.

Як лояльні до радянської влади жи-
телі України пояснювали те, що відбу-
вається у західних сусідів?

Змовою закордонних «антисоціа-
лістичних елементів» і «реакційної час-
тини католиків».

Націоналізмом і «приватновлас-
ницькими настроями» багатьох поля-
ків.

Помилками уряду в господарській 
сфері.

Недостатньою ідеологічною робо-
тою правлячої партії.

Сильним приватним сектором в 
економіці.

Низькою класовою свідомістю» 
частини робітників.

Майже в кожній записці, присвя-
ченій Польщі, українські співробітники 
КДБ підкреслювали - цієї позиції, що за 
багатьма пунктами збігається з офіцій-
ною, дотримуються більшість жителів 
республіки.

Окремо виділялася «думка дея-
ких творчих працівників республіки», 
які приписували польської інтеліген-
ції «відхід від принципу соціалістичного 
реалізму», пропаганду західного спосо-
бу життя і «схиляння перед буржуазною 
культурою».

У порівнянні з радянським, куль-
турне життя в Польщі дійсно було 
куди менше схильне до ідеологічному 
контролю.

«Руська сволоч» 
і «годувати 

поляків-спекулянтів»
Судячи з документів, на тлі політичної 

кризи погіршилися відносини поляків і ра-
дянських громадян.

Були й ті, хто вважав, що сусідам по-
трібно допомогти налагодити економіку. 
Але куди частіше в довідках КДБ зустріча-
ється протилежна думка: вже і так досить 
допомогли, якщо і далі так продовжувати, 
то такі ж проблеми почнуться і в Союзі.

«Так, 31 жовтня нинішнього року під 
час відвідування центрального гастро-
ному м. Львова група польських туристів 
звернулася до радянських громадян, що 
стояли в черзі за продуктами, із закликом 
відкрито виступити з приводу поганого 
постачання, як це робиться в Польщі. Ра-
дянсьткі громадяни, що знаходилися в ма-
газині, відповіли, що перебої з продукта-
ми сталися тому, що доводиться годувати 
таких нероб і спекулянтів як поляки. Після 
цього останні поспішно покинули гастро-
ном », йдеться в одній із довідок.

Повідомляє КДБ і про поляків, які го-
ворили приблизно те ж саме, але на свою 
користь - нібито в країні нічого їсти, тому 
що всі продукти вивезли в СРСР на Олім-
піаду.

Польські туристи і фахівці, що працю-
ють на українських підприємствах, стали 
демонструвати місцевим жителям свою 
неповагу і проявляти неприкриту агресію, 
відзначали в КДБ. Те ж саме і в самій Поль-
щі - радянських гостей тепер сприймали як 
окупантів.

«Так, під час проходження по території 
Польщі автобусів з радянськими туриста-
ми і вантажних машин «Совтрансавто» ху-
ліганствуючі елементи кидали в них камін-
ня, проколювали шини, учиняли на кузо-
вах написи антирадянського характеру», 
звітували співробітники спецслужби.

Польські залізничники нібито псували 
радянські вагони і спеціально порушували 
заходи безпеки руху прибулих зі сходу по-
їздів.

На вагоні одного з радянських поїз-
дів у жовтні 1980 року нібито поляки на-
малювали крейдою карикатуру «на одно-
го з керівників КПРС» і підписали антира-
дянськими гаслами. А в травні 1981-го на 
ящиках з меблями, які прийшли у Вороши-
ловград з польського Бидгоща, виявили 
напис «Руська сволоч».

Візити колишніх друзів
Але далеко не всі опозиційно нала-

штовані поляки, які контактували з жи-
телями СРСР, були до них ворожі. Багато 
доносили до радянських людей свою по-
зицію — іноді це було схоже на цілеспря-
мовану агітацію, а іноді звучало просто як 
відповіді на питання співрозмовників.

КДБ такі розмови зовсім не подоба-
лися.

У лютому 1981-го в Кам'янець-
Подільський університет приїхав читати 
лекції археолог з Любліна Ян Гурба.

«За оперативними даними, Гурба в бе-
сідах з викладачами інституту та іншими 
радянськими громадянами допускає ідей-
но шкідливі судження, схвалює діяльність 
профоб'єднання «Солідарність». Зокрема, 
він заявляв, що «події, які відбуваються в 
Польщі, - це революція», а об`єднання «Со-
лідарність», що налічує близько 10 млн. 
Членів, висловлює інтереси не тільки ро-
бітників, а й селянства, інтелігенції та сту-
дентства»,- доповідали в КДБ.

В результаті Гурбі завбачливо скоро-
тили лекції до 6 годин, аудиторію - до 10-
15 чоловік, і вже через тиждень відправи-
ли додому.

У Миколаївській області готували до 
відкриття Південноукраїнську АЕС. Плану-
валося, що в 1982-1985 роках на будівни-
цтві працюватимуть польські фахівці - ти-
сяча чоловік. Але у вересні 1981-го, коли 
з ПНР на станцію прибула делегація обго-
ворити деталі, їм пояснили, що обійдуться і 
без іноземної допомоги.

Едуард АНДРЮЩЕНКО
«Медіазона», 14. 08. 2020

Закінчення в наступному номері.

Ілюстрація: Марія Толстова, Медіазона

Страйк у Гданську. 
Фото: Zenon Mirota / ecs.gda.pl
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«Вороні були совісні 
й трудолюбиві люди»

Просвітницькі ініціативи й ен-
тузіазм патріотичної київської мо-
лоді зупинив російський імпер-
ський уряд, який у 1862 спершу 
скасував недільні школи, а через 
рік «Валуєвським циркуляром» за-
боронив навчання українською 
мовою навіть у початковій школі. 
Так імперська влада своєю репре-
сивною політикою перервала бла-
городну місію Феодосія Вороного 
на ниві народної освіти. 

У 1863 Феодосій отримав при-
значення в Немирівську чоловічу 
гімназію на вчительську посаду. 
Після конфлікту з польськими сту-
дентами, які намагалися втягну-
ти молодого викладача у своє та-
ємне товариство, а після відмови 
мало не вбили його, Феодосія Во-
роного переводять до Ніжинського 
юридичного ліцею, де він працю-
вав на посаді професора протягом 
1864–1872. Потім Феодосій Яко-
вич працював на директорських 
посадах у чоловічих гімназіях Ки-
шиніва й Бердянська, де виявляв 
особливу турботу про учнів, зокре-
ма, про дітей з бідних родин.

Нарешті в 1881 Феодосій Во-
роний повернувся на батьківщину 
та очолив Прилуцьку чоловічу гім-
назію, де працював директором до 
1887 року.

У цій же гімназії навчався його 
син Георгій – майбутній геніальний 
математик, професор Варшав-
ського університету, декан меха-
нічного факультету Варшавсько-
го політехнічного інституту, член-
кореспондент Петербурзької Ака-
демії наук.

Вийшовши на пенсію, Феодосій 
Якович остаточно оселився з роди-
ною в родовій садибі в Журавці, де 
збудував за власні кошти чотири-
класну школу, заснував народну 
бібліотеку й зайнявся освітою се-
лянських дітей. 

Феодосій Вороний разом зі 
старшим сином Михайлом, агроно-
мом, заклав основи сортового са-
дівництва, вирощування й промис-
лової переробки м’яти. Старання-
ми Вороних у Журавці в 1885 було 
збудовано один з перших у Росій-
ській імперії заводів з перероб-
ки лікарських трав, зокрема з ви-
робництва м’ятної й лепехової олії 
(працював ще донедавна). Михай-
лів син Андрій – геолог, відкрив на 
території Журавки пізньопалеолі-
тичне поселення, вік якого понад 
12 тисячоліть. Андрій Вороний за-
гинув на засланні. 

Журавка й сусідні села були 
осідками знатних козацьких ро-
дів: Могилянських, Лукомських, 
Крицьких. Менший син Феодо-
сія Вороного Георгій одружився з 
донькою Митрофана Крицького 
з сусідніх Богданів Ольгою – чуй-
ною за вдачею дівчиною, яка на-
давала медичну допомогу селянам 
Журавки, набуваючи досвіду в лі-
карів Могилянських. Ольга наро-
дила шестеро дітей – двох синів і 
чотирьох дочок. Старший їхній син 
Олександр – лікар-новатор і сан-
скритолог, винайшов спосіб ліку-
вання раку (1938), загинув на за-
сланні в Комі. Менший син Юрій 
– учасник бою під Крутами, хірург, 

перший у світі зробив пересадку 
нирки (1933). 

Фактично, вся родина Вороних 
зазнала репресій і поневірянь... 
Найменша донька Марія Ворона-
Василенко, відбувши десятирічне 
ув’язнення й заслання на Сахалі-
ні, згадувала перед смертю (1984): 
«Мій дід, батько, його брати й діти – 
вони були справжні, бо нас у родині 
вчили ніколи не думати про багат-
ство, – та багатими ми ніколи й не 
були, – і навіть не про свою славу, а 
тільки про славу України». 

Старожили Журавки вдячно 
згадували Вороних за їхню турбо-
ту про селян: «Вороні були совісні й 
трудолюбиві люди».

Ось у такій родовій атмосфері 
поваги до людей та співчуття до їх 
негараздів і виховувався майбут-
ній лікар і гуманіст Юрій Вороний. 

Подвижництво 
Юрія Вороного

Юрій Вороний почав навчати-
ся у Варшаві, а після передчасної 
смерті батька (1908, на 41 році 
життя) продовжив навчання в При-
луцькій чоловічій гімназії за допо-
могою діда – Феодосія Яковича, 
колишнього директора цієї гімна-
зії. Закінчивши гімназію в 1913, 
одразу вступив на медичний фа-
культет Київського Імператорсько-
го університету св. Володимира. 
Вибір Юрієм професії хірурга зна-
чною мірою зумовлений смертю 
батька від жовчно-кам’яної хворо-
би та неспроможністю тодішньої 
медицини врятувати його. 

Під час Першої світової ві-
йни Юрій Вороний записався до-
бровольцем у 3-й передовий 
«питательно-перевязочный отряд 
Юго-западного Киевского област-
ного земского комитета помощи 
больным и раненым воинам на 
войне» і служив там з 20 серпня 
1915 до 19 квітня 1916. 

У 1917–1918 Юрій – учасник 
військових змагань за незалеж-
ність України, брав участь у бою 
під Крутами, про що згодом йому 
не раз нагадували більшовицькі 
каральні органи.

У 1919 Прилуцький повіто-
вий комісаріат з військових справ 
звільнив Юрія Вороного од вій-
ськової служби як студента, шо 
вступив на навчання до 1 верес-
ня 1918 року. Він повернувся до 
навчання, і в 1921 Наукова Рада 
Київської державної медичної ака-

демії затвердила Вороного Юрія 
Юрійовича у званні лікаря. Саме 
тоді Вороний змінив метричне ім’я 
Георгій Георгійович на Юрій Юрі-
йович (іноді називав себе Юрком 
Юрковичем). 

