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Триває передплата 
на нашу газету на 2021 рік

Передплатна ціна мінімальна:
14 гривень на місяць.

Усі поштові відділення й листоноші області 
ведуть передплату на «Світ-інфо» на будь-
який термін і на будь-яку адресу в області.

Передплатний індекс «Світ-інфо» —

Основні теми газети:
 Події в області, Україні і світі.

 Політика, соціальні проблеми, екологія.

 Публікації раніше невідомої нам історії 

         України, СРСР.

 Проза і поезія відомих письменників світу.

 Культура, мистецтво, спорт.

 Корисні поради. 

 У світі цікавого. 

«Світ-інфо» — газета для кожного з вас!

Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

Рада національної безпеки і оборо-
ни України 2 квітня ухвалила і оприлюд-
нила перелік 10-ти українських контр-
абандистів, проти яких ввели санкції. 
Окрім цих людей, санкції ввели проти 
68 компаній, пов’язаних з ними. Окре-
мо під санкції попали 11 російських 
компаній включно із Росспвіробітни-
цтво.

Рішення Ради про введення санк-
цій, як і загалом рішення РНБО, вво-
диться в дію відповідним Указом прези-
дента держави. 

Президент України Володимир Зе-
ленський негайно ввів у дію це рішення 
РНБО «Про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших об-
межувальних заходів (санкцій)». 

Перелік контрабандистів, проти яких 
введено санкції (місце реєстрації):

Іван Бокало (Львів);
Валерій Пересоляк (село Минай За-

карпатської області); 
Юрій Кушнір (село Старий Вовчанець 

Чернівецької області);
Олександр Єрімічук (Чернівці);
Орест Фірманюк (Виноградів Закар-

патської області);
Вадим Альперін (Одеса);
Олександр Чудаков (Одеса);
Віктор Шерман (Одеса);
Олександр Кравченко (Одеса);
Володимир Дідух (Львів).
Президент Володимир Зеленський 

зазначив наступне: 
«Чорна п’ятниця наступила для низ-

ки юридичних і фізичних осіб. Передусім 
мова про контрабанду. Це економічний 
тероризм проти України. За розрахунка-
ми експертів, збитки через контрабанду 
сягають 300 млрд гривень, що недоотри-
мав державний бюджет України, з них 
понад 100 мільярдів внаслідок неефек-
тивної роботи митниці.

Сьогодні вперше в історії України за-
проваджені персональні санкції, зокре-
ма, заблоковані активи, майно осіб, яких 
– за аналітичними даними апарату РНБО 
і за даними СБУ – можна назвати топ-
десяткою української контрабанди». 

Зеленський запевнив, що боротьба 
з контрабандою триватиме і далі – «це 
перша десятка, але не остання».

За словами президента, також від-
сторонені від роботи «десятки посадов-
ців митних органів».

Крім того, він додав, що влада готує 
законодавчі зміни, наслідком яких буде 
криміналізація недостовірного митного 
декларування.

Президент пожартував, що в Україні 
з’явилась «своя версія чорної п’ятниці – 
в цей день особи, що займались великим 
розпродажем стратегічних підприємств 
України, природних ресурсів, високих 
державних посад, торгували безпекою, 
стабільністю та майбутнім нашої країни, 
отримують по заслугах».

Кабінету Міністрів України разом із 
Службою безпеки України та Національ-
ним банком України доручено забезпе-
чити реалізацію і моніторинг ефектив-
ності персональних спеціальних еконо-
мічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій).

Міністерство закордонних справ 
України повинно поінформувати компе-
тентні органи Європейського Союзу, Спо-
лучених Штатів Америки та інших держав 
про застосування санкцій і поставити пе-
ред ними питання про введення анало-
гічних обмежувальних заходів.

До осіб та структур, проти яких вве-
дено санкції, застосували наступні об-
межувальні заходи:

блокування активів – тимчасове 
обмеження права людини користува-
тися і розпоряджатися належним йому 
майном;

обмеження торгових операцій;
обмеження, часткове або повне при-

пинення транзиту ресурсів, польотів і пе-
ревезень по території України;

запобігання виведення капіталів за 
межі України;

зупинення виконання економічних і 
фінансових зобов'язань;

анулювання або призупинення ліцен-
зій та інших дозволів, отримання (наяв-
ність) яких є умовою для здійснення пев-
ного виду діяльності, зокрема, анулюван-
ня або призупинення дії спеціальних до-
зволів на користування надрами;

заборона участі в приватизації, 
оренди державного майна резидентами 
іноземної держави і особами, які прямо 
або побічно контролюються резидента-
ми іноземної держави або діють в їх ін-
тересах;

повна або часткова заборона опера-
цій з цінними паперами, емітентами яких 
є особи, до яких застосовано санкції;

заборона видачі дозволів, ліцензій 
Національного банку України на здій-
снення інвестицій в іноземну державу, 
розміщення валютних цінностей на ра-
хунках і вкладах на території іноземної 
держави;

припинення видачі дозволів, ліцен-
зій на ввезення в Україну з іноземної 
держави або вивезення з України валют-
них цінностей та обмеження видачі готів-
ки за платіжними картками, емітовани-
ми резидентами іноземної держави.

Корупція і санкції

Минулої п’ятниці, 2 квітня, Прези-
дент Володимир Зеленський вчергове 
застосував уже звичний і зрозумілий 
для нього «меч справедливості» – пер-
сональні санкції проти громадян Украї-
ни, рішення щодо яких ухвалено на засі-
данні Ради національної безпеки і обо-
рони. 

Цього разу «дісталося» контрабан-
дистам, ланцюгова реакція сягнула і 
митників. 

Проте більш важливою є не локаль-
на історія, а швидкість, із якою глава 
держави входить в кураж від сумнівних 
з правової точки зору рішень. 

Регулярні засідання РНБО, на яких 
застосовується механізм персональних 
санкції, уже кілька тижнів поспіль ста-
ють основною темою для обговорення у 
політичних кулуарах, студіях телеканалів, 
менше – на кухнях пересічних громадян. 

Спочатку санкції проти каналів та 
бізнесу Медведчука і Козака, потім – 
проти власників «надрових» ліцензій, а 
тепер – проти «контрабандистів». 

Окрім красивої піар-картинки, обра-
зу «гарного царя» та інших уже неодно-
разово озвучених «бонусів» для керів-
ництва держави від такого роду рішень, 
всі ці історії мають і спільний негативний 
присмак. Це присмак узурпації влади. 

Трохи теорії, про яку часто говорять, 
але – судячи з усього – про яку треба на-
гадувати регулярно.

В Україні діє окремий закон «Про 
санкції». Відповідно до нього, санкції про-
ти українських громадян можна засто-
совувати лише в одному випадку – вони 
здійснюють терористичну діяльність (у 
тому числі – фінансують тероризм, підтри-
мують його в будь–який інший спосіб). 

При цьому такий факт повинен бути 

доведеним в суді, а рішення має набути 
законної сили. 

Все тому, що в Україні – як це не див-
но – все ще діє ст. 62 Конституції про 
презумпцію невинуватості. Навіть, по-
при те, що називати всіх направо і налі-
во «розбійниками» вже стало ознакою 
«хорошого тону». 

Що таке тероризм? На це теж є від-
повідь у «профільному» законі «Про бо-
ротьбу з тероризмом». 

Тероризм – суспільно небезпечна ді-
яльність, яка полягає у свідомому, ціле-
спрямованому застосуванні насиль-
ства шляхом захоплення заручників, під-
палів, убивств, тортур, залякування на-
селення та органів влади або вчинення 
інших посягань на життя чи здоров'я ні в 
чому не винних людей або погрози 
вчинення злочинних дій з метою 
досягнення злочинних цілей. 

Чорнобиль: 
35 років трагедії

На планеті близько 200 країн. І є лише одна, яка 
може сумно «похвалитися» тим, що тут сталася най-
більша техногенна катастрофа у багато тисячоліт-
ній історії людства. Це Україна. Хоч, власне, на той 
момент такої держави не існувало: ми були части-
ною комуно-тоталітарної держави СРСР, Союзу Ра-
дянських Соціалістичних Республік. І саме ця об-
ставина теж мала трагічні наслідки щодо цієї 
катастрофи.

Санкції Зеленського: 
чим обернеться узурпація влади через РНБО? 
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Бліц-інформ
Новий номер 
літературно-мистецької 
газети «Струна»
Вийшов № 6 цієї газети, яку з листопада ми-

нулого року видає її засновник і редактор Пе-
тро Антоненко, також засновник і редактор на-
шої газети «Світ-інфо». Зміст цього номера газе-
ти «Струна». 

Літературно-мистецька Чернігівщина: Седнів.
Поезія: Олена Терещенко, Ліна Ланська, Ва-

лентина Громова (всі – Чернігів), Олена Шульга 
(Прилуки), Марія Кучеренко (Київ), Наталка Фур-
са (Полтавщина).

Творчість слухачів Безкоштовних курсів 
української мови і учасників Літературної школи 
«Цвіт папороті» при Чернігівській міській бібліо-
теці ім. Коцюбинського. Поезія: Ірина Кулаков-
ська, проза: Наталка Коса, Злата Климчук. 

Вахтанг Кіпіані, «Сам пишу, сам цензурую, 
сам видаю, сам поширюю і сам відсиджую за це».

Самвидав – феномен тоталітарного суспіль-
ства. Що і коли було під забороною в СРСР і поши-
рювалося в cамвидаві.Розстріляне Відродження: 
Михайло Драй-Хмара, Михайло Семенко.

Україна: поезія Павла Мовчана.
Діаспора. Невідоме інтерв'ю Квітки Цісик.
Джек Лондон: дивитися у вічі долі.
Цей мудрий Честертон.
Уладзімір Арлоў, «Вова Цымерман». Оповіда-

ння Володимира Орлова, в оригіналі, білорусь-
кою мовою. 

Омар Хаям: Рубаї.
Чернігівщина. Проза, оповідання: Петро 

Антоненко, «О сьомій, після роботи»; Володи-
мир Фриз, «Історії неповторного Подолу. Депор-
тація»; Володимир Кезля, «Солдатські чоботи». 
Поезія: Анатолій Крупко.

Класика детективу. Буало-Нарсежак, «Ано-
німник», оповідання. 

Зірки світового кіно: Жан-Поль Бельмондо.
Кумири світової естради: Анна Герман, Ра-

фаель.
Українські сатира і гумор. 
Золотий фонд української естради: Ігор 

Шамо, Юрій Рибчинський, Алла Кудлай. 
Новий номер газети «Струна» розміщений на 

сайті газети «Світ-інфо» за адресою http://svit11.
wordpress.com

Що у наших лісах?
На засіданні колегії обласного управління 

лісового та мисливського господарства роз-
глянуто підсумки діяльності за 2020 рік.

Торік державними підприємствами управ-
ління відтворено лісів на площі 2134,1 гекта-
ра. Проведено рубок формування та оздоров-
лення лісів на 15,2 тисячі гектарів.

Заготовлено лісгоспами деревини 1111,2 
тисячі кубометрів, що більше на 88,5 тисячі 
порівняно з попереднім роком.

Реалізовано в круглому вигляді 879,4 ти-
сячі кубометрів деревини. Підвідомчими під-
приємствами пущено в переробку 208,4 ти-
сячі кубометрів деревини – 18,8 відсотка від 
заготівлі. Випуск продукції переробки збіль-
шився на 9,5 мільйона гривень і склав 277,1 
мільйона гривень.

Підприємствами управління отримано 
966,8 мільйона гривень чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
що на 27,5 мільйона гривень більше минуло-
річного періоду. 

Реалізація на експорт збільшилась на 
41,7 мільйона гривень, всього експортовано 
продукції на 221,5 мільйона гривень.

Середньомісячна зарплата штатних пра-
цівників збільшилась на 1017 гривень і скла-
ла 10754 гривень.

Підприємствами управління сплачено до 
бюджетів усіх рівнів 370,9 мільйона гривень 
податків, зборів та обов’язкових платежів.

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

коштами на підтримку діяльності Чернігів-
ського благодійного фонду «Захистимо Укра-
їну!», який, у свою чергу, допомагає україн-
ській армії, родинам воїнів АТО.

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

А цю ідею вже озвучила й проштов-
хує міська влада. Вже прикинули, де виді-
лити земельну ділянку: 1,2 гектара в районі 
Мар̀ їного гаю. Вже знайшли і проектантів.

Представники міської ради говорять, що 
ця споруда буде не лише для мешканців міс-
та, а й для загально українських потреб. Мов-
ляв, уже є зацікавленість ряду спортивних фе-
дерацій України. Говориться навіть про окуп-
ність Палацу, за умови залучення коштів, які 
передбачені у бюджетах спортивних федера-
цій для підготовки спортсменів та проведення 
змагань, спортивних зборів.

Про «окупність» говориться, очевидно, 
стосовно утримання Палацу, бо й на це по-
трібні будуть великі кошти. Але його треба 
спершу побудувати. Де взяти величезні ко-
шти? Міська рада щось туманно торочить про 
залучення коштів державного бюджету, з яки-
хось програм розвитку спорту, пошук спонсо-
рів. Звичайно, при дофінансуванні з міського 
бюджету. Скільки може «дофінансувати» місто 
– невідомо. 

А кошти на саме спорудження треба ве-
личезні: поки що називається 400 мільйонів 
гривень і ця сума явно зросте, ближче до пів-
мільярда. Тому навіть якщо уявити, що хтось 
дасть місті більшу частину цих величезних ко-
штів, чи не можна б попросити їх і використа-
ти на щось інше? Тобто, чи є саме такий об`єкт 

НАЙБІЛЬШ нагальним , необхідним для Чер-
нігова? Міста, до «добита» інфраструктура, ті 
ж комунальні мережі – водопровід, каналі-
зація. Про це не раз бідкалася сама ж міська 
влада, озвучуючи астрономічні цифри коштів, 
які потрібні на оновлення, реконструкцію цих 
мереж. Суми уже в мільярдах гривень! А доби-
тий тролейбусний парк? Якщо й далі його онов-
люватимуть по кілька тролейбусів на рік, то це 
«оновлення» розтягнеться ще на 20 років. 

А ось як коментують люди в Інтернеті за-
тію зі спорудженням Палацу спорту. 

«За такі кошти можна повністю замінити 
колектор, очисні споруди, теплотраси, елек-
трокабелі, капітально відремонтувати стаді-
он Гагаріна, стадіон ДЮСШ, стадіон біля Хім-
волокна, стадіон біля КСК, спортплощадку в 
спортінтернаті, стадіон по Жабинського, тир в 
Яцево, парашютні площадки в Количівці і Че-
мері. Кому потрібен цей палац і за такі кошти? 
Всі розуміють?»

«Строить палац спорта в провинции, где 
даже концерты только во время выборов про-
ходят, а спорт вообще никому не нужен, это, 
знаете ли, просто распил денег. И это понима-
ют даже самые отсталые люди. Ганьба!»

«Тем более, что в городе около 10 стадио-

нов, четыре бассейна, порядка двадцати бо-
лее-менее нормальных спортивных площа-
док, есть несколько тиров, лыжная база, фут-
больная школа, гребная секция, парашютный 
клуб, порядка 20 автошкол, шахматный клуб, 
велоспортивная секция, аэроклуб и т.д.»

«А фонтан біля Палацу спорту буде?»

«Будет не только фонтан, но еще и тротуар 
с бордюрами и при подъезде на дороге не ме-
нее трех колец с круговым движением по 160 
миллионов каждое.»

«Да не стоит этот Палац спорту таких де-
нег и не окупится он. Вы посмотрите на наше 
население в городе? Некоторым на лечение и 
на еду нет денег. Пусть поинтересуется, сколь-
ко людей без работы, сколько платят, сколько 
молодежи собирается уехать!? Почему не де-
лать ремонт того, что уже построено?»

«Лучше б Горсад в порядок привели. Там 
идеальное место и для спорта в том числе. У 
каждого проекта должен быть какой-то рас-
чет, план окупаемости. И какой реально про-
цент населения города или гостей будет им 
пользоваться? А сколько людей бы отдыхало/
занималось спортом в том же реконструиро-
ванном Горсаду?»

Батурин: екскурсійний 
сезон заповідника 

«Гетьманська столиця»

16 квітня 2021 року ми починаємо екскурсійний сезон! 
Наголошуємо – історико-культурні заповідники мають право 
працювати в умовах карантину – згідно постанови КМУ від 9 
грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та за-
провадження обмежувальних протиепідемічних заходів». Ми 
робимо все, щоб бути безпечними! 

В цей день буде презентовано наші нові напрацювання 
– нові екскурсії, нові виставки, завершальний етап роботи 
над новим музеєм!

Одна із найпопулярніших виставок заповідника «Ясновель-
можні гетьмани. Життя для України» на території Цитаделі Бату-
ринської фортеці, де відвідувач зустрічається віч на віч з геть-
манами (у воску), в цьому сезоні набирає неймовірної глибини 
– ми змогли максимально відтворити історичне середовище ді-
яльності гетьманів, підкресливши їх статусність та розкрити їх 
вподобання в побуті, гастрономії. Щира подяка колегам з На-
ціонального заповідника «Києво-Печерська лавра» та Черні-
гівського обласного історичного музею ім. В.Тарновського, які 
надали можливість зробити копії музейних предметів. Щира 
подяка меценату Євгену Суру за довіру та значну фінансову 
допомогу в реалізації цього проекту. Щира подяка майстрам 
товариств «Купола» та «Геральдична палата» за високу якість 
копій музейних предметів. 

Прем’єрою дня стануть екскурсії з елементами театра-
лізації! В Будинку генерального судді В. Кочубея про історію 
свого кохання до гетьмана Івана Мазепи ВПЕРШЕ вам розпо-
вість сама Мотря Кочубей! А в палаці гетьмана Кирила Розу-
мовського екскурсію «Подорож у часі» ви зможете здійснити 
як сам ГЕТЬМАН Розумовський! 

Родзинкою дня є бекстейдж створення музею! Як ство-
рюється музей? Що відбувається за лаштунками? Впевнені 
– вам цікаво! 16 квітня ви маєте унікальну можливість стати 
учасником творення музейного комплексу «Козацький двір»! 
Музей офіційно відкривається 18 травня 2021 року, відкриття 
буде урочистим та гучним! А 16 квітня ви зможете долучитися 
до творення музею, облаштування двору, і винагородою вам 
за добру працю буде дегустація свіжоспеченого в печі хліба за 
старовинним батуринським рецептом! 