Після Другої світової війни 
Юрія Вороного звинувачували, 
що він залишився на окупованій 
німцями території. Знайшла в ді-
дусевих рукописах, де він деталь-
но описує, як йому навмисне не 
давали евакуаційних документів, 
щоб сісти на поїзд і виїхати з інсти-
тутом у тил. Він тоді працював за-
відувачем кафедри хірургії Харків-
ського стоматологічного інституту. 
Тягнули час і змушували приходити 
завтра й післязавтра... Коли нім-
ці зайняли місто, розстріляли ба-
гато лікарів, разом з пацієнтами. 
Виникла думка, чи не тому його й 
залишили? У місті почався голод, і 
родина Вороних вибралась із Хар-
кова, щоб вижити. Так вони опи-
нилися у прифронтовій Новій Во-
долазі, де дідусь став працювати 
завідувачем хірургічного відділен-
ня Нововодолазької районної лі-
карні. Коли радянська кавалерій-
ська дивізія здійснювала рейд по 
тилах німецьких військ і зайняла 
Нову Водолагу, в лікарні залишили 
кілька десятків поранених бійців 
і офіцерів. А наступного дня місто 
знову захопили німці. Ю. Вороний 
і весь персонал лікарні оперували, 
перев’язували поранених і вбере-
гли їх від розстрілу. Коли німці від-
ступали, то заарештували й вивез-
ли з Нової Водолаги Ю. Вороного й 
ще одного лікаря. Дідусь був у по-
лоні при німецькому госпіталі, ви-
конував роботу вантажника й са-
нітара разом з іншими полонени-
ми. У грудні 1943, коли німецький 
госпіталь опинився в Житомирі, 
Вороному й ще одному полонено-
му вдалося втекти з міста й вийти в 
розташування радянських військ. 
Тож Юрій Вороний був не залишен-
цем, а заручником. 

Після побачених жахів, пораз-
ки та розчарувань, не зневірився й 
не виїхав за кордон, а продовжив 
навчання й професійне становлен-
ня в Україні, впевнений, що лише 
так, власною працею і вдоскона-
ленням, можна наблизити час пе-
ремін.

Хоч ці омріяні переміни для нас 
не настали ще й досі... Головне, аби 
ряд подвижників, вірних клятві, не 
перервався, а спомини про них на-
дихали сучасників.

Аби не зневіритись, треба мати 
міцну основу, а це – наша пам’ять 
про знаменні часи рідного краю, 
славних предків та гордість за них. 

Коли дідусь помер від інфаркту, 
мені був лише місяць, і я, на жаль, 
не пам’ятаю свого дідуся. Про ньо-
го мені розповідала моя бабуся – 
Віра Нечаївська, яка колись, у свої 
23 роки, очолювала громадську 
організацію «Союз жінок», від якої 
була обрана депутатом до Цен-
тральної Ради, а тепер присвятила 
себе вихованню онучки, аби від-
волікатись од ранньої втрати чо-
ловіка, друга й однодумця, з яким 
вона пройшла найважчі й найщас-
ливіші роки життя. Бабуся Віра на-
родилася в Умані, в родині судово-
го управителя, почесного громадя-
нина міста Йосипа Нечаївського, 

який був нащадком Матвія Нечая, 
наказного полковника Умансько-
го полку за Хмельниччини. Закін-
чення «-ський» додали до родового 
прізвища примусово під час пере-
пису населення за польської екс-
пансії.

Збереглась фотографія, де ді-
дусь і бабуся сидять на балконі 
нашої квартири на Хрещатику, й 
дивляться на будинок колишньої 
Думи, де вони вперше зустріли-
ся й познайомились. Юрій поба-
чив тоді Віру під жовто-блакитним 
прапором, що майорів над вікном, 
з якого вона закликала людей іти 
на фронт і захищати молоду Укра-
їнську державу. Юрій закохався 
з першого погляду й пішов добро-
вольцем у військо, з яким брав 
участь у битві під Крутами. Най-
ближчий його товариш, 15-літній 
Андрій Соколовський, загинув там 
і похований біля Аскольдової мо-
гили, куди ми часто ходили з ма-
мою, Галиною Юріївною, вшанува-
ти його пам’ять. А дідусь усе життя 
допомагав батькам того хлопця, 
які жили у Харкові. 

Юрій Вороний допомагав сво-
їм пацієнтам під час операцій пе-
реливанням власної крові, першої 
універсальної групи.

Навіть якби Юрій Вороний не 
склав професійної клятви меди-
ка, головні її постулати і так були 
в його серці й свідомості. Й керу-
вався він ними як у професії, так і 
в житті.

Коли мій дідусь здійснив першу 
в Світі пересадку нирки від заги-
блого в автомобільній катастрофі 
чоловіка тяжко отруєній сулемою 
жінці, й нирка почала функціонува-
ти, але жінка померла, дідусь опи-
сав процес реґенерації й причину 
смерті. У своїй статті за 1934 рік 
він описав, що отруєння сулемою 
спричинило блокаду автоімунної 
системи, яка відторгала чужий ор-
ган, і що треба знайти дозу хіміка-
ту, який у подальшому не отруїть 
сам організм, а дозволить органу 
плавно приживлюватись, очища-
ючись повільно від шкідливої хімії, 
шляхом промивання та переливан-
ня крові. Ось у чому суть винаходу 
Юрія Вороного, а не в самій пере-
садці, чи використанні чужого ор-
гану. 

Ще мені пригадалася дідусева 
моральна позиція в його статтях з 
трансплантації: не можна брати в 
живої людини орган для пересадки 
заради проблематичного спасіння 
хворого. Видатний хірург вважав 
злочином свідомо заподіювати ін-
валідність здоровій людині, вирізу-
ючи в неї потрібний для пересадки 
орган. Цей моральний принцип Ю. 
Вороного набуває особливої ак-
туальності нині, коли поширюєть-
ся торгівля людськими органами. 
Згідно з високими моральними 
принципами Юрія Вороного, тран-
сплантація – не панацея. Мораль у 
сучасних людей пропала, і її не по-
вернеш ніякою пересадкою.

Цінність лікарського й життє-
вого досвіду Ю. Вороного не лише 
в тому, що він уперше зробив тран-
сплантацію нирки, а що був пре-
красною людиною і справжнім лі-
карем – добрим, чуйним, безвід-
мовним. 

А ще завдяки родовій пам’яті 

й підтримці родини Юрій Вороний 
досяг значних успіхів у медицині. 
Навіть свої наукові дослідження 
він присвячував дружині й дітям. 
Про що свідчить його власноруч-
ний напис-присвята до своєї статті 
в медичному журналі: «Любій дру-
жині й дітям. Оці сторінки – наслі-
док праці 3-х років й ознака пере-
моги. Чим більше зроблено, тим 
ширше треба розгортати працю». 

Родовий дух Вороних
Родовий дух Вороних пере-

дався од батька дітям, які стали 
гідними продовжувачами родин-
ної традиції. Донька Галина Во-
рона – лікар, організатор охоро-
ни здоров’я вищої категорії. Син 
В’ячеслав Вороний – інженер, 
полковник військ зв’язку, має ви-
находи в галузі телекомунікації.

Здобуткам, перемогою в будь-
чому маємо завдячувати родині, 
бо саме родина надихає на пошу-
ки й старання, знімає втому й до-
дає сил.

Якщо ж говорити загалом про 
всіх родичів роду Вороних, то це 
були дуже рідкісні, непересічні 
особистості. Кожен чимось сво-
їм прекрасний і оригінальний, але 
всі однаково людяні й чесні. На-
віть зовні Вороні вирізнялися рід-
кісними аристократичними риса-
ми, чим подібні до індусів чи до 
адигів-черкесів, з якими мають 
давню індо-орійську спорідне-
ність українські козаки. Дідусь був 
дуже схожий на індійського худож-
ника Раві Варму. В. О. Сологуб, 
граф з давнього українсько-ли-
товського роду, мемуарист, про-
заїк, драматург, послідовник нату-
ральної школи М. В. Гоголя, у 1856 
році так проникливо охарактери-
зував черкесів: «Черкеси, перші 
аристократи у світі; тип їхній диво-
вижний».

А ще, будучи родовитими ко-
заками, Вороні надзвичайно ша-
нували коней. Мій дідусь Юрій у 
дитинстві так любив коней, що 
завжди вітався з ними, знімаю-
чи кашкета. А коли вже студентом 
брав участь у політичному страй-
ку, кінь, на якому сидів жандарм, 
розганяючи учасників страйку на-
гайкою, зупинився перед дідусем, 
що впав від удару, і не затоптав 
його, а обережно переступив.

Родина успішно складається й 
розвивається лише тоді, коли бе-
реже свою Природу, пам’ять Роду 
й родові традиції.

Бо Рід – це природно-духовна 
сила, яка формує людину. Нуртую-
ча в жилах кров, моральні якості 
предків, набуті ними й передані 
нам у дар. Цей дар можна розви-
нути або занедбати. 

Богів нав’язують нам зовніш-
ні сили – завойовники, владарі, 
кожен у своїх інтересах і заради 
власної вигоди.

А Рід це внутрішня сила, яка 
живе у генах, у кожній часточці на-
шого єства, чого ніхто й ніколи не 
відбере, якщо ми самі не схибимо 
й не віддамо.

Отоді, козацькому роду не 
буде переводу.

Марина ВОРОНА-КОСЕНКО, 
Олександер ШОКАЛО

Закінчення. Поч. в № 182

Юрій Вороний на скрижалях історії 
українського козацтва й медицини

125-ліття Юрія Георгійовича Вороного: «Чим більше зроблено, тим ширше треба розгортати працю»
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Сергій ПАВЛЕНКО: «Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сіверщини»

Сергій Олегович Павленко – відомий чер-
нігівський, журналіст, історик, редактор істо-
рико-краєзнавчого журналу «Сіверянський лі-
топис». Він готує до видання свою нову книгу 
«Матеріали до історії, етнографії Чернігово-Сі-
верщини». Статті з неї він люб'язно надав для 
публікації нашій газеті. Вказуються дати, коли 
написано ці тексти.

Про нього у Нових Млинах Борзнян-
ського району подейкують різне, але 
найчастіше все оте можна звести до од-
ного слова: «Дивак!» Може, навіть, і ди-
вак з великої літери. І зрозуміти прагма-
тичний колгоспний люд не важко: бо де 
ж це бачено, щоб хазяїн купив для гос-
подарства не соломорізку чи шифер, а 
зовсім, здавалось, непрактичне — бан-
дуру. А згодом розкошелився й на піані-
но! Якби ж для дітей, то які б у громади 
виникали запитання. Але дочки дорослі 
– живуть по містах, як не крути – нічого 
робити чоловікові.