Все починається об 11.00 на території Цитаделі Батурин-
ської фортеці. Вхід вільний. 

За додатковою інформацією звертатися до Оксани Лом-
ко (063)98-446-40, oksana_lomko@ukr.net.

Заповідник у Facebook:
h t t p s ://w w w.f a c e b o o k .c o m/ge t m an s k a s t o l i t s y a .

zapovidnyk/
Заповідник також є у YouTube.
Офіційний сайт заповідника: є www.baturin-capital.gov.ua

Національний історико-культурний 
заповідник «Гетьманська столиця»

Чемпіонат України з футболу. 
Прем`єр-ліга. 20 тур. 3 квітня. Чер-
нігів. «Десна» – «Олімпік» – 2:0.

Після двох поразок, причому без 
забитих м`ячів, «Десні» треба було 
надолужувати втрачене, щоб зали-
шатися в гонці за медалі і місця в 
єврокубках. Суперник потрапив у 
смугу невдач: перед приїздом у Чер-
нігів програв 5 матчів підряд. При-
чому, всі провів з новим тренером: 
це відомий у минулому футболіст ки-
ївського «Динамо» і збірної країни 
Юрій Калитвинцев. І батько півза-
хисника «Десни» Владислава Калит-
винцева. Але це спорт, і трапилася 
ось така рідкісна ситуація: Владис-
лав вийшов у старті проти команди 
батька і відіграв більш як півтора 
тайми. 

Матч для господарів склався не-
просто. Гості прагнули перервати 
смугу невдач. І лише на 44 хвилині 
наші забили: Олексій Гуцуляк подав 
кутовий, Денис Безбородько виграв 
м`яч на ближній штанзі, перекинув 
далі, і Андрій Тотовицький забив свій 
7-й гол в цьому чемпіонаті. Наздо-
гнав Пилипа Будківського, котрий 
заліковує травму. 

А на 69 хвилині вже Безбородь-
ко подвоїв рахунок, відкривши лік 
голам за «Десну» по поверненні в ко-
манду після того, як півтора сезони 
відіграв в «Олександрії». Загалом же 
Денис, вихованець чернігівського 
футболу, забив за наш клуб немало.

21 тур. 10 квітня. Чернігів. 
«Десна» – «Олександрія» – 4:1.

Чудовий матч з принциповим і 
давнім суперником, який теж пре-
тендує на зону єврокубків, але в 
останніх турах збавив ходу. В матчі 
наші показали і волю до перемоги, 
адже гості забили першими: один з 
їхніх лідерів Сергій Ковалець на 29 
хвилині відкрив рахунок. Раніше в 
таких ситуаціях наші часто програ-
вали, максимум – досягали нічиєї. 
Але час іде, «Десна» стає все міцні-
шою і в психологічному плані. Вже 
за 4 хвилини наші зрівняли рахунок, 
і як! На кутовий удар, як завжди, піш-
ли й наші захисники. Максим Імере-
ков, будучи в гущавині гравців, спи-
ною до воріт, миттєво вдарив по 
м`ячу п`яткою, і той влетів у ворота 
гостей. 

На 9 хвилині другого тайму на-
ших вивів вперед Андрій Тотовиць-
кий, замкнувши головою навіс з ку-
тового. На 78 хвилині сольний похід 
між захисниками завершив чудовим 

ударом здалеку Олексій Гуцуляк. І це 
було ще не все. В компенсований 
арбітром час Андрій Тотовицький по-
вторив шедевр Імерекова: хвацько, 
п`яткою відправив м`яч у ворота гос-
тей. Тепер на рахунку Андрія 9 заби-
тих м`ячів, і в змаганні бомбардирів 
чемпіонату України всього на один 
більше мають Циганков з «Динамо» і 
Кулач з «Ворскли». 

Журі футбольних фахівців визна-
ло Тотовицького кращим футболіс-
том 21 туру чемпіонату. А наш Олек-
сандр Рябоконь названий кращим 
тренером туру. 

Таблиця чемпіонату після 21 
туру: забиті і пропущені м`ячі, на-
брано очок

«Динамо» 45 – 14 52

«Шахтар» 47 – 15 45

«Зоря» 35 – 14 38

«Десна» 33 – 21 36

«Ворскла» 29 – 18 34

«Колос» 28 – 20 33 

«Олександрія» 28 – 28 26

«Дніпро-1» 30 – 33 25 

«Маріуполь» 21 – 34 21

«Інгулець» 20 – 33 19

«Олімпік» 23 – 37 17 

«Рух» 17 – 36 16

«Львів» 16 – 46 15

«Минай» 12 – 35 15

«Зоря», «Олімпік», «Рух», «Ми-
най», мають по відкладеному матчу, 
«Львів» – два матчі. 

Тепер «Десна» грає на виїзді: 
17 квітня на Закарпатті проти клу-
бу «Минай», 24 квітня проти клу-
бу «Львів». Обидві команди замика-
ють турнірну таблицю. Але чемпіо-
нат нині такий непередбачуваний, 
що будь-яка команда може виграти 
в будь-якої, або принаймні зіграти 
внічию і відібрати в суперника два 
очка. А тому «Десні» кожен матч тре-
ба грати на повну, щоб не втратити 
жодного очка. 

Попереду 5 останніх турів чемпі-
онату. Після цих двох гостьових мат-
чів «Десна» 1 травня вдома приймає 
«Колос». Потім 8 травня грає в гостях 
з «Ворсклою», 15 травня в гостях з 
«Маріуполем».

Чи є для Чернігова найнеобхіднішим 
Палац спорту за 500 мільйонів гривень?

«Десна»: дві чудові перемоги 
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Бліц-інформЛітературно-мистецька панорама

Знайшли 
старовинні ікони
Ще п’ять ікон ХІХ сторіччя під 

штукатуркою у закинутому при-
міщенні старої лікарні знайшли 
у Нових Млинах Ніжинського ра-
йону. Знайшли під час толоки, яка 
пройшла в селі на початку квіт-
ня. Крім цього, ще були знайдені 
дрібні фрагменти ікон. 

Це вже друга знахідка ікон у 
цій закинутій будівлі лікарні. У січ-
ні і лютому жителі Нових Млинів 
розбирали напівзгорілу будівлю 
старої лікарні на дрова. Під шту-
катуркою перегородок помітили 
лики святих. Виявилося, що коли 
за радянських часів, у 1944 році, 
розбирали сільську церкву, до-
шки з неї разом з іконами вико-
ристали як будівельний матеріал.

Для лику Богоматері з немов-
лям з першої знахідки знайшли 
реставратора. Після реставра-
ції ікону передадуть до сільської 
церкви. Інші ікони хочуть зали-
шити в селі і створити свій музей.

Поліція затримала 
квартирних 
злодіїв-гастролерів
Поліцейські виявили групу 

мешканців міста Суми, причет-
них до скоєння низки квартир-
них крадіжок у містах Чернігів, 
Прилуки та Ічня. Чоловіки приїж-
джали на Чернігівщину автомобі-
лем Toyota, а після скоєння зло-
чину зникали. Лише за останні 
два місяці зловмисники обікрали 
близько десяти домівок у населе-
них пунктах, що розташовані не-
подалік столиці. У помешканнях 
їх цікавило тільки те, що можна 
легко винести, й воно становить 
значну цінність: золоті прикра-
си, дорогі аксесуари та компак-
тні електронні пристрої, готівка. 
Точні збитки громадян встанов-
люється, але суми сягають десят-
ків тисяч доларів.

Правоохоронці виявили, що 
авто належить 33-річному сум-
чанину і воно справді останнім 
часом активно курсували марш-
рутами Сумщина – Київщина – 
Чернігівщина.

6 квітня в першій половині 
дня на цьому авто троє зловмис-
ників вирушили до Чернігова. 
Там вони обрали чергову кварти-
ру в спальному районі, проникли 
всередину шляхом підбору ключа 
до дверей.

Співробітники кримінальної 
поліції затримали гастролерів 
«на гарячому». Троє сумчан якраз 
пакували в квартирі золоті і сріб-
ні прикраси та дорогий ноутбук. 
Під час огляду їхнього автомобіля 
правоохоронці виявили частину 
викрадених раніше речей та гро-
шей, а також гранату Ф-1.

В ході подальшої перевірки 
правоохоронці встановили, що 
власник автомобіля обкрадав 
квартири разом із двома спіль-
никами з Сум. Одному з них 32 
роки, іншому — 28 років. До речі, 
старший вже притягався до кри-
мінальної відповідальності за 
вчинення крадіжок з проникнен-
ням у приміщення.

Всіх трьох осіб затримано. 
Автомобіль вилучено на штраф-
майданчик, зібрані речові дока-
зи направлені на експертизу.

Слідчі відкрили провадження 
за частиною 3 статті 185 Кримі-
нального кодексу України – кра-
діжка, поєднана з проникнен-
ням у приміщення, що карається 
позбавленням волі на строк від 
трьох до шести років.

Поліцейські перевіряють трій-
цю на причетність до аналогічних 
злочинів на території України. 

Василь Нечепа, Марина 
Коваленко, Володимир Балаба 

отримують обласні стипендії

Розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації Анни Коваленко призначено щомі-
сячні обласні стипендії на 2021 рік видатним дія-
чам культури та мистецтв Чернігівщини. Серед сти-
пендіатів – кобзар-лірник обласного філармоній-
ного центру фестивалів та концертних програм, 
народний артист України Василь Нечепа, солістка 
Марина Коваленко та соліст, інструменталіст Во-
лодимир Балаба цього ж центру. 