Подібно спочатку сприйняв Миколу 
Радю й викладач сольного співу Черні-
гівського музучилища В’ячеслав Лит-
вин:

–Приїхав до мене і проситься на на-
вчання. Ну, думаю. чоловіче... скільки ж 
тобі років? Де був у 16 літ? Але послухав 
його і здивувався, чудовий драматичний 
баритон! Якщо його відшліфувати, то 
можна й на професійній сцені виступа-
ти. «А мені не можна не співати», – пере-
конав він своєю сповіддю. Виявляєть-
ся, Микола Володимирович після майже 

п'ятнадцяти років роботи в шахті став 
інвалідом, захворів на професійну хво-
робу шахтарів – силікоз легенів. Про-
фесор Арбузов порадив йому виїхати в 
село і співати, аби хвороба не прогресу-
вала. Це він і зробив. Щодня по дві го-
дини розспівується! Погодився я на його 
пропозицію. Став він до мене на пізню 
осінь– зиму приїжджати на навчання. 
Згодом стажувався навіть у консерва-
торії, і, знаєте, тепер це гарний співак.

А у Раді душа крається між двома за-
хопленнями, любить він, як пісню, рідну 
земельку.

Років з вісім тому на своїх 50 сотках 
він виростив. крім усякої городини, ди-
вовижно плодючі помідори, аж 7,5 тон-
ни. Після (!) піаніно він придбав трактор-
ця, випросив-вимолив для фермерсько-
го господарства землю. Та й хазяйнує 
тепер на 15 гектарах, як забажає. Греч-
ка у нього росте, бурячки, картопелька, 
капуста. А оце зараз поросята. Майже 
два десятки. У передноворіччя дві льо-
хи заколов...

...Новий рік М. Радя зустрічав з дру-
жиною вдома, біля ялиночки. А о шостій 

– підйом. Живність годувати. Дві години 
співу. У новому році теж треба жити!

На знімку: на козацькому святі у Ба-
турнні соліст М. Радя відкрив виступ 
чернігівського хору піснею «За Сибіром 
сонце сходить».

6 січня 1993 р. 
P.S. У 2010 р. М. Радя справив своє 

75-річчя вже лауреатом двох конкур-
сів пісні… На жаль, два роки тому фер-
мер полишив цей світ… Царство йому 
небесне!

Минулої осені в Чернігові сталася ін-
тригуюча подія. Про неї мені у вересні 
розповіла відповідальна співробітниця 
ВАТ «Чернігівгаз»:

– Я взяла у монастирі преподобно-
го Лаврентія Чернігівського стареньку 
келейну ікону Божої Матері «Призри на 
смирение», щоб замовити для неї краси-
ву рамку. Минав час, доки шукала вико-
навця, потрібний матеріал. І ось одного 
дня мій чоловік, зайшовши до кімнати, 
де стояла ікона, несамовито заволав. 
Я вражена прибігла на його крик, дума-
ючи, що він чимось важко поранився. І 
теж застигла, мов укопана, від потрясін-
ня. Стара ікона, на якій ледь прогляда-
лося зображення, оновилася! Вона була 
немов нова! Десь зникли кіптява, тем-
нуватий наліт!

...Їдучи з Ніжина, вирішив подивити-
ся у Вересочі новий жіночий монастир, 
який почав діяти з 2001 року. Чому він 
тут виник? Хто наважився у селі на таку 
справу? Ці запитання потребували від-
повіді. Адже у Вересочі ніколи до цього 
не було духовної обителі.

Чесно кажучи, й не міг запідозрити, 
що монастир вже має велику площу, ба-
гато будівель, зводить високу просто-
ру церкву. Саме була служба, і я вже не 
сподівався на зустріч з ігуменею. Аж тут 
під’їхала листоноша і покликала настоя-
тельку Нонну. Вона, дізнавшись про те, 
що я писав про жіночі монастирі у Гус-
тині, Данівці, охоче розповіла, як у Ку-
ликівському районі виник духовний за-
клад.

– На цьому місці, де ми живемо те-
пер, була сільська лікарня, – повідала. 
– У середині 90-х були нелегкі часи, і її 
закрили. За п’ять років тут майже все 
розібрали, розікрали. Але стіни і дах за-
лишилися.

Якось колишня працівниця лікар-
ні, жителька села Алла Володимирівна 
Пец, яка їздила на моління в монасти-
рі, доїла корову. І раптом почула голос: 
«Там повинен бути монастир». Він ще 
двічі повторився. Вражена жінка одра-
зу розповіла про це по телефону насто-
ятелю Свято-Троїцького кафедрального 
собору Чернігова Іоанну. Я тоді була вже 
12 років монахинею-адміністратором у 
цьому соборі. Разом із протоієреєм ми 
відвідали це місце, і невдовзі я отрима-

ла дозвіл на облаштування тут монасти-
ря.

Дізнаюсь, що нині у ньому вже 20 
черниць різного віку. За сім років не-
впинної роботи корпуси старої лікарні 
відремонтовано, побілено, перекрито 
дах. У монастирські приміщення підве-
дено газ, воду. Тепер монахині, послуш-
ниці мають теплі келії, внутрішню церк-
ву. У ній зберігаються святині монасти-
ря.

Ігуменя підвела мене до Новодвор-
ської ікони.

– Їй уже за 150 років, – каже. – 
Вона виліковує ракових хворих. До нас 
приїжджав молодий чоловік з Корюків-
ки помолитися перед операцією у Киє-
ві. У нього була непрохідність шлунка. 
Приїжджає він у столицю, готують його 
до операції, а коли подивились, у нього 
нема що оперувати! Залишився лише 
рубець. Хлопець вискочив з лікарні і за-
кричав: «Я повірив: Бог є!». Про це він 
написав до нас у листі.

– А де ікона, яка оновилася? – за-
питую.

Підводить. Бере її обережно в руки.
– Вона теж лікує всіх нас від просту-

ди та інших хвороб.
З`ясувалося, на зворотному боці 

ікони є напис, що її 1937 року благо-
словив преподобний Лаврентій (1868–
1950). Саме на його честь і названо мо-
настир! Чернігівський святий володів не 
тільки даром зцілення, а й яснобачення. 
За переказами, парафіяни, монахині не 
раз переконувалися, що він передбачав 
приїзди у Чернігів відомих владик, те, 

що відбудеться з людьми. Так, під час ві-
йни гукнув черницям, щоб тікали з гори. 
Невдовзі там вибухнув снаряд. Одну з 
жінок, яка прийшла спитати про долю 
сина Марка, котрий пішов на фронт, він 
попросив чекати в обителі три дні. Вона 
вже хотіла йти з монастиря. А назустріч 
їй ішов син...

Схиархимандрит майже 20 років 
правив в Іллінській церкві, потім у ке-
лії в оселі однієї парафіянки. Незважа-
ючи на переслідування у радянський 
час, преподобний Лаврентій додавав 
оптимізму віруючим православним, за-
певняючи їх, що часи радянського мра-
кобісся закінчаться, а тому треба збе-
рігати старовинні книги, ікони, постійно 
звертатися до Бога з молитвою.

У жіночому монастирі чотири коро-
ви, кури, кілька гектарів землі. Є і свій 
трактор!

– Наймаєте тракториста? — запи-
тую.

– Ні, у нас черниця ним добре ору-
дує, – хвалиться ігуменя. –Вона й оре, і 
врожай ним збирає. Молода ще, але за-
взята.

Старенький трактор монастир при-
дбав за 15 тисяч гривень. І тепер він до-
бре виручає черниць.

За великим розмахом будівництва 
церкви проглядається значний ктитор 
обителі. Кажу про це ігумені Нонні. Але 
вона рішуче заперечує:

– Це одні сльози... Три місяці тому у 
мене 20 тисяч гривень боргу було за неї. 
Я вже не знала, що й робити, як розра-
хуватися. Плакала. Стояла у церквичці 
вночі, молилася перед Божою Матір’ю, 
аби допомогла. А вранці приїжджає з 
Києва жіночка і дає на монастир 20 ти-
сяч гривень.

За словами матушки Нонни, у но-
вий монастир приїжджають паломники 
з багатьох міст. Їх пожертви і складають 
фундамент розвитку обителі. Ігуменя та-
кож звертається з листами до різних бу-
дівельних організацій. Копійка до копій-
ки, цеглина до цеглини — і день за днем 
клопотами черниць, ігумені монастир 
красивішає, величнішає.

Куликівський район
Фото автора.

2 грудня 2008

Була у Вересочі лікарня, 
а тепер став монастир

Ікони обителі зцілили багатьох віруючих

Нова книга Сергій Павленка 
про гетьмана Івана Мазепу 

У столичному видавництві «Мистецтво» вийшла книж-
ка відомого чернігівського історика-мазепознавця Сергія 
Павленка про догетьманський період життя Івана Мазепи. 
Про це Укрінформу повідомив сам автор.

«Видавництво «Мистецтво» нарешті повідомило про ви-
дання моєї нової книги «Іван Мазепа. Догетьманський пері-
од». Матеріал для неї я збирав з 1996 року: писав статті, ро-
бив ескізи, працював в архівах, дискутував з істориками. 
Так отримав певний набуток, який минулого року узагаль-
нив і оформив у книжку. Мені приємно, що рукопис на 400 

сторінок втиснувся у презента-
бельний, гарно проілюстрова-
ний фоліант, який хочеться гор-
тати», сказав дослідник.

Павленко зазначив, що до 
цього догетьманський період 
життя Мазепи в його монографі-
ях займав 20-40 сторінок. У цій 
книзі – все, що можна було ді-
знатися про розвиток і станов-
лення особистості майбутнього 
гетьмана. 

«Я радий, що заглибився у ці 
сторінки його буття. Там просто 80% нового... Як спудей Ма-
зепа возив коханці князя Дмитра Вишневецького подарун-
ки від нього і за це постраждав... Як він виріс до найпершо-
го «міністра іноземних справ» при Самойловичі Івані... Як у 
1685 р. провів вибори митрополита не на користь Москви», 
розкрив деякі нюанси кар’єри та поведінки майбутнього 
гетьмана Павленко.

В анотації до книжки вказано, що догетьманський пе-
ріод життя Івана Мазепи так детально досліджено-описа-
но вперше.

Сергій Павленко - заслужений журналіст України, істо-
рик, дослідник Гетьманщини та Чернігово-Сіверщини, шеф-
редактор наукового журналу «Сіверянський літопис» (Чер-
нігів). Він - автор 16 книг і монографій, з яких більшість сто-
сується Гетьманщини, періоду правління Івана Мазепи та й 
самої постаті цього видатного українського гетьмана.