Привітали Леоніда Горлача
4 квітня відзначив 80-річний ювілей відомий 

український поет, лауреат Шевченківської премії 
та багатьох Всеукраїнських і міжнародних премій 
Леонід Никифорович Горлач.

Народився поет 4 квітня 1941 року в смт Ріп-
киі, тривалий час мешкав у Києві. Один з органі-
заторів Чернігівського земляцтва в Києві, редак-
тор газети земляцтва «Отчий поріг». Кілька місяців 

тому з родиною переїхав до 
Ніжина.

В 1963 році Леонід Гор-
лач закінчив Ніжинський 
державний педагогічний 
інститут ім. Миколи Гого-
ля. Працював у Ніжинській 
міськрайонній газеті. 

У святковий день при-
йшли привітати Леоніда 
Никифоровича заступник 

міського голови Сергій Смага, начальник управ-
ління культури і туризму Тетяна Бассак, делегація 
від Чернігівського земляцтва на чолі з його голо-
вою Віктором Ткаченком, представники творчих 
колективів з смт Ріпки, науковці, поети, колеги та 
друзі.

Заступник міського голови Сергій Смага при-
вітав ювіляра від імені міського голови Олексан-
дра Кодоли, нагородив Почесною грамотою вико-
навчого комітету Ніжинської міської ради та вру-
чив подарунок. 

Київські земляки передали 
бандуру, виготовлену 

за кресленнями Олександра 
Корнієвського

Фонди Корюківського історичного музею 8 
квітня поповнила бандура, виготовлена за крес-
леннями легендарного майстра музичних інстру-
ментів, земляка Олександра Корнієвського.

Бандуру привіз представник Корюківського 
відділення Чернігівського земляцтва Києва Ва-
силь Тройна. Василь Іванович народився і виріс у 
Корюківці, тут закінчував школу. Він розповів, що 
земляцтво отримало бандуру від народної артист-
ки України, бандуристки, яка була родом з Ічнян-
щини, Валентини Пархоменко, нині покійної.

–Інструмент належав її другу-бандуристу, який 
захотів подарувати його земляцтву, – розповів Ва-
силь Тройна. – Це фабрична бандура, виготовлена 
за технологіями відомого майстра-корюківчанина 
Олександра Корнієвського. Музичний інструмент 
концертний, його слухали не лише в Україні, а й за 
кордоном, він має душу.

Бандура, виготовлена на Чернігівській фабри-
ці музичних інструментів, відтепер зберігатиметь-
ся на батьківщині її автора-майстра. Окрім цього, 
у Корюківському музеї є дві арфи та дві бандури, 
створені Олександром Корнієвським.

Переможці 

літературного конкурсу 

«Під знаком Симаргла» 
Громадська організація «ДіяСло-

ва» спільно з Управлінням у справах 
сім’ї, молоді та спорту, Управлінням 
культури та туризму міської ради та 
міською комунальною Центральною 
бібліотечною системою провели цей 
конкурс, приурочений до 398 річни-
ці надання Чернігову магдебурзького 
права 27 березня 2021 року. 

Мета – привернення уваги до 
Чернігова як одного з найдавніших 
міст України з неповторною історією, 
виявлення нових талановитих авто-
рів.

Основна вимога до творів: дія має 
відбуватися в Чернігові (у минулому, 
теперішньому чи майбутньому) або 
бути тісно пов’язана з нашим містом. 

На конкурс надійшло близько пів 
сотні творів, не лише з Чернігова, а і 
з інших міст та містечок України та на-
віть із-за кордону.

Компетентне журі у складі пись-
менників, літературознавців, бібліо-
текарів визначило таких переможців 
(вказано номінації і зайняті місця.

Молодша група, проза:
I – Камілла Карпенко (смт. Ва-

сильківка, Дніпропетровська обл.), за 
есей «Під знаком Симаргла»;

ІІ – Дмитро Парфенов (Херсон), за 
добірку казок;

Святослава Терещенко (Чернігів) 
за казку «Пан і привид»

ІІІ – Ольга Літвін (Херсон), за казку 
«Для дружби немає перешкод».

Молодша група, поезія:
ІІ – Єсенія Ковальова (м. Остер), 

за добірку віршів про Чернігів;
Олена Потіпака (Чернігів), за вірш 

«Екскурсія по Чернігову»;
ІІІ – Кирило Стародуб (Чернігів), 

за вірш «Рідний край».
Середня група, проза:
І – Софія Федорова (м. Хмільник, 

Вінницька область), за есей «Фарби 
Десни»;

II – Марія Нестеренко (Херсон), за 
казку «Два світи».

Середня группа, поезія:
ІІІ – розділили Роман та Богдан 

Светюхи (Чернігів), за добірку віршів.
Старша группа, проза:
І – Євгеній Черній (Мілан, Італія), 

за новеллу «Гіпнагогія»;
ІІ – Олександр Білогура (Чернігів), 

за повість «Інтелігенція. Нуар»;

ІІІ – Олег Красавін (Чернігів), за 
ессей «Дорога додому»; Ірина Мор-
ська (Чернігів), за ессей «Чернігів».

Старша группа, поезія:
ІІІ – Ілля Єрмак (Харків), за вірш 

«Антонієві печери».
По деяких номінаціях призові міс-

ця журі вирішило не присуджувати.
Усі переможці отримають дипло-

ми та подарунки. Переможці у молод-
шій та середній группах – також сер-
тифікати на навчання у дитячій літера-
турній школі «Кошлатий Борушко» при 
бібліотеці, яка стартує в червні.

Ми щиро дякуємо за підтриму 
у проведенні конкурсу начальнику 
управління сім'ї, молоді та спортумісь-
кради Андрію Дериземлі, директорці 
КП «Будинок книги» Тетяні Кормі та де-
путату Чернігівської міської ради На-
талії Хольченковій.

У зв’язку з карантинними обмежен-
нями урочиста церемонія нагороджен-
ня переможців відбудеться після вихо-
ду Чернігівщини із «червоної зони».

Коментує директорка Чернігів-
ської міської центральної бібліотеч-
ної системи, кандидат и філологічних 
наук Людмила Зіневич:

– Добіг кінця літературний кон-
курс «Під знаком Симаргла», який мав 
на меті відкрити нові таланти, підтри-
мати творчу молодь, актуалізувати іс-
торію Чернігова в художній літерату-
рі. І хоча я страшенно не люблю бути 
в журі й оцінювати творчі роботи, осо-
бливо дитячі, проте цього разу отри-
мала чимало насолоди від прочитан-
ня конкурсних робіт молодих і юних 
письменників. Передовсім порадува-
ла проза: тут і детективні історії по-
чатку ХХ ст., й екскурси у зоряні часи 
всесвітньовідомої Чернігівської фа-
брики музичних інструментів та у часи 
її занепаду (виробництво гробів, що є 
влучною метафорою), передані через 
призму життя героїв твору, які мають 
реальних прототипів. Автор, до речі, 
з Мілана, у найтонших деталях пере-
дав колорит Чернігова, показав гли-
бокі музичні традиції й тяглість поко-
лінь аж до кобзаря Вересая. А в дитя-
чих роботах наше місто чарівне, бо, 
виявляється, населене феями, при-
видами і всякими добрими звірятами. 
Радію, що Чернігів, а саме він, за умо-
вами конкурсу, мав бути місцем поді-
євості у художніх творах конкурсантів, 
об'єднав стільки талановитих дітлахів 
та молодих людей з усієї України (Дні-
про, Херсон, Полтава, Васильків, Київ) 
та навіть з-за кордону (Італія). 

Переможці отримають дуже ціка-
ву книгу професора Сергія Леп'явка 
«Чернігів. Історія міста» та інші корис-
ні книги. 

«Писанки Чернігівщини»
Фонди Чер-

нігівської місь-
кої бібліотеч-
ної системи 
п о п о в н и л и с я 
унікальним ка-
талогом «Пи-
санки Чернігів-
щини». Цінний 
подарунок для 
бібліотеки зро-

бив автор, майстер-художник Анато-
лій Семенцов. Ця книга – плід бага-
торічної праці пана Анатолія по збору 
і узагальненню матеріалів. В альбомі 
міститься 180 писанок, характерних 
для Чернігівського регіону, детально 
задокументоване місце походжен-
ня кожної (район, населений пункт). 
Також описаний процес виготовлен-
ня писанок та символіка малюнків, 
адже кожен візерунок мав особливе, 
сакральне значення. 

Книга буде цікава всім, хто бажає 
глибше познайомитися з народними 
традиціями Чернігівщини.

Безкоштовні курси 

української мови
Цей волонтерський проєкт діє в 

Чернігові вже 6-й рік. Останні два роки 
курси працюють при центральній місь-
кій бібліотеці ім. М. Коцюбинського. 

Розклад занять курсів: середа і 
четвер 17. 30, субота – 10. 00. Біблі-
отека ім. Коцюбинського (вул. Кирпо-
носа, 22). Тел. для довідок та запису 
на курси: 675-043, 775-156.

Набір на курси 

англійської мови
Бібліотека оголосила набір на ці 

курси (початковий рівень). Заняття у 
вівторок і четвер, о 16.00. Запис на 
курси за телефоном 068-3157386. 
Кількість місць обмежена. 

Після карантинних обмежень 
заходи в бібліотеці і робота кур-
сів відновляться. Книговидача три-
ває, при попередньому замовленні 
книг за тел. 67-67-60 (абонемент), 
77-51-29 (дитяча бібліотека).

Пам̀ яті Ганни 
Арсенич-Баран

1 квітня померла відомий філо-
лог, педагог, голова обласної органі-
зації Національтної спілки письмен-
ників України Ганна Арсенич -Баран. 

Народилася 26 червня 1970 в 
селі Нижній Березів Косівського ра-
йону Івано-Франківської області. За-
кінчила філологічний факультет Іва-
но-Франківського державного педа-
гогічного інституту ім. В. Стефаника.

З 1998 року жила в Чернігові.
Ганна Василівна завідувала ка-

федрою філологічних дисциплін та 
методики їх викладання обласного 
інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти імені К. Ушинського, кан-
дидат філологічних наук, доцент.

Була дуже активною в громадсько-
му житті міста і області. Заступниця го-
лови (з 2011), голова (з 2016) Черні-
гівської обласної організації НСПУ. Всі 
роки викладала також на Безкоштов-
них курсах української мови. 

Чоловік – настоятель П'ят ни-
цької церкви Чернігова (Православ-
на церква України)  о. Мирон, їхній 
син Іван – педагог, історик, поет.  

Авторка поетичних збірок «Руш-
ник на калині» (1997), «Музика че-
ремхи» (1998), «Розквітлий глід» 
(2001), «Тремтять гіацинти» (2003), 
«Обнадію весною» (2005), «Ча-
рує буйнава весна» (2018), книжок 
прози «Під райськими яблучками» 
(2001), «У понеділок все буде по-
іншому» (2003), «Як зійде місяць» 
(2005), «Солодкі слова» (2010), «Хіба 
буває багато любови?» (2019), ро-
манів «Тиха вулиця вечірнього міс-
та» (2005), «Радуйся, Невісто неневі-
сная!» (2018), «Муська» (2018), укла-
дач антології української християн-
ської віршованої молитви «Молитва 
небо здіймає вгору» (2011). Лауре-
ат обласної літературно-мистецької 
премії ім. М. Коцюбинського. 

Як філолог, авторка понад сотні 
посібників з української мови й літе-
ратури, кількох словників.

Міський голова Ратан Ахмедов, Василь Тройна, 
директор музею Людмила Бабич

Чернігівська міська бібліотека 
ім. М. Коцюбинського
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Бліц-інформ
Збитки державі 
становлять 80 млн грн: 
СБУ викрила оборудку із 
землями сільгосппризначення
Служба безпеки України викрила проти-

правний механізм привласнення 5 тис. гекта-
рів державних земель сільськогосподарського 
призначення. Процедуру відчуження «супрово-
джували» посадовці Держгеокадастру, які діяли 
на замовлення менеджменту великого агрохол-
дингу.

Оперативники спецслужби встановили, що 
топменеджмент агрохолдингу залучив до обо-
рудки низку комерційних структур. Ділки неза-
конно отримували паспортні дані соціально не-
захищених та малозабезпечених громадян, які 
не використали своє право на безоплатну при-
ватизацію земельних ділянок. Потім зловмис-
ники, використовуючи зв’язки серед службо-
вих осіб органів Держгеокадастру, оформлюва-
ли документи для передачі земель у приватну 
власність.

Після оформлення права власності, органі-
затори через підконтрольних нотаріусів прово-
дили операції з купівлі-продажу без участі ре-
альних власників землі. У такий спосіб земель-
ні ділянки переходили у власність комерційних 
фірм, які афілійовані з одним із найбільших аг-
роходингів регіону.

Досудовим слідством задокументовано, що 
через дії зловмисників з держвласності виведе-
но майже 5 тис. гектарів сільгоспземель у Чер-
нігівській, Сумській та Черкаській областях. За 
попередніми висновками фахівців, сума збит-
ків, завданих державі, становить майже 80 
мільйонів гривень.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків 
у офісах агрохолдингу та комерційних структур, 
задіяних у оборудці. Під час слідчих дій вилуче-
но: документацію;

чорнові записи; комп’ютерну техніку із дока-
зами протиправної діяльності.

Розслідування здійснюється за ст. 190 та ст. 
364 (зловживання владою або службовим ста-
новищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх об-
ставин справи та притягнення до відповідаль-
ності осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття протиправної діяльнос-
ті проводилися УСБУ в Чернігівській області у 
взаємодії з Управлінням стратегічних розсліду-
вань та слідчими ГУ НП в Чернігівській області 
під процесуальним керівництвом Чернігівської 
обласної прокуратури.

Пресслужба УСБ України 
в Чернігівській області

Прокуратура вимагає 
зберегти ландшафтний 
заказник «Замглай»
Обласна прокуратура звернулася з по-

зовом до суду до Ріпкинської селищної ради 
про визнання бездіяльності протиправною та 
зобов’язання забезпечити проведення робіт із 
винесення меж ландшафтного заказника за-
гальнодержавного значення «Замглай» та закрі-
плення їх в натурі (на місцевості).

Ландшафтний заказник загальнодержав-
ного значення «Замглай» площею 4428 га ство-
рений Указом Президента України у 2000 році 
та включений до переліку територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду Чернігівської об-
ласті.

Державним управлінням екології та природ-
них ресурсів у Чернігівській області з метою охо-
рони та збереження в природному стані націо-
нального надбання, ландшафтний заказник пе-
редано під охорону Ріпкинській, Замглайській 
селищним радам та Ловинській сільській раді, 
які зараз увійшли до складу Ріпкинської селищ-
ної об’єднаної територіальної громади. Про що 
складено охоронні зобов’язання від 05.12.2000 
з покладанням обов’язку щодо відмежування 
заповідного об’єкту в натурі, оформлення його 
природоохоронною наочністю, нанесення на 
планово-картографічні матеріали.

Водночас з моменту утворення вказано-
го об’єкта природно-заповідного фонду, у пору-
шення вимог Земельного кодексу України, За-
конів України «Про природно-заповідний фонд 
України» та «Про землеустрій», його межі в нату-
рі не встановлено, що фактично унеможливлює 
його належне збереження.

Реагуючи на виявлені порушення та захища-
ючи інтереси держави, прокуратура звернулася 
до суду. 

Закінчився березень і на українців че-
кає чергове розчарування. Ми зможемо по-
бачити, що надбали за рік найбагатші чи-
новники України. Мільйони гривень і дола-
рів готівкою, колекції картин, годинників та 
колекційного алкоголю, сотні квартир та де-
сятки тисяч гектарів землі. Такі декларації 
оприлюднюють депутати, урядовці, керівни-
ки державних підприємств. На які гроші «ви-
живали» в 2020 році очільники українських 
міст? ТОП-5 найбагатших мерів.

Мер Києва Кличко: столичний міль-
йонер-боксер.

Станом на 31 березня 2021 року на сай-
ті НАЗК ще не була оприлюднена деклара-
ція про доходи міського голови Києва Віталія 
Кличка. Але аналізуючи минулорічну декла-
рацію та інші матеріали, можна однозначно 
підтвердити, колишній боксер залишається 
найбагатшим мером України.

Так Віталій Кличко щороку декларує ба-
гатомільйонні доходи у гривнях. При цьому 
основний вид доходу – не зарплата, а роялті. 
Тобто мера Києва досі «годує» майно та акції, 
на які він заробив під час спортивної кар’єри.

Мер Чернігова Атрошенко: «золоті» 
гаражі доларового мільйонера.

На другому місці найбагатших мерів 
України розташувався доларовий мільйонер, 
який керує Черніговом, Владислав Атрошен-
ко.

Тільки у задокументованій його власнос-
ті – 8 га землі, десятки підприємств, кілька 
маєтків, квартири у Чернігові та Києві.

А його автопаркові позаздрять деякі олі-
гархи: наприклад, БМВ 2017 року, що ко-
штує 4 млн грн, або Ренджровер вартістю 5 
з половиною мільйонів, чи Мерседес Брабус, 
ціна якого просто космічна. Один золотий го-
динник мера коштує 1,2 мільйона гривень, а 
подібних у його колекції – щонайменше п’ять.

Але особливо вразили так звані машино-
місця: одне вартістю 1 200 000 гривень, інше 
– майже 1,5 мільйона гривень. Ось такими 
«золотими» гаражами володіє мер Чернігова.

Мер Дніпра Філатов: майно у Кри-
му, власний вертоліт.

До трійки «лідерів» увірвався мер Дні-
пра. Борис Філатов задекларував за 2020 
рік квартири, земельні ділянки, автопарк 
елітних машин і коштовні прикраси. І майно 
в окупованому Криму.

З об’єктів нерухомості Філатов вказав, 
що з 2004 року володіє квартирою у Дніпрі 
площею в 279,6 кв. м. Вартість квартири – 
653 тисячі грн. Ще дві квартири записані на 
його дружину Марину Філатову – в Києві (212 
кв. метрів за 2 млн грн) і в Дніпрі (824 кв. ме-
тра за 731 тис грн).