Наталія ПОТААПЧУК

Пам`яті архієпископа 
Василія, Богоявленського

27-го серпня 1918-го року був 
убитий колишній архієпископ Черігів-
ський та Ніжинський Василій (Бого-
явленський Василь Дмитрович). Цер-
ковний діяч, кандидат богослов’я. За-
кінчив Тамбовську духовну семінарію 
(1888) та Казанську духовну акаде-
мію (1900). Висвячений на свяще-
ника 1890 р. Від 1900 р. – викладач 
Казанської духовної академії. У серп-
ні 1908 р. прийняв чернечий постриг. 
Ректор Чернігівської духовної семіна-
рії із введенням у сан архімандрита. 
Від 1909 р. – єпископ Сумський, вікарій Харківської єпархії. 
Від 1911 р. – єпископ Новгород-Сіверський, вікарій Черні-
гівської єпархії, єпископ Чернігівський та Ніжинський. 

Благословив викладання у парафіяльних. школах, а 
також виголошення проповідей у 
храмах українською мовою.

Ініціатор видання «Картин цер-
ковной жизни Черниговской епар-
хии за ІХ веков ее существования» 
(1911), презентованої під час ві-
зиту царя Миколи ІІ до Черніго-
ва, спорудження будинку черні-
гівського єпархіального братства 
Св.Миколая, куди було пререведе-
но створене 1908-го року церков-
не «древлехранилище» (музей цер-

ковних старожитностей). 
Від жовтня 1916 р. – архієпископ Чернігівський і Ніжин-

ський, член Священного синоду. У березні 1917 р. підписав 
звернення Синоду зі схваленням скасування монархічного 
ладу та перетворень у країні. Заарештований чернігівською 
губернською владою, та невдовзі звільнений. Обстоював 
необхідність скликання Помісного Церковного Собору та 
реформи церковного управління. Голова соборної Комісії з 
розслідувань більшовицьких злочинів. 1918 р. Комісія зібра-
ла матеріали про знущання комуністів над духівництвом та 
віруючими, пограбування храмів, убивство пермських єпис-
копів. Коли Комісія поверталася з Пермі до Москви, до ваго-
на увірвалися червоноармійці. Після жорстоких катувань ар-
хієпископа було скинуто з потяга (з мосту через річку Псел). 

Канонізований собором Російської православної 
церкви за кордоном 1981 р. Від 1992 р. у Чернігові легаль-
но діє релігійна громада катакомбної Істинно-православ-
ної Церкви на його честь.

Більш докладно про Василя Богоявленського: «Черні-
гівський архієпископ Василій (Богоявленський)», Н. Потій, 
О. Тарасенко, журнал «Сiверянський лiтопис», 2007 р., № 4.

Ярослав ВОЛЕРТ
«Цікавий Чернігів»

І купив фермер піаніно
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Батурин — гетьманська столиця

Фотоархів

Дуже багато видатних 
людей України заверши-
ли свої дні на чужині. Се-
ред них Іван Мазепа. Шлях 
гетьмана від загибелі Ба-
турина привів його до емі-
грації та смерті в Молдові. 
Врешті-решт місцем похо-
вання гетьмана став Галац 
(тепер румунське місто), але 
останні місяці свого життя 
він провів у прикордонно-
му молдовському місті Бен-
дери, де і помер. Тут, побли-
зу сільської церкви у перед-
місті Бендер його первинно 
й поховали. Автор цих ряд-
ків відвідав Бендери, бажа-
ючи пройтись слідами на-
шого історичного велетня. 
Наскільки ж ці прикордонні 
землі, значною мірою засе-
лені українцями, зберігають 
пам’ять про нього? 

Місто Бендери натепер 
контролює самопроголоше-
на Придністровська респу-
бліка. Зустрічають Бендери 
агресивною реакцією жите-
лів на жарт про те, що вони 
«бендерівці» та численними 
«бронзовими головами» ро-
сійських імперських генера-
лів. А ось вже україномовна 
табличка на честь Івана Кот-
ляревського виглядає із за-
ростей ялини, тут він не тіль-
ки як український письмен-
ник, а й як офіцер, що штур-
мував Бендери у 1806 році. 

Шлях до головної 
пам’ятки міста – Цитаделі 
Бендерської фортеці – ле-
жить територією історичної 
фортеці, від якої частково 
збереглись масштабні зо-
внішні укріплення, але те-
пер тут закинута промзо-
на та напівпокинуті вій-
ськові об’єкти, які, мабуть, 
так маскуються, прикидаю-
чись мертвими. Якщо вда-
лось дістатись до таблич-
ки «ЦИТАДЕЛЬ/CITADEL» то 
обов’язково знайдеться і 
сам Військово-історичний 
меморіальний комплекс, 
який чомусь є об’єктом там-
тешнього міністерства вну-
трішніх справ. Не помітно, 
щоб пам’ятка користува-
лась особливою увагою від-
відувачів, зате дуже помітні 
сліди сучасного ремонту по 

конструкціях 300– 400-річ-
ної давнини, саме ремонту, 
а не реставрації. 

Але такі недоліки не зда-
ються суттєвими, коли пе-
ред вами відкриваються дні-
стровські краєвиди, на які 
дивився Іван Мазепа, мож-
ливо, з сумом згадуючи кру-
чі Дніпра чи Сейму. Чим далі 
просуваєшся фортецею, тим 
вищою стає концентрація 
українського, але, на жаль, 
іноді це представлено в не-
долугому виконанні. Напри-
клад, табличка під кам’яним 
погруддям Івану Котлярев-
ському, виконана дивною 
сумішшю російської доре-
волюційної та сучасної укра-
їнської мов. Одразу по пра-
ву руку від поета стильний 
пам’ятник на честь Консти-
туції Пилипа Орлика, яка в 
історіографії часто зветься 
Бендерською конституцією. 

По візуальній присут-
ності в околицях Цитаде-
лі з українською тематикою 
може посперечатись хіба що 
барон Мюнхгаузен, який, як 
твердять місцеві, літав на 
ядрі саме над Бендерською 
фортецею. На жаль, в без-
смертному творінні Еріха 
Распе віднайти вказівок на 
це не вдалось. Мабуть, зна-
менитий барон тут не просто 
так: помітно, що він надихає 
працівників музею бути ви-
гадливими та гнучкими. Під-
слухавши упродовж дня дві 
екскурсії, став свідком двох 
не схожих версій ставлення 
до Івана Мазепи, а в особис-
тій розмові почув ще й тре-
тю. Мабуть, сплав україн-
ської етнічності, радянської 
ностальгії та сподівань на 
Росію створює, зокрема, й 
такий своєрідний тамтешній 
підхід до постаті Мазепи. У 
фортечному музеї погруд-
дя Мазепи найбільше, але 
якщо треба, то його можна 
просто не помітити. Окрім 
цього, дуже колоритно Іван 
Степанович виглядає під ро-
сійським прапором - це він 
на стенді, де представлені 
видатні особистості міста. 
Ось так між російським мі-
літаризмом та мюнхгаузені-

адою живе тут пам’ять про 
гетьмана Мазепу. 

Усе ж останні дні Івана 
Мазепи пов’язані з перед-
містям Бендер – Варницею. 
А Варниця хоч тепер і зна-
ходиться в смузі міста, але 
є територією, контрольова-
ною молдовським урядом, і 
щоб дістатись неї треба їха-
ти звичайним міським авто-
бусом, але через лінію кор-
дону. Як виявилось, при-
кордонний контроль тут ви-
бірковий тому можна не 
помітити, як опинився в 
Молдові нелегально. 

На запитання в автобусі: 
«як дістатись пам’ятника Ма-
зепі?» – одразу ж отримую 
вичерпну відповідь. Як ви-
явилось, жінка працює вчи-
телькою української мови 
в одній з придністровських 
шкіл. Дуже приємно було по-
спілкуватись в закордонно-
му автобусі рідною мовою, 
щоправда не обійшлось без 
скарг на українську держа-
ву, яка ніяк не підтримує 
українську культуру за кор-
доном. 

Рухаючись заплутани-
ми вуличками приватної 
забудови, в тому числі ву-
личкою імені Карла XII, діс-
таюсь головної мети подо-
рожі – пам’ятного знаку на 
місці смерті Івана Мазепи. 
Закинутий фундамент май-
бутнього музею «Табір Кар-
ла XII», звалище будмате-
ріалів, сміття та самотня 
коза прив’язана поблизу 
пам’ятника – таке сумне 
сусідство відкрилось по-
гляду батуринського мазе-
пинця. 

Хоча для сучасних міс-
цевих мешканців Іван Ма-
зепа чужий та навіть воро-
жий персонаж історії, міс-
то Бендери та його околиці 
безумовно зберігають дух і 
пам’ять про нього. Тому всім 
не байдужим буде цікаво по-
бачити, якою ж землею хо-
див, яким повітрям дихав, 
яке небо бачив Мазепа в 
останні дні свого земного 
життя.

Віталій МАМАЛАГА

Законодавчі документи, що діяли на 
теренах України в XVII–XVIII ст., – Литов-
ський статут 1588 р., норми Магдебузь-
кого права – за вчинення багатьох зло-
чинів передбачали смертну кару. Вико-
нувати вирок мав кат – «містр». Однак 
такі вироки виконувалися не завжди. 
Причин було декілька, але головною 
була можливість засудженого укласти 
мирову з потерпілою стороною, запла-
тивши за вбивство так звану «головщи-
ну», тобто відкуп родичам убитого. 

Це добре простежується у справі про 
вбивство наймички Катерини Батютин 
її хазяйкою Пелагеєю Плющенковою. 
Справу описав в «Замечаниях на Исто-
рические Монографии» 1898 р. О. Лаза-
ревський. Злочин стався в травні 1689 
р. в Борзні, у власному будинку господи-
ні. За такий вчинок П. Плющенкову мали 
б стратити. «Супліку» (справу) на розгляд 
передали до Батурина, гетьманської ре-
зиденції, де діяли усі державні устано-
ви. Остаточний вирок виніс генеральний 
суддя Михайло Вуяхевич (1687-1690). 
Сторони вдалося примирити сплатою 
«головщини» в однакових розмірах як 
скривдженій стороні, так і до «шкатули» 
генерального суду.

А ще далеко не завжди можна було 
знайти особу, що погодилася б привес-
ти у виконання смертний вирок. Хоча Ли-
товський статут 1588 р. й передбачав 
обов’язок міських урядів утримувати «мі-
стра» для карання злочинців та гаранту-
вати йому безпеку. У Розділі 4 артикулі 
31 зазначено, що за вбивство «містра» 
під час супроводу злочинця на страту на-
падника повинні скарати на смерть. 

Проте такі посади існували не в усіх 
містах, попри те, що дане ремесло опла-
чувалося досить непогано. Він отриму-
вав «по 1 копійці від кожного міщансько-
го і посполитого двору». Окрім того, 50 
копійок від кожного позивача за кату-
вання підсудного. А ще в 25 розділі арти-
кулу 11пунктів 1, 2, 3 «Прав по которым 
судится молороссийский народ» був про-
писаний порядок страти. За ним дату 
страти засудженому мали повідомити 
за тиждень, щоб той міг причаститися 
та сповідати свої гріхи, і переводили під 
міцний караул.

У Гетьманщині «містри» були міськи-
ми посадовцями, посаду обіймали тер-
міном на один рік, інколи за певних об-
ставин термін їх служби збільшувався. 
Найчастіше це були злочинці, котрі хо-
тіли уникнути покарання за скоєні зло-
чини, але при першій же можливості на-
віть вони намагалися ухилитися від цієї 
посади. 

Не зберіглося відомостей про те, чи 

була посада ката у гетьманському Бату-
рині. Нам не відомо, хто виконав страту 
монаха Соломона в жовтні 1691 р., хто 
катував кролевецького сотника Данила 
Забілу в 1699 р. Але як свідчить у своїй 
праці О. Лазаревський, у 1719 р. якась 
баба із села Обмачева донесла гетьману 
І. Скоропадському, що Новомлинський 
сотник «строит» проти нього чари. Бабу 
призвали в Батурин і доручили «писа-
рю судів генеральних» Булавці провес-
ти розслідування. Для проведення ка-
тувань «вызван был мистр из Нежина», 
який виконав присуд – катував цю жінку 
в базарний день, прив'язавши до стовпа 
гарячою шиною.

Не менш важливим фактором було 
неоднозначне ставлення українського 
суспільства до «містра» в ті часи. Не див-
лячись на те, що скривджений завжди 
вимагав помсти, виконавця «екзекуцій» 
ніхто навіть не називав по імені, тільки 
за професією, не ходив він і до церкви, 
з неповагою ставилися й до його роди-
ни, якщо вона була. Люди з огидою від-
носилися до виконувача кривавого ре-
месла про що писав О. Левицький в пра-
ці «Погляд на ремесло ката в Малоросії», 
описуючи події 1707 р. І це було однією з 
причин того, що на цю посаду погоджу-
валися майже виключно злочинці, ря-
туючи таким чином власне життя. Так у 
1735 р. в Глухові катом служив убивця 
Кіндрат Запорожець, в 1738 р. в Ніжи-
ні цю посаду обіймав злодій Василь Гар-
машок. А в 1744 р. Ніжинській полковій 
канцелярії довелось повертати ката-
втікача Якова Мосціпаненка, який по-
лишив своє ремесло, адже іншої канди-
датури на цю посаду не було. За такий 
вчинок його мали повісити, і він був зму-
шений згодитися бути «містром» до кін-
ця свого життя. А для того, щоб Яків ні-
коли більше не наважився на втечу, його 
було тавровано – «на обох щеках напят-
нение».

Отже, система виконання вироків у 
Гетьманщині базувалася на діючих тоді 
правових та суспільно-етичних нормах. 
Під час розгляду судового провадження 
(застосування тортур) і на завершально-
му етапі (виконання вироку) користува-
лися послугами «містра». В цілому, сус-
пільство з одного боку негативно стави-
лося до цієї посади, але й обійтися без 
послуг професійного ката не могло.

Наталія ДРОБЯЗКО

Автори публікацій – 
наукові співробітники 
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Тернистим шляхом Мазепи «Містр» в часи Гетьманщини
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...Чернігів охопила паніка. 
Люди замикалися у власних бу-
динках і надвечір боялися вихо-
дити на вулицю. Уночі місто ніби 
вимирало. І лише з першими 
півнями містяни полегшено зі-
тхали... Ще одна страшна ніч по-
заду! А на ранок на вулицях зна-
ходили знекровлені трупи без 
ознак насильницької смерті. 
Мешканці Чернігова вважали, 
що у цих смертях винна не не-
відома хвороба, а... людина! Та 
ще й людина, яка померла пів-
року тому! Живий мрець на ім’я 
Дунін -Борковський...

Налякані жахливими смер-
тями, мешканці міста зверта-
ються до козацьких старшин 
із проханням зупинити мор! Бо 
вони знають, кого звинувачува-
ти! За підказкою людей козаць-
кий загін прямує до могили... 
генерального обозного Запо-
різького війська Василя Дуніна-
Борковського. Коли козаки на-
важилися відкрити важку криш-
ку труни... заклякли. Обличчя 
покійника було бліде, але шкіри 
не торкнулися сліди тління. Ва-
силь Борковський помер півро-
ку тому! Але лежав перед коза-
ками, як живий!

Найвідомішим упирем вва-
жають румунського графа Вла-
да Дракулу. Ніхто не бачив, як 
він п’є кров, але слава про його 
нелюдську жорстокість розі-
йшлася світом. За свідченням 
очевидців, у ХV столітті граф 
катував і нищив своїх слуг та 
мешканців Трансільванії. За 
40 -річчя правління Дракула 
знищив майже 50 тисяч піддан-
ців своєї країни — а це 20 від-
сотків мешканців Трансільванії.

То чи можна порівнювати 
Василя Дуніна- Борковського 
— чернігівського полковника, а 
згодом і генерального обозного 
(другий чоловік після гетьмана, 
а якщо за сьогоднішніми мірка-
ми — міністр фінансів), щедрого 
мецената церков та монастирів 
з румунським графом Владом 
Дракулою?

Він був нащадок датських 
королів і графів Священної Рим-
ської імперії, сином Каспера-
Анжея Дуніна- Борковського, 
шляхтича герба «Лебедя», який у 
Польщі за полковництво у коро-
ля Владислава одержав, а мож-
ливо, і осадив село Борківку 
(нині Бірківка Менського райо-
ну). Він згадується у документах 

1638 року у зв’язку з наїздом на 
дім шляхтича Войцеха Косаков-
ського у селі Крупичполе (тепер 
село Ічнянського району). Че-
рез десяток літ в одній з крива-
вих усобиць усю родину Дуніна-
Борковського було винищено, і 
тільки восьмилітнього Василя 
врятував дядько Іннокентій, на-
чебто греко католицький єпис-
коп Чернігівський та Остер-
ський.

Далі майже два десятки літ 
про Василя ніяких згадок не-
має. Можливо, він провів ці 
роки у європейських універси-
тетах, а може, у козацьких по-
ходах. З’являється він уже два-
дцятивосьмилітнім сотником на 
Вибельській сотні (село Виблі 
Куликівського району) у 1668 
році. А вже у 1672-1685 роках 
його бачимо полковником Чер-
нігівським. Потім, до кінця жит-
тя, до 1702 року, – генеральним 
обозним війська Запорізького.

На Чернігівщині Василь 
Дунін- Борковський набув ве-
личезної маєтності, а свою ре-
зиденцію облаштував біля при-
міського села Бобровиця. Зо-
крема, у 1674 році він отримав 
царську грамоту на села Авдіїв-
ка, Козилівка, Холми, Баклано-
ва Муравейка, Греблі за Седне-
вом, що було досить рідкісним 
явищем на ті далекі часи.

Уславився він і своїми ще-
дрими пожертвами числен-
ним храмам. На його кошти в 
Чернігові відбудовано Спась-
кий та Борисоглібський собо-
ри, П’ятницьку церкву, збудова-
ні церкви Вознесіння і Петра та 
Павла. Але найщедріші дарун-
ки від нього одержав Єлецький 
монастир, який завдяки Дуніну-
Борковському було відбудова-
но і розбудовано. Відновив і 
Чернігівську фортецю – муро-
ване будівництво тоді коштува-
ло досить дорого, та генераль-
ний обозний був власником 
єдиного у Чернігові цегельного 
заводу. 

4 березня 1702 року Василь 
Дунін -Борковський помер. Його 
поховали за всіма належними 
генеральній старшині почестя-
ми в Успенському соборі Єлець-
кого монастиря. У стінах собору 
встановили портрет покійника 
і велику бронзову плиту, з ви-
битою єпітафією, автором якої 
був відомий поет і філософ того 
часу, архієпископ Іоанн Макси-
мович. 

Все було б гаразд у цій істо-
рії, якби не легенда, записана 
українським істориком Мико-
лою Маркевичем. Вона впер-
ше з’явилася у книзі «Обычаи, 
поверья, кухня и напитки ма-
лороссиян», що побачила світ 
у 1860 році. Процитуємо її по-
вністю, мовою оригіналу.

«В первом десятилетии 
нынешнего века закрасили 
знаменитую легенду об упыре 
на стенах Троицкого собора 
в Чернигове. Не хочу назвать 
фамилию, которую, по этой ле-
генде, носил при жизни упырь; 
он был очень богат и еще бо-
лее скуп. Его хотели избрать в 
гетманы; князь Голицын, участ-
ник дел и верный слуга царевны 
Софьи Алексеевны, потребовал 
с упыря взятку, с тем что доста-

вить ему гетманство; упырь не 
дал взятки; Мазепа, Иван Сте-
панович, человек смышленый, 
любивший деньги, но знавший 
их употреблять, короче мой 
прадедушка, занял у упыря сум-
му, которой желал кн. Голицын; 
тотчас же он стал гетманом, и 
из войсковой казны возвратил 
упырю деньги; вот в этом он мне 
не прадедушка: я бы или возв-
ратил деньги эти из доходов с 
моих имений, или вовсе бы не 
возвратил их упырю. Как бы то 
ни было, упырь по народному 
преданию был злой человек. 
Все скряги вообще по характе-
ру мерзавцы; это вещь давно 
признанная. Упырь ел скором-
ное в страстную пятницу; таскал 
к себе дочерей и жен крестьян 
своих; самих крестьян одевал в 
медвежьи меха и травил медве-
дями; наконец умер. Его похо-
ронили в Троицком монастыре. 
На другой день увидели, что он 
едет на шестерке вороных по 
красному мосту; кучер, форей-
тор, лакеи и три собеседника в 
карете были черти. Молва раз-
неслась, сделано было прокля-
тие, упырь с поездом прова-
лился в Стрижень; немедлен-
но открыли гроб; нашли упыря 
красно синим, с открытыми гла-
зами; его пробили осиновым 
колом. Все это происшествие 
было написано масляными 
красками на стене собора».

Прізвища тут не названо, 
але ми чітко знаємо – це Ва-
силь Дунін- Борковський. Даєть-
ся пояснення і слова упир: він 
завжди злий, бо родиться від 
чорта і відьми або від відьми і 
вовкулаки. Упирі не гниють у 
труні, вони ночами виходять, 
із сплячих випивають кров, за-
смоктують їх до смерті. 

В інших легендах, записаних 
дещо пізніше, згадується сума 
хабаря – 10 тисяч рублів, зга-
дується і той, з ким пішли черні-
гівці до Красного мосту, щоб пе-
репинити шлях упиря – то архіє-
пископ Іоанн Максимович. 

Ще наприкінці ХІХ століт-
тя побачила світ розвідка істо-
рика О. Лазаревського, де він 
приходить до висновку: «Не лю-
бив Борковського Мазепа, пев-
но, за його багатство та ску-
пість, тому що був заздрісним і 
ненаситним. Не любив Борков-
ського і народ — за його жор-
стокість до його «підданих». Не-
любов народу до Борковського 
засвідчується тим чернігівським 
повір’ям про цього богача, що 
записав Маркевич». 