Філатов з 2014 року володіє житловим 
будинком і прибудинковою територією в Дні-
пропетровській області (1395 кв. метрів). 
У спільній власності у подружжя значиться 
одна земельна ділянка в Дніпропетровській 
області (1378 кв. метрів). Ще чотири ділянки 
і один житловий будинок – на ім’я дружини. 
Ще три – на ім’я Філатова.

Крім того, мер Дніпра вказав, що з 2004 
року володіє нежитловим будинком у Криму 
(Берегове, Ялта).

Філатов також задекларував п’ять еліт-
них годинників (марок Breguet, Cartier, 
Officine Panerai, Audemars Piguet, Atmos). Та-
кож у Філатова є гідроцикл, вітрильне судно і 
вертоліт Eurocopter (вартість – 800 тис грн).

Мер Одеси Труханов: гігантський 
подарунок доньки та власні заводи.

На 4 місці опинився скандальний мер 
Одеси, проти якого неодноразово відкрива-
ли кримінальні справи. Можливо це стало 
причиною, чому він переписував майно та 
акції на маму, а від доньки отримував грошо-

ві подарунки.
Геннадій Труханов задекларував за 2020 

рік 267 тисяч гривень зарплати, колекцію го-
динників, а також цінні папери.

З нерухомості Труханов з 2007 року во-
лодіє квартирою в Одесі (131 кв. метр), а та-
кож спільно з матір’ю житловим будинком в 
Одесі (252 кв метра) і земельною ділянкою. 
Також значиться ще одна квартира зі спіль-
ною правом власності з колишньою цивіль-
ною дружиною і дочкою.

Мер Одеси задекларував колекцію еліт-
них годинників: Rolex, Ulysse Nardin, Patek 
Philippe, Breguet, A. Lange & Sohne. Вартість 
годинника не вказана. Його мати володіє ко-
лекцією прикрас з дорогоцінним камінням.

Труханов і його мати з 2003 року володі-
ють великою кількістю цінних паперів (акції 
«Одеського нафтопереробного заводу» і то-
вариства «Комуненерготранс» і облігації).

Також мер зазначив «подарунок у негро-
шовій формі» від старшої дочки Катерини, 
вартістю 600 тис грн. При цьому мати Труха-
нова зберігає готівкою понад 1 мільйон грн, 
а також гроші на рахунках.

Мер Полтави Мамай: мільйони до-
ларів готівки та акції на Кіпрі.

Останнє місце у ТОП-5 найбагатших 
українських мерів «виборов» міський голова 
Полтави Олександр Мамай.

Згідно його декларації за 2020 рік, чи-
новник володіє двома легковими автомобі-
лями ГАЗ 1963 та 1967 років випуску, ван-
тажівками ГАЗ 1993 і 1995 років, а також 
двома причепами. На матір Мамая записана 
квартира в Полтаві площею 47,6 кв. метрів.

Вказав також мер 2000 цінних паперів 
на Кіпрі. Решту грошей мер зберігає в готів-
ці: 720 тис. доларів і 40 тис. грн. У його матері 
є 900 тис. доларів і 6,7 млн грн.

«Голос», Тернопільська агенція новин. 
02.04.2021.

Це спогади про давні по-
вені у моєму рідному селі Ав-
діївка Куликівського району. 
Більші чи менші, але справжні 
повені були щороку. На жаль, 
нині це не так. Два остан-
ні роки повеней у нас взага-
лі практично не було, Десна 
майже не розливалася. І малі 
повені – це не лмише від яки-
хось глобальних природних 
явищ, а значною мірою і че-
рез недбале, а інколи й зло-
чинне ставлення людей до 
природи. 

Чекаємо, може нині буде 
хоч така повінь, як у 2018-му 
році. Все стане ясно у най-
ближчі дні і тижні. А поки що 
пригадаймо…

 * * *
За селом, ген до само-

го лісу, скільки сягає око, хо-
лодно блищить на сонці вода. 
Лиш де-не-де мережать її сіро 
- зелені незатоплені грядки. 

Кільканадцять хвилин 
швидкого ходу на парі весел 

– і наш човен опиняється по-
серед безкрайнього моря 
весняної води. Звідси, із за-
топленого лугу, Авдіївка вида-
ється суцільним зеленим ост-
ровом. То – верби. Східна й 
північна околиці села, якими 
воно виходить до Десни, густо 
обсаджені саме вербами, які 
зеленіють першими. А коли їх 
затопить весняна повінь, як 
чудово плисти попід зеленим 
віттям на човні. А ще в дитин-
стві вирізали з гілочок дзвінкі 
свистки. 

Вузька продовгувата 
грядка височить з-під води, 
наче спина якоїсь велетен-
ської риби. Майже ніколи 
вона не затоплюється. Ста-
рожили казали, що таке бу-
вало лише колись до війни, 
і в центрі села плавали на 
човнах. 

У кінці грядки походжає 
лугове птаство. На межі води 
й землі хвиля збиває при-
плав: сухе гілля, ситняк, оче-

рет. Колись приплав вважа-
ли найпершим паливом. Се-
ляни згрібали його цілі гори. 
Бувало, наш сусіда наванта-
жить на свій вузенький чо-
вен в’язанок десять цього 
приплаву і їде. Ні діда з-під 
в’язанок, ні човна.

Добра повінь – бути й буй-
ній траві. Ситою буде худоба. 
М’яка снігова вода з верхів’я 
ріки щедро поїть придеснян-
ські луки. Оновлюється вода 
в кожному озері й річечці. Є 
де нереститися рибі. 

…А верби все п’ють і п’ють 
своїми вітами густу воду. Ве-
чоріє. Десь на другому кін-
ці села озвалася гармошка. 
То хлопці й дівчата пустились 
на човнах у вечірні мандри 
поміж прадавніми та юними 
вербами. Дзвін гармошки і ді-
вочий сміх летять над плесом 
між притихлим небом і стих-
лою водою…

Петро АНТОНЕНКО

Зберегти 
таке диво!

Шедевр Опанаса Сластіона в 
закинутому селі. 

На околиці Макушиха ще зда-
леку видно, високу башту: то 
двохласна земська школа. По-
будована споруда на початку 20 
ст. за проектом архітектора Опа-
наса Сластіона в стилі україн-
ського модерну. Село в ті часи 
входило в Лохвицький повіт 
Полтавщини. 

Нині село Макушиха розта-
шовується у Варвинському райо-
ні Чернігівської області (увійшов 
до складу Прилуцького), на кор-
доні з Сумською та Полтавськи-

ми областями. Дороги тут розби-
ті та всі в грязюці. Село майже 
вимерле, будинок школи вже трі-
щить «по швах». Дах вже в дея-
ких місцях провалився. В нас час 
тут спробували відкрити церк-
ву: судячи з вицвілих рушників 
та пожовклих ікон, спроба була 
невдала. 

На наших очах гине велике 
творіння Великого Майстра!

Сергій ВОВК

Атрошенко – другий за статками мер України, 
після мера столиці Кличка

Майно в Криму, власні гелікоптери, подарунки від дітей та акції на Кіпрі – у деклараціях міських голів

Повінь



№197   15 квітня 2021 року№197   15 квітня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Світ України

1 Кримінальний кодекс 
не має чіткого визначен-

ня терміну «тероризм». Але це 
явище згадується суто у зв’язку із 
вчиненням небезпечних для життя 
і здоров’я насильницьких дій з ме-
тою порушення громадської безпе-
ки, залякування населення, прово-
кації воєнного конфлікту, міжнарод-
ного ускладнення тощо.

Спочатку закриття телеканалів 
Медведчука було названо «інфор-
маційним тероризмом». Звісно, це 
чиста фантазія, такого складу зло-
чину в Кримінальному кодексі не-
має. 

Згодом знайшлась більш «при-
землена» причина, пов’язана нібито 
із фінансуванням псевдореспублік 
окупованого Донбасу через низку 
промислових підприємств. Що уже 
більше схоже на прийнятну причину, 
проте все ще викликає питання че-
рез відсутність відповідного рішен-
ня суду. 

У контексті надрокористувачів 
слово «тероризм» не звучало навіть 
формально, хоча під санкції потра-
пили, знову таки, українські компа-
нії. 

Більше того, заяви про перегляд 
всіх дозволів на видачу ліцензій до 
1994 року тільки підігріли підозри, 
що рішенням РНБО прикрили пере-
діл ринку. 

Контрабанду Володимир Зелен-
ський таки назвав «економічним те-
роризмом», хоча, передбачувано, 
такий термін теж в законодавстві 
відсутній. 

Більше того, багато років в Укра-
їні контрабанда взагалі не є кримі-
нально караним діянням. 

Чинна редакція ст. 201 КК Укра-
їни передбачає відповідальність 
лише за переміщення через митний 
кордон України поза митним контр-
олем лише певних груп товарів. Це 
культурні цінності, отруйні, сильноді-
ючі, вибухові речовини, радіоактив-
ні матеріали, зброя або боєприпаси 
спеціальних технічних засобів не-
гласного отримання інформації. 

За контрабанду інших груп това-
рів – в тому числі підакцизних ал-
коголю та тютюну, які закидають 
фігурантам списку «топ-10» (як реа-
лізованого, так і потенційного) – пе-
редбачено адміністративну відпові-
дальність. 

Тобто санкції (а вони передбача-
ють серед іншого, арешт майна, бло-
кування рахунків) запроваджують-
ся за діяння, за які в принципі люди 
повинні «просто» платити штрафи. 
Так, не платили, так, мабуть, «діли-
лися» із митниками чи іншими служ-
бами. 