Василь Дунін -Борковський 
за життя уславився своїми чис-
ленними пожертвуваннями, але, 
померши, завдяки фантазії або 
навмисному спаплюженню, за-
жив у непривабливому образі.

Тоді ж, у 1898 році, вийшла 
і книжка П. Іловайського «Чер-
ниговская старина по предани-
ям и легендам», в якій читаємо: 
«Народ, очевидно, не міг не зна-
ти, якщо не всіх, то багато Богу 
угодних справ Борковського. 
Однак і це не дало зменшити не-
нависті народної, яка настільки 
встигла розростися, що не змо-
гла його загальмувати і смерть 
обозного. Не встигли його ще 
поховати, як рознеслася звіст-

ка про його упирство. Із народ-
них легенд про упирів велику схо-
жість має легенда про полковни-
ка київського Антона Танського, 
одруженого на дочці Палія». 

Така ж думка і в «Очерках 
искусства Старой Украины» В. 
Модзалевського та П. Савиць-
кого, що вийшли на початку ХХ 
століття: «Народна душа дуже 
вірно розгадує характери істо-
ричних осіб: про Борковсько-
го збереглася легенда, що він 
продав за гроші свою душу не-
чистому і став упирем; після 
смерті щоночі піднімався він із 
труни і скакав у супроводі слуг 
і гайдуків пити до ранку у своє-
му Бобровицькому замку (неда-
леко від Чернігова), — поки од-
ного разу хрест архієпископа, з 
волі вдови покійника, не пере-
городив йому шлях на Красно-
му мосту. Міст упав — і Борков-
ський зі своєю прислугою наза-
вжди зникли у воді Стрижня». 

За проектом розпису Спась-
кого собору в 1814 році пе-
редбачалося у західній части-
ні споруди «изобразить Чер-
ниговского полковника и ге-
нерального войск Запорозких 
обозного Василия Андрееви-
ча Дунина- Борковского с под-
писом, что сей благочестивый 
и ревностный христолюбец, 
устраивая в граде сем вновь 
храмы Божие и обновляя 
обветшалые, возобновил свя-
толепно и сей всемилостивого 
Спаса храм и богатыми утварь-
ми снабдил в 1672 и 1685 го-
дах, но бывшим затем в 1750 
г. в мае месяце сильным пожа-
ром — и паки храм сей лишил-
ся внешнего покрова и почти 
всего внутреннего имущества 
и благолепия». Проте цей задум 
не був втілений у життя. 

А те, що у 1702 році у Черні-
гові пропало 30 людей і помер-
ло «смертю немочною», тобто 
анемією, десь 20 чоловік, теж 
не можна пов’язувати зі смертю 
Дуніна -Борковського. 

Крім того, був Василь Дунін-
Борковський одруженим. Пер-
шої дружини ми не знаємо, а 
друга ж була Марія Степанівна 
Шуба, від якої він мав двох до-
чок і двох синів – Михайла та 
Андрія. Ніяких особливих посад 
вони та їхні нащадки не займа-
ли. Скажімо, у 1902 році почес-
ним мировим суддею Чернігів-
ського повіту був Іван Якович 
Дунін- Борковський. Його мо-
гила й досі стоїть на цвинтарі 
Троїцької церкви у приміському 
селі Новий Білоус. Живуть на-
щадки Дуніна -Борковського і 
зараз, зокрема, у Москві. 

Та повернемося до Марії 
Степанівни Шуби. Вона була 
донькою вибельського сотни-
ка. Із її прапраправнуком Сер-
гієм Борисовичем Шубою ми 
були знайомі. Їздили у Виблі, 
де серед старих могил похова-
ні його рідні. Я написав матері-
ал про нього у газету «Деснян-
ська правда», в якому Сергій 
Борисович розповідав про свій 
козацький рід, якому вже по-
над чотириста років. На жаль, 
він, офіцер ракетних військ, по-
мер відразу після становлення 
незалежності України. То був 
останній із вибельських Шуб…

Чернігів 
очима літераторів 

Літературні репортажі 
Якова Брика

Хто такий Яків 
Брик і звідки він 
– наразі практич-
но невідомо. Ясно 
лише одне – люди-
на, яка вміє писа-
ти. Ймовірно, року 
двадцять восьмо-
го Яків Брик відві-
дав Чернігівщину, 
а за рік видав не-
велику книгу, ви-
значену ним як лі-
тературні репор-
тажі. Чернігів ав-
тору сподобався. 

Справжнє місто-легенда з неймовірною історі-
єю та соборною архітектурою. Однак він заува-
жує: «Радянській владі Чернігів дістався, як еко-
номічне відстале провінціальне місто без будь-
яких перспектив на розвиток». Але завдяки 
планомірній праці народжуються нові підпри-
ємства. Зростає робітнича суспільність. Сон-
місто прокидається. Навіть найкращий в Украї-
ні музей Василя Тарновського починає нарешті 
рости і розвиватися. Брик із великим захоплен-
ням розповідає про музейні експонати. 

Побував дописувач і на вулиці Сіверянській. 
Хотілося йому побачити будинок, де жив Михай-
ло Коцюбинський з родиною. Сусіди більше зна-
ли письменника як земського службовця. Буди-
нок показали. Виявилося, в ньому жили люди. 
Пізніше, створена комісія з увічнення пам'яті 
Коцюбинського, жильців виселила. Відкрили 
районну бібліотеку і куточок письменника. 

У сонному, байдужому до всього Черніго-
ві Михайло Михайлович міг підбадьоритися в 
колі Іллі Шрага, Бориса Грінченка, його дружи-
ни Марії Загірні, Володимира Самійленка, Ми-
коли Вороного, Миколи Чернявського, які тоді 
мешкали в місті. По суті, всі ці яскраві особис-
тості незабаром будуть небажаними для радян-
ської влади. А поки що Брик про них згадує. На 
його думку, Михайлові Михайловичу допома-
гала політична діяльність. Він не був лібераль-
ним інтелігентом, як дехто вважає. Письменник 
перебував під таємним наглядом поліції. Ко-
цюбинський благословив революцію своїм ху-
дожнім словом. Він дав праобраз тих нових сил, 
що сформувалися в Жовтневу революцію (!?). 
«Українські націоналісти-шовіністи, – обурюєть-
ся Яків Брик, – взагалі не від того, щоб привлас-
нити собі Коцюбинського. Адже, коли син пись-
менника Юрко на чолі червоного війська під-
ступав до Києва, де панували жовто-блакитні, 
Єфремов* звернувся до нього з одвертим лис-
том, повним обурення. У цьому листі сказано, 
що кістки Михайла Михайловича на Троїцькій 
горі в старому Чернігові повинні перевернути-
ся у домовині при тій руйнації, що її несуть з со-
бою червоні, серед лав яких хто? – син Коцю-
бинського!..».

Очевидно, кістки письменника таки пе-
ревернулися в домовині, бо Яків Брик, коли 
прийшов на місце його поховання, побачив 
могилу, що зрівнялася з землею. Лише вели-
кий дерев̀ яний хрест нагадував про сумну по-
дію. Але спеціальна комісія, створена з нагоди 
п'ятнадцятої річниці з дня смерті Михайла Ми-
хайловича, незабаром поставила на його моги-
лі замість хреста тимчасовий обеліск. Збирали-
ся добровільні пожертви на монумент з чорного 
мармуру. Влітку 1925 року до Сергія Олексан-
дровича Єфремова прийшов брат письменни-
ка Хома Михайлович Коцюбинський. «Він скар-
жився, що могила небіжчика, – згадував акаде-
мік, – зовсім осипалася, а дім (на Сіверянській) 
захопила якась банда й руйнує по- своєму».

Людмила СТУДЬОНОВА

Примітка. Сергій Олександрович Єфремов 
(1876 – 1939) – український громадський, по-
літичний і державний діяч, літературний критик, 
історик літератури, академік Української акаде-
мії наук, публіцист, один із творців української 
журналістики. Автор монографії про творчість 
М. Коцюбинського. Репресований 1930 року в 
справі так званої «Спілки визволення України». 
Посмертно реабілітований 1989 року.

Василь Дунін -Борковський — український упир?
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Письменники й Чернігівщина
Проект веде Олександр Олійник

Хвала долі
Ще не проснулись гай і поле,

Дороги в соннім забутті –

А ми з тобою, ненько-доле,

Вже даленіємо в путі.

Йдемо в осінній позолоті.

Чи гусне мла, чи виє звір,–

Не боїмось. Так за півсотні

Зайшли вже літ – високих гір.

Іще тоді, як драну й грубу

Дали шинельку йти у бій,

Мене не гладила по чубу

Ця ж сама доля – дяка їй!

А провела по грані згину,

Ще й не за руку – гнала в спину

І озирнутись не дала.

За добрий гарт, за стежку ранню

Не бути в серці наріканню -

За те лиш доленьці хвала!

* * *
Соловейко співає на цвинтарі,

Я шукаю його на гіллі.

Хочу знати, якому він світові

Посилає зелені жалі.

Чи тому, де мій батько на милицях

Йде-не дійде додому з війни,

Чи цьому, де живуть і не миряться

Посирочені дочки й сини!

Соловейко на те й не оглянеться,

В гущині малюка не знайти.

Він співає своїй солов'яночці

Так, що чують обидва світи!

* * *
Не можна старості радіти,

Не можна весело зотліть.

Хоч перед нами наші діти,–

А жаль своїх дитячих літ.

Минуле ріки не молочні

Нам наливало, та за ним

Душа зболілась... Бо молодші

Були тоді – хоч днем одним!

Ах, болів цих не заколишуть

Ні хліб м'який, ні тепла піч.

Весни й світанку тим жальніше,

Чим глибша осінь, ближча ніч.

По щастю й горю люди браття.

Їх поріднило чи зріднить

Погасле юності багаття,

Оббита молодості цвіть.

Кашкет
Лежить і досі на полиці

Авіаційний мій кашкет.

За стільки років – запилився,

Ще й скособочів, не секрет.

Не мав я потягу до блиску

Тілесних воїнських прикрас
І як прийшов додому з війська,
То не надів кашкета й раз.
Та він лежить і в серці сітку
З безмежних спогадів снує –
Про те, прострелене з зенітки,
Парубкуваннячко моє.

* * *
Чого я тільки в світі не любив!
Кого я тільки серцем не возносив!
І грім, і дим, дівочі очі й коси,
Й себе самого – правда, хоч убий.
Землею чорний, небом голубий,
До поля йшов, як до святого, 

босий.
Тарас, говорять, задкував од 

косих –
А я ж і косим гірко не робив.
Злюбився, може? Висох на 

сухарик?
Де все поділось? Від чиєї кари?
І день, і ніч одно в мені довбе.
На зло й на сміх, усім в лице 

і в спину
Одно верзу...