Є версія, що власне причиною 
санкцій буде «відмивання коштів». І 
можливо там знову таки з’явиться 
фінансування тероризму. 

Підставою для санкцій стали 
аналітичні дані апарату РНБО та дані 
СБУ. Але де кримінальні проваджен-
ня? Де результати розслідувань? 

Не маючи жодних сентимен-
тів до контрабандистів, варто за-
значити, що це не просто надмір-
не покарання, це ще й покарання 
без суду і слідства. А відтак для фі-
гурантів – пряма дорога до суду по 
захист своїх прав (практика ЄСПЛ з 
великою ймовірністю буде на їхньо-
му боці). 

Аналогічну історію можуть ре-
алізувати і митники, яких відсто-
ронили від посад за нібито причет-
ність до контрабандних схем. Ніби-
то у зв’язку із кримінальним прова-
дженням відсторонення від посади 
може бути застосовано до підозрю-
ваного виключно за рішенням суду. 
І аж ніяк не за рішенням голови мит-
ної служби чи його підлеглих. 

Навіщо Зеленський і його «спі-
вучасники» з РНБО, СБУ та інших 
служб ідуть на пряме порушення за-
кону, підставляючи себе під дію ст. 
109 Кримінального кодексу («Дії, 
спрямовані на насильницьку зміну 
чи повалення конституційного ладу 
або на захоплення державної вла-
ди»)? 

Залишимо для економістів і по-
літологів теорію про перерозподіл 
ринків та сфер впливу, хоча вона 
цілком має право на існування. По-
дивимося на те, які правові сигнали 
подає глава держави. 

1.Правоохоронні органи і судова 
система в країні не працюють попри 
реформи. Тільки механізм санкцій 
дозволяє швидко і ефективно при-
тягати до відповідальності грома-
дян, які «шкодять» суспільству.

2. Підвищувати ефективність 
правоохоронних органів і судової 
системи задля повернення їм при-
родніх функцій у системі розподілу 

влади ніхто в найближчій перспек-
тиві не збирається. Не звучить жод-
них заяв про «тимчасовість» такого 
механізму, або його «вказівний» ха-
рактер для тих, кому ці функції більш 
притаманні.

Відтак цим органам пропону-
ється або вбудовуватися в нові ре-
алії, або підставлятися під ризик 
ліквідації, реорганізації, перефор-
матування.

3. Історія зі свавільним відсто-
роненням голови Конституційного 
суду, скасуванням указів, ініціати-
вами про розпуск КС, ініціативами 
про притягнення до відповідальнос-
ті депутатів за їхні політичні рішен-
ня лише продемонструвала Зелен-
ському і його оточенню потенційну 
безкарність і відсутність реального 
обговорення в суспільстві наслідків 
такої безкарності.

Чого очікувати далі? Очевидно, 
що за логікою «терористами» вар-
то було б оголосити корупціонерів. 
Адже відомо, по-перше, цей ярлик 
в Україні і так часто отримують без 
суду і слідства, а по-друге,»нульова 
толерантність» до корупції один із 
ключових декларованих пріорите-
тів Зеленського. 

От тільки питання критерію від-
бору в «топ-10» мабуть буде най-
більш дискусійним серед тих, хто 
ухвалюватиме відповідне рішення. 

Ми можемо почути про «політич-
ний», «соціальний», «екологічний», 
«адвокатський», «журналістський» 
«тероризми» як підстави для нових 
санкцій. Але також це означає, що 
будь-які юридичні конструкції в дер-
жаві опиняються під загрозою руй-
нування. Адже президент – виявля-
ється – може непередбачувано ска-
сувати своїм указом будь-що. 

Серед механізмів протистояння 
цьому – міжнародний тиск, активна 
позиція медіа і громадянського сус-
пільства, юридичної спільноти. Утім 
цілком можливо, що момент для ци-
вілізованої дискусії з цього приводу 
буде от-от втрачено. 

Юрій РАДЗІЄВСЬКИЙ, 
адвокат, керівний партнер АО 

«Радзієвський і партнери» 

«Українська правда», 
05. 04. 2021.

Pravda.com.ua

Санкції Зеленського: 
чим обернеться узурпація влади через РНБО? 

Коментар редактора нашої газети. 
Ця стаття в авторитетній інтернет-газеті «Українська 

правда» викликала жваве обговорення. Більшість ко-
ментаторів у розпачі констатують, що законність і спра-
ведливість у країні дуже на низькому рівні, відтак для по-
кращення ситуації підходять будь-які методи. Ось типові 
коментарі. 

«РНБО все правильно робить, бо інакше цей погра-
бунок держави ніколи не скінчиться. Незалежно, якими 
методами наводить Президент порядок, але вже настав 
час навести елементарний порядок у всіх сферах життя і 
нічого прикриватись демократією. Закони в Україні для 
себе писали посібники олігархічного клану!» 

«Для того, щоб переламати цю систему, не вдасться її 
покращувати окремими нормативно правовими актами, 
для успіху прийдеться піти шляхом політичної доцільності, 
збудувати нову базу з новою конституцією і законодав-
стом на базі всенародного референдуму. Навіть, якщо це 
буде запропоновано чи зроблено через коліно ПОЛІТИЧ-
НОЮ владою. «Переможців не судять, судять переможен-
них» – питання лише в тому чи захоче/вдасться це Зелен-
ському, або він просто вдає це, бо якщо він це все вдає то 
все, що ви вище написали, зроблять із Зеленським його 
наступники.»

«Всі такі правопослушні, а коли вирішувати якісь 
справи із судами – все йде через адкокатів або напряму 

прокурору, незаконна винагорода. За всі роки правління 
різних влад вибудували систему де людина котра не має 
грошей та зв'язків безправна перед іншими/державою.»

«Часом складається враження, що адвокатів хвилює 
не злочинність, а навіть спроби її подолати! Мовляв, у бо-
ротьбі із злочинністю не сповна вища влада дотримуєть-
ся існуючих норм, А що ж робити, як ті норми анормальні, 
як суди продажні і можуть «поліпшуватися» десятиріччя-
ми? Підкажіть, адвокати! Кого із злочинців, що розкрали 
державу, засудили за 30 років Незалежності?»

Ось така реакція, доволі типова. Якщо не вихляти у 
словоблудді, не переходити на особу автора (старий при-
йом: не що сказано, а хто сказав), не переймаитися па-
тетично «соціальною справедливістю», то суть дискусії і 
ситуації проста і налічує не одне тисячоліття. Це дрімучий 
принципи: «Мета виправдовує засоби». Тобто, якщо бла-
га мета (соціальна справедливість) , то до неї можна ло-
митися будь-якими методами.

І ще одне старе, як світ, явище: блукання між двох со-
сен. Або неправосудні суди, загалом правоохоронна систе-
ма, або беззаконня в «боротьбі за закон», Нормальна, «тре-
тя сосна» – справжня законність, а не ілюзорна, справжнє 
правосуддя – це чомусь поки що не про нас. Бо це довго 
й нудно, Це означає становлення справжнього громадян-
ського суспільства, з нормальним політикумом, нормаль-
ними, а не купленими-проданими так званими «партіями» і 
«громадськими організаціями», нормальними медіа.

Аварія на Чорнобиль-
ській атомній станції стала 
результатом помилок і у кон-
струкції та побудові АЕС, і у 
її експлуатації. І це ж треба 
було «увігнати» цього атом-
ного монстра в саме серце 
України, на територію її сто-
личної області, не так дале-
ко від нашої столиці Києва. 

В ніч на 26 квітня 1986 
року, невдовзі після опівно-
чі, під час експерименту на 
4-му реакторі Чорнобиль-
ської атомної електростан-
ції сталися два вибухи. В ат-
мосферу Землі вирвалась 
хмара радіоактивного пилу. 
Вітер поніс на північний за-
хід небезпечні радіоактивні 
ізотопи, які осідали на зем-
лю, проникали у воду. 

Потужний  циклон про-
ніс радіоактивні речовини 
територіями Литви, Латвії , 
Польщі, Швеції , Норвегії , 
Австрії, Фінляндії, Великої 
Британії, а пізніше – Німеч-
чини, Нідерландів, Бельгії . 
За екологічними наслідка-
ми аварія переросла у пла-
нетарну катастрофу: ра-
діоактивним цезієм було 
забруднено 3/4 території 
Європи.

За числом потерпілих від 
аварії Україна займає пер-
ше місце серед колишніх 
республік Радянського Сою-
зу. На долю Білорусі припа-
ло близько 60% шкідливих 
викидів. 

Злочинні дії влади СРСР 
щодо приховування інфор-
мації про аварію поглиби-
ли непоправні негативні її 
наслідки. 

Сама Чорнобильська 
АЕС якийсь час ще працю-
вала. Потім була остаточно 
закрита, виведена з експлу-

атації. Але ліквідація наслід-
ків аварії розтяглася на до-
вгі десятиліття. Українська 
держава, що постала за 5 
років після аварії на ЧАЕС, 
по суті залишалася один на 
один з бідою. Так, тимчасо-
ве укриття над зруйнова-
ним четвертим енергобло-
ком, похапцем зведене в 
рік аварії, так званий «сар-
кофаг», простояло понад 20 
років. І лише не так давно 
зусиллями і коштами Укра-
їни й міжнародної спільно-
ти було споруджено довго-
вічне укриття. А сама Чор-
нобильська зона, з якої у 
тому ж трагічному році було 
евакуйовано тисячі й ти-
сячі мешканців, цілі міс-
та і села, невідомо на який 
історичний термін стала 
безлюдною. 