 Ти чуєш, Україно?
Я збожеволів, люблячи тебе!

Сонет 
про найстрашніше 

Пименові Панченку -
 білоруському братові

Як мій народ від мови одречеться,
То я за те й від нього відречусь.
Піду в пустелю – більше 

не вернусь,
Нехай душа від сорому спечеться.
Хай мій народ по пеклу сам 

товчеться,
А я втечу, гріха не наберусь.
Я сам в собі створю Вкраїну-Русь,
Що буде знать, де честь, 

а де безчестя.
Я сам собі збудую честі храм
І буду в нім не за народ молиться,
А за ганьбу його і вічний страм.
Я намолю на мій народ огонь,
Проказу й мор – і буду веселиться,
Ще й танцювать на язвах на його!

27 серпня 1856 року в 
селі Нагуєвичі на Львівщи-
ні народився Іван Якович 
Франко – видатний укра-
їнський письменник, поет, 
драматург, публіцист, вида-
вець, філософ, соціолог, по-
літолог, історик, економіст, 
громадський і політичний 
діяч.

Знакова постать укра-
їнської та світової культури. 
Справжній титан праці, який 
жив і творив в ім’я свого без-
державного – тоді – народу. 
Щиро вірив у неминучість на-
ціонального відродження, в 
те, що українці будуть госпо-
дарями у «своїй хаті» і на «сво-
їм полі», «у народів вільних 
колі».

У батьківській кузні прой-
шов народну школу, від ма-
тері успадкував душевність 
і теплоту, любов до народної 
пісні. Самотужки здобував 
освіту, бо в 9 років втратив 
батька, в 16 – матір..

У 1875-му став студен-
том філософського факульте-
ту Львівського університету. 
В університетські роки відбу-
лося політичне і громадянське 
самовизначення Франка. До-
лучався до організації сту-
дентських гуртків, співпрацю-
вав із часописами, зокрема, 
«Друг», де від 1874 року почав 
друкувати вірші, оповідання, 
переклади. Навчання було пе-
рерване арештом у 1877 році 
за обвинуваченням у прина-
лежності до таємної соціаліс-
тичної організації.

Друкована спадщина на-
лічує 50 томів. І це лише тре-
тина написаного. Його доро-
бок українською, німецькою, 
польською, російською, бол-
гарською мовами, за при-
близними оцінками, – кілька 
тисяч творів.

У ліричному доробку Фран-
ка – вірші особистого (збір-
ки «З вершин і низин» (1887), 
«Зів’яле листя» (1896), «Мій Із-
марагд» (1898), «Із днів жур-
би» (1900) та суспільно-полі-
тичного звучання («Каменярі» 
(1878), «Вічний революціонер» 
(1880), «Не пора, не пора...» 
(1880). Однак з найбільшою 
силою поетичний талант роз-
крився у великих поемах, та-
ких як «Панські жарти» (1887), 
«Смерть Каїна» (1889), «Іван 
Вишенський» (1900) та інших. 
Вершиною поетичної твор-
чості стала поема «Мойсей» 
(1905), де за допомогою бі-
блійного сюжету алегорично 
зображено піднесення укра-
їнського народу на боротьбу 
за незалежність.

Письменницьку діяльність 
поєднував із науковою. Укра-
їнські та зарубіжні часопи-
си рясніли численними стат-
тями, оглядами, нарисами з 
фольклористики, етнології, іс-
торії, філософії, літературної 
критики, соціології, економі-
ки. У 1893-му захистив у Від-
ні докторську дисертацію з 
філософії.

Вагомою була громад-
сько-політична діяльність Іва-
на Франка. Студентом захо-
плювався ідеями соціалізму. 

Уявляв соціалістичне суспіль-
ство як самоврядну демокра-
тію – співдружність людей 
праці, засновану на господар-
ській рівності, повній грома-
дянській і політичній свободі, 
несумісній із державою. Од-
нак не відкидав парламента-
ризм (представницьку демо-
кратію). Головною опорою та-
кого суспільства мали стати 
загальнолюдські, а не класові 
цінності.

З часом через світогляд-
ний перелом змінив погля-
ди на вчення Карла Маркса. 
Вважав їх хибними, тракту-
вав як «формальну релігію, 
основану на догмах ненави-
сти та класової боротьби». 
Втім його статті із критичним 
ставленням до антигуман-
них ідей «Комуністичного ма-
ніфесту» Маркса й Енгельса 
за радянських часів прихову-
валися. Наприклад, велика 
стаття «Що таке поступ», що 
теж ходила лише у Самвида-
ві. Про статтю і уривок з неї 
читайте у № 68 нашої газети 
«Світ-інфо» (можете прочитати 
на сайті газети).

Довгі роки співпрацював 
з Михайлом Драгомановим. 
Листування із авторитетним, 
але неблагонадійним для ав-
стрійської влади київським 
професором стала причиною 
першого арешту.

У 1894 році розпочалося 
знайомство і співробітництво 
із Михайлом Грушевським у 
Науковому товаристві імені 
Тараса Шевченка, яке завдя-
ки цим діячам перетворилося 
на першу українську академію 
наук.

Співзасновник Русько-
української радикальної пар-
тії (1890), її перший голова (до 
1898-го) та ідеолог. Партійна 
програма-мінімум ставила за 
мету створення Галицької ав-
тономної області, програма-
максимум – соборну Україну, 
яка б об’єднала всіх українців. 
Пізніше долучився до засну-
вання Національно-демокра-
тичної партії (1899). Співпра-
цював з нею до 1904-го, піс-
ля чого полишив активне полі-
тичне життя.

В останні роки багато хво-
рів. Однак, відчуваючи обме-
женість відведеного долею 
часу, працював ще інтенсив-
ніше.

«Сильна, уперта натура, 
яка цілою вийшла з житей-
ського бою, – писав про ньо-
го Михайло Коцюбинський. 
– В своїй убогій хаті сидів він 
за столом босий і плів рибаць-
кі сіті, як бідний апостол. Плів 
сіті й писав поему «Мойсей». 
Не знаю, чи попалася риба у 
його сіті, але душу мою він по-
лонив своєю поемою».

Ще за життя здобув титули 
«галицького Шевченка», «ве-
ликого Каменяра» та «україн-
ського Мойсея».

Він лише рік не дожив до 
Української революції 1917–
1921 років, у ході якої 22 січня 
1918 року було проголошено 
незалежність Української На-
родної Республіки.

Дмитро КУРОВСЬКИЙ
Дмитро Мусійович Куровський 

(04.10.1922, с. Мала Загорівка Борзнян-
ського району Чернігівської області — 
16.08.1988, м. Чернігів, похований у Малій 
Загорівці) - відомий український поет, учас-
ник Другої світової. Закінчив 1949 Ніжин-
ський педагогічний інститут імені Миколи 
Гоголя. Працював учителем. Основні моти-
ви збірок «У домі ріднім» (1959), «Миропілля» 
(1966), «Хвала долі» (1982) - події війни, кра-
са мирної праці, рідного краю, багатства 
внутрішнього світу людини, заклик до само-

усвідомлення і національної гордості українців. 
Щирість і лагідний гумор притаманні його дитячим віршованим 

книжкам «Андрійко і чечітка» (1962), «Польова сторожка» (1966), «Му-
зичний зоопарк» (1969), «Срібний дощ» (1977), «Гриць та деркачик» 
(1979). Окремі вірші з них увійшли до антології української поезії для 
дітей. 

Посмертно вийшли книжка вибраних поезій «Прийду таким, як 
є...» (1996) та солдатський роман «Недосвіт» (2003) - про закінчення 
війни з Німеччиною у Другій світовій та перші повоєнні місяці. Роман 
підготувала з літературного архіву автора й видала його донька Ла-
риса Куровська. 

 Окремі вірші Д. Куровського покладені на музику і стали попу-
лярними піснями, зокрема «Соловейко співає на цвинтарі», «Між бі-
лих беріз» (композитор Микола Збарацький). Займався переклада-
ми, був активним автором обласного літературного радіожурналу 
«Сонячні кларнети».

Іван Франко

Маловідомі факти про 
Івана Франка

Відзначався колосальною працез-
датністю. За 40 років активного твор-
чого життя кожних два дні виходив но-
вий твір письменника (вірш, новела, 
повість, роман, монографія тощо), що-
року видавав 5-6 книжок. Став пер-
шим професійним українським пись-
менником, який не мав основної ро-
боти, а заробляв написаним.

Навчаючись у гімназії, виявляв 
феноменальні здібності: міг майже 
дослівно переказати розповідь вчи-
телів на заняттях. Тоді ж зібрав вели-
чезну бібліотеку з понад 500 томів. 
Був скромним і неговірким, сидів на 
останній парті, мало спілкувався з од-
нолітками. У п’ятому класі гімназії під 
час уроків, які вважав нецікавими, чи-
тав Шекспіра в німецькому перекла-
ді. Брався перекладати Гомера, Софо-
кла, Горація, «Слово о полку Ігоревім».

Пережив три арешти. Після друго-
го (1880 р.) ледь не помер від голоду. 
За тиждень написав у готелі повість 
«На дні», на останні гроші відіслав її до 
Львова, а сам три дні жив на три цен-
ти, знайдені на березі річки. Знесиле-
ного і непритомного, його знайшов та 
прихистив старий служитель готелю.

У 1893 р. захистив у Відні доктор-
ську дисертацію. Знав 14 мов. Писав 
твори не лише українською, а й поль-
ською, німецькою, іншими мовами. 
Перекладав українською із 48 мов, у 
тому числі східних. Сучасники назива-
ли його «академія в одній особі».

Попри широко рекламований ра-
дянською критикою ярлик атеїста, Іван 
Франко залишався глибоко віруючою 
людиною. Хоча до церковних догм ста-
вився критично. Виріс у побожній ро-
дині, досліджував Святе Письмо, спі-
вав при службі Божій, товаришував із 
галицькими священиками, мав прияз-
ні стосунки з митрополитом Андрієм 
Шептицьким. Його переклад біблійної 
«Книги Буття» досі залишається най-
більш точним перекладом цієї частини 
Біблії українською мовою.

Останні 7 років мав паралізовану 
праву руку, через що довелося писа-
ти лівою або диктувати твори поміч-
никам.

Помер 28 травня 1916 р. на чужих 
руках – сини були в армії, дочка в Ки-
єві, дружина в лікарні. Через бідність і 
нестачу грошей на окрему могилу хо-
вали його в чужій вишиваній сорочці 
в «позиченій» ямі на шість домовин. 
Лише через 10 років Франка перепо-
ховали в окремій могилі.

Номінувався на здобуття Нобе-
лівської премії з літератури. У 1916 р. 
мала бути доповідь Нобелівському ко-
мітету про вагомість вкладу українця в 
літературу. Однак премію вручають во-
сени і прижиттєво. Франко помер за 
кілька місяців до можливого тріумфу.

Син Івана Франка Петро став од-
ним із засновників «Пласту», а згодом 
– сотником Легіону УСС.
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У світі цікавого

Приємний аромат пошириться по всій квартирі, якщо 
кілька хвилин проварити у воді лимонні кірки.

Плями на замші можна видалити пилкою для нігтів.
Лак для волосся значно подовжить життя малюнка.
Плями на чашках допоможе видалити шкірка цитрусо-

вих з невеликою кількістю солі.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Ніщо так сильно не 
руйнує людину, як трива-
ла бездіяльність. (Аристо-
тель).

 Якщо не бігаєш, 
поки здоровий, доведеть-
ся побігати, коли захворі-
єш. (Горацій).

 Скільки б мудрих 
слів ти не прочитав, скіль-
ки б не сказав, який тобі 
від них толк, якщо ти не 
застосовуєш їх на ділі? 
(Будда).

 Тепер, коли ми на-
вчилися літати по пові-
трю, як птахи, плавати під 
водою, як риби, нам треба 
навчитися жити на землі, 
як люди. (Бернард Шоу).

Було колись...
Микола Гоголь спав 

сидячи, любив вишива-
ти (шив хустки і жиле-
ти), писав свої геніаль-
ні твори тільки стоячи. 
Гоголь фотографувати-
ся відмовлявся навід-
різ: закривав облич-
чя циліндром, всіляко 
кривлявся. 

Коли Антон Чехов 
переїхав до Ялти, його 
захоплені прихильни-
ці теж перебралися в 
Крим. Вони бігали за 
ним по всьому місту, ви-
вчали його ходу і кос-
тюм, намагалися при-
вернути увагу. У січні 
1902 року газета «Нови-
ни дня» писала: «В Ялті 
утворилася ціла армія 
безглуздих і нестерпно 
гарячих шанувальниць 
його художнього талан-
ту, іменованих тут «анто-
новками».

Куточок 
гумору

– Гаряча попалася 
жіночка: нагріла мого 
кума на 20 тисяч гри-
вень.

☺ ☺ ☺
– Куме, і як твоя дру-

жина в ліжку?
– Поки що поміща-

ється. 
☺ ☺ ☺

– Мадам, скільки у 
вас було чоловіків?

– Своїх?
☺ ☺ ☺

– Кохана! Твоє «ні-
чого надіти» вже немає 
куди складати!

☺ ☺ ☺
– Лікарю, а який по-

винен бути мій зріст при 
моїй вазі?

– Чотири метри.
☺ ☺ ☺

Оголошення на стов-
пу: «Хто знайшов мою 
торбу з салом нехай ним 
вдавиться».

Корисні порадиКорисні поради

 Найбільший з океанів - Тихий. Він займає майже таку 
саму площу, скільки всі інші океани (Атлантичний, Індійський 
і Північний Льодовитий) разом узяті. На його території (159 
млн. кв. км) досить вільно розмістилися б усі материки, при-
чому, залишилося б місце ще й для другої Африки.

 Найменший серед океанів - північний Льодовитий, 
який менший за Тихий більш ніж у 10 разів.

 Найбільшим морем є Саргасове, в центрі Атлантич-
ного океану, між Північною Америкою і Європою. Площа його 
досягає 7 млн. км. кв., тобто майже така, як Австралії. Умовні 
береги його утворені контурами океанічних течій.

 А от найбільшим внутрішнім морем є Середземне 
море – 2,9 млн. км. кв.

 Найменшим морем є Мармурове, затиснуте між Бал-
канським півостровом та Малою Азією. Його площа всього 
11,5 тис. кв. км, тобто менша від Тернопільської області.

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 театр ім. Т.Шевченка

18 – Комедія помилок.
19 – Мати все.
24 – Майська ніч.
26 – Кайдашева сім'я.
27 – Всі миші люблять сир. 12. 00.
27 – Наймичка. 
29 – вільні метелики.
Початок всіх інших вистав – 19. 00.

Чернігівський молодіжний театр
18–20 – Назву не пам'ятаю.
22 – За двома зайцями.
23 – Бравий вояк Швейк. 
24 – Політ над гніздом зозулі.
25 – Собаче серце.
26 – Мазепа.
27 – Іванов. 
29 – Назву не пам'ятаю.
30 – Поминальна молитва. 

Неправильно Правильно
Обивочна ткань Оббивна тканина

Область вічних снігів Пояс вічних снігів

Область застосування Сфера застосування

Область науки Галузь науки

Обоюдна згода Взаємна згода

Образ життя Спосіб життя

* * *
Ми впали вдвох у цю осінню єресь.
Є проби золота – і жовтизни:
є вохра, що цяткує ясени,
є мед, а є лимонно-жовтий верес.
Терпке повітря – ти лише вдихни –
хмелить, мов зі шляхетських винниць херес;
і в стиску рук, як в лоні первини,
народжується вічноюний ерос.
Нам грішна осінь не бажала зла,
простімо їй цей жар і цю ненатлість, –
та відступає золота імла,
нам сумно вдвох, і тяжко нам зізнатись:
не від кохання – від жаги тепла
тремтіли наші стомлені тіла.

* * *
Цей їхній рай тобі не до вподоби? –
Це ж рай для невигадливих істот,
що люблять пишні золоті оздоби
і пнуться у князі із нечистот.
 
А ти – ти був наївний: воля... велич...
Тепер понад розореним гніздом
кружляєш, мов осиротілий лелич,
святий і жалюгідний заразом.

* * *
Вгатила.
Стяла.
Втерла піт із чола.
Вже й пень розсідається навіть...
Та літо настало – і нишком зросла
від пня порохнявого павіть.
 
Ми певні, що вбили лукаву любов,
ця певність за втіху нам править, –
та інколи,
знаєш,
вистрілює знов
від пня порохнявого павіть...
 
Рубай же її, ще тонку і бліду,
бо силу негадану явить,
бо згубить твій мир у твоєму саду
від пня порохнявого павіть!..

* * *
Не порадиш нічого –
не мани, не лукав.
Камінь неба нічного
на рамена упав.
 
Навіть крик загрузає
у загуслій смолі.
Ні жаринки не сяє
у простиглій золі.
 
Наче пострахи злобні
у театрі примар –
ці коти ворохобні,
цей кульгавий димар.
 
Зачинилося віко,
заступила імла.
І розкаянь без ліку,
і гризот без числа.
 

* * *
Коли на шлюбнім чи нешлюбнім ложі
одна істота іншу пригорта,
на мить страхи змовкають зловорожі
 
і відступає смерті чорнота.
Нема гріха у тій бездонній силі,
що нам тіла крихкі перепліта.
 
Нема гріха в літанні – є в безкриллі.
Допоки ти зі мною, ти живий.
І ти мене в цій ночі, як в могилі,
 
не залиши, а отже, не убий.

* * *
Фатальні кола креслить вороння
над чорним храмом, в чорну землю врослим.
Що ж, я тебе любила навмання
і руку простягла тобі наосліп.
 
Це страшно – чорне пустище знайти,
де порались турботливі пенати.
Це страшно – раптом очі підвести
і в ближньому – чужинця розпізнати.

Наша газета вже кілька років веде цей просвітницький проект, матеріали для якого бе-
руться з однойменного сайту. За цей час ми представили десятки співаків, композиторів, по-
етів-пісенників, надрукували тексти авторських і народних пісень. 

Але золотим фондом нашої естради можна назвати не лише те, що з̀ явилося чимало ро-
ків чи й десятиліть тому, а й нинішню естраду. Одне з таких яскравих явищ – Люцина Хворост.

Хворост Люцина Володи-
мирівна (нар. 24 грудня 1982 
р., Харків) – українська пое-
теса, прозаїк, перекладачка, 
журналістка, співачка-шан-
соньє.

Закінчила філологічний 
факультет Харківського наці-
онального університету іме-
ні В. Н. Каразіна (українське 
відділення).

Членкиня Національної 
спілки письменників України, 
Національної спілки журна-
лістів України та Харківсько-
го Українського клубу «Апо-
строф». 

У харківському літератур-
ному часописі «Березіль» Лю-
цина Хворост з'являється як 
авторка, починаючи від 2007 
року.

2009 року записала сам-
видавний музичний альбом 
«Art-cafe Belveder», витрима-
ний у стилі «ретро-шансон».

Того ж року вийшла її пер-
ша поетична збірка — «ГаЛЮ-

ЦИНАції», де молода поетеса 
засвідчила своє тяжіння до 
класичних форм. Наступним 
етапом стала книжка «Папе-
ровий кораблик» (2010), що 
містить не лише вірші, а й про-
зові мініатюри.

Наприкінці 2014 року за 
сприяння письменника і ме-
цената Романа Коваля по-
бачив світ перший ліцензій-
ний музичний альбом Люци-
ни Хворост «Солодко-гіркий 
романс», зібрання пісень (пе-
реважно авторських) у стилі 
українського шансону та ро-
мансу.

Улітку 2015 року в Хар-
кові вийшла третя поетич-
на збірка Люцини Хворост 
– «Скликаю птаство», до якої 
увійшли зокрема й перекла-
дацькі спроби – україномов-
ні інтерпретації віршів поль-
ських поетів Леопольда Стаф-
фа та Казімєжа Пшерви-Тет-
маєра.

Перекладала україн-
ською мовою з польської фей-
летони Стефанії Ґродзєнської, 
есеїстично-мемуарні книжки 
Кшиштофа Зануссі «Час по-
мирати» (2011) та «Стратегії 
життя» (2015), книжку спога-
дів Данути Валенси, дружини 
екс-президента Польщі Леха 
Валенси, під назвою «Мрії і 

таємниці» (2013).
Лауреатка літературної 

премії імені Олеся Гончара 
(2012) у номінації «мала про-
за».

Лауреатка І премії Першо-
го міжнародного конкурсу ви-
конавців українського роман-
су імені Квітки Цісик (2011) та 
ІІ премії Всеукраїнського фес-
тивалю сучасного українсько-
го романсу «Осіннє рандеву» 
(2013).

Авторка кількарічно-
го циклу інтерв'ю з відоми-
ми літераторами, мовознав-
цями та громадськими ді-
ячами, від Святослава Ка-
раванського до Марини 
Павленко. Ці інтерв'ю регу-
лярно з'являлися на сторін-
ках журналу «Березіль», а на 
початку 2017 р. вийшли під 
однією обкладинкою: книжка 
дістала назву «А скажіть, будь 
ласка…», вийшла у видавни-
цтві «Ярославів Вал».

Радимо нашим читачам 
послухати на YouTub у чудо-
вому виконанні Люцини Хво-
рост її авторські пісні (музика 
й вірші), пісні інших авторів. 
Це сучасний український ро-
манс, шансон у кращому зна-
ченні цього поняття. 

А зараз кілька поезій ав-
торки.

Люцина Хворост