Статус постраждалих 
через аварію на ЧАЕС із 
правом пільг мають понад 
1,7 млн українців 

Про це повідомило Мініс-
терство соціальної політики. 
«Сьогодні чисельність осіб, 
які мають статус постражда-
лих та мають право на піль-
ги, складає 1 718,1 тис., з 
них: 181,1 тис. – учасники 
ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, з них 55,6 тис. – особи 
з інвалідністю; 1 534,8 тис. 
– потерпілі від Чорнобиль-
ської катастрофи, з них 48,9 
тис. – особи з інвалідністю та 
322,8 тис. – діти», йдеться в 
повідомленні.

За даними Мінсоцполі-
тики, на соцзабезпечення 
людей, які постраждали від 
Чорнобильської катастро-
фи, у 2021 році з бюджету 
передбачено 2,57 мільярда 
гривень, що на 403,5 міль-
йона гривень більше порів-
няно з 2020 роком.

Інфляція, тобто знецінен-
ня грошей через зростання 
цін і тарифів, стає очевид-
ною. І її не перекривають 
підвищення зарплат і пен-
сій.

Особливо турбує людей 
постійне дорожчання про-
дуктів харчування, а витра-
ти на них становлять аж 42 
% всіх витрат покупців. 

Деякі подорожчання ди-
вують. Наприклад, з лютого 
минулого року по лютий ни-
нішнього ціна на курячі яйця 
зросла більш як у півтора 
рази.

Не завжди подорожчан-
ня пов'язане з дефіцитом 
продукту. Якщо подорож-
чання цукру пояснюють його 
нестачею, нижчим врожаєм 
цукрових буряків торік, то як 
пояснити стрімке подорож-
чання олії? Більш як на 50 
%! Ще торік літрову чи май-
же літрову пляшку соняшни-
кової олії можна було купи-
ти десь за 30 гривень, то за-
раз – півсотні й дорожче. І 
це при тому, що соняшником 
у нас засіяли мало не поло-

вину полів. Плюс кукурудза, 
з якої теж виробляють олію. 
Подорожчання олії поясню-
ють зростанням попиту на 
неї за кордоном, куди Укра-
їна продає чимало цього 
продукту. Але виходить, за-
робляючи на експорті, ви-
робники не гребують обби-
рати і співвітчизників?

Дорожчають і промисло-
ві товари та послуги. В тому 
числі комунікаційні. Напри-
клад. Укртелеком підвищив 
тариф на базовий інтернет 
одразу на 50 %. Ще до но-
вого року було 160 гривень 
на місяць, зараз 240. Не від-
стає і Укрпошта. Конверт 
формату А4, це половина 
сторінки нашої газети, ко-
штував 2 гривні, тепер 3. По-
дорожчання на 50 %. Це чис-
тий конверт, без марки. А за 
пересилання в такому кон-
верті, вагою до 500 грамів, 
треба заплатити вже 13,50 
гривні, відсотків на 30 біль-
ше, ніж було не дуже давно. 

І так далі, і тому поді-
бне. «Ринкова» економіка 
базару…

Чорнобиль: 
35 років трагедії

Ціни і побори
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Тихановська про Майдан, Путіна і Крим. 
Українське інтерв'ю лідера білоруських протестів

«Режим впаде. Питання 

лише в кількості жертв»
– Як вас називати – президент 

Білорусі, кандидат? Хто ви?
– Я – лідер, обраний білорусь-

ким народом. Білоруси знають, 
за кого вони голосували 9 серпня 
2020 року.

Якби режим не знищив виборчу 
документацію, у мене були б усі під-
стави називати себе президентом. 
Я таким і є. Але на даний момент я 
називаю себе «лідер, обраний біло-
руським народом».

– Від початку безпрецедент-
них протестів у Білорусі минуло 
майже дев’ять місяців, але режим 
Лукашенка так і не впав. Що дає 
вам впевненість у тому, що це ста-
неться?

– Він обов'язково впаде, це пи-
тання лише часу і кількості жертв 
– людей, якими режим готовий по-
жертвувати заради збереження 
влади однієї людини.

Але річ у тім, що свідомість біло-
русів змінилася, вони самі зміни-
лися і вже не зможуть жити в такій 
країні.

Вони побачили стільки насиль-
ства, стільки жорстокості й непо-
ваги з боку режиму, що з цим вже 
не змиряться. Саме ця воля біло-
руського народу, його впевненість 
у змінах і бажання кращого жит-
тя для своїх дітей і для себе дає 
мені впевненість у тому, що режим 
впаде.

– Ви нещодавно заявляли, що 
очікуєте падіння режиму навесні. 
Чому навесні? Що має статися?

– Швидше за все, не буде яко-
їсь однієї події, що, як ви кажете, 
змусить режим впасти. Але режим 
вже хитається, у ньому йдуть не-
зворотні процеси.

Це як палаюче торфовище. На-
чебто земля рівна, але там усе го-
рить, і якщо станеш – провалиться.

Зараз наше завдання – чинити 
такий потужний тиск на цей режим, 
щоби будь-який тригер спрацював. 
Це може бути страйк на якомусь 
заводі або загальнонаціональний 
страйк.

А я, як жінка, хочу, щоб наша 
революція обійшлася найменшою 
кількістю жертв. Ми увесь час шу-
каємо можливості і способи врегу-
лювати це питання мирно – мирні 
протести на вулицях, вивішуван-
ня символіки, постійна демонстра-
ція того, що нас багато. Такий собі 

«протест на виснаження».
Але що саме стане останнім 

кроком до падіння режиму – я 
спрогнозувати не можу.

– Вісім місяців тому ви казали, 
що диктатор тримається за крісло 
посинілими пальцями, і восени 
режим впаде – але цього не ста-
лося. Чому? Що було зроблено не 
так?

– Та все було зроблено так!
Але напевно, ми недооцінили 

жадобу влади у цієї людини.
Він програв вибори, і поди-

віться, скільки людей вийшли мир-
но висловити свій протест проти 
фальсифікації виборів, проти на-
сильства. Але ми недооцінили...

Коли він сам казав, мовляв, «я 
посинілими пальцями не буду три-
матися за крісло», то думали – а 
раптом він усвідомив, що все, що у 
нього немає більше підтримки на-
роду?

Але вони вирішили утримувати 
цей режим за допомогою насиль-
ства.

Люди в Білорусі не були готові 
до такого пекла.

Це дуже вибило людей з ко-
лії – але не похитнуло їхньої рішу-
чості. Протест не вщух, він не згас, 
що б там не казали пропагандис-
ти, він перейшов у іншу фазу. Рішу-
чість, бажання людей діяти нікуди 
не зникло.

«Білоруси вже 

не зміняться»
– Ви сказали «вони», описуючи 

режим Лукашенка. То все ж таки, 
це особисто він – або все-таки 
йдеться про групу людей?

– Звісно, це не одна людина. 
Навколо нього вже утворилося 
угруповання лояльних людей. Ко-
гось, можливо, тримає страх, ко-
гось, може, утримують якимись ін-
шими способами. А може, там є і ті, 
хто щиро вірить у диктатуру.

– Або у гроші?
– Або у гроші. Квартири, різні 

«плюшки». Звичайно, ядро режиму 
– це не він один.

– Це означає, що після того, 
як Лукашенко піде, з цією групою 
людей треба буде щось робити. Ви 
розумієте, що саме?

– Єдине, що я знаю, – що ніхто 
не має піти безкарним. Ті, хто брав 
участь у побиттях, віддавав або ак-
тивно виконував накази вбивати, 

бити, гвалтувати людей, повинні 
бути віддані справедливому суду. 
(Примітка «Європейської правди»: 
формулювання цитати деталізо-
ване у порівнянні з відеоверсією 
інтерв'ю.)

– Ви закликаєте не вірити про-
паганді про те, що протести згаса-
ють. Але ж ми бачимо, що на День 
Волі, на жаль, взагалі не вдалося 
провести протести – хоч були ви-
дно, що влада їх боїться. По суті, 
ми бачимо, що протести не да-
ють результату. Потрібна інша 
тактика?

– Протести дають результат!
Протести тримають у напру-

зі цей режим вже дев'ять місяців. 
Вони вимотують цей режим. І най-
більше цей режим боїться саме цих 
протестів, саме вулиці, саме страй-
ків. Саме тому 25 і 27 березня на 
вулицях Білорусі був увесь спектр 
бронетехніки і гуляли лише омонів-
ці. Практично воєнний стан ввели в 
ці дати.

Але вони не розуміють, що бі-
лоруси вже не зміняться. Білоруси 
все одно знайшли спосіб зібрати-
ся, нехай не так масово і нехай цьо-
го не було видно десь у ЗМІ, тому 
що як тільки ти дістаєш фотоапа-
рат, тебе відразу ж хапають і заби-
рають. У ці дні затримали близько 
300-500 осіб!

– Що дає людям віру в те, що 
вони все-таки переможуть?

– Так самі білоруси і дають! Ну 
хто їм ще може дати?

У нас вперше за часи незалеж-
ності стали утворюватися якісь 
структури, дворики місцеві...

– Чатики.
– Так, чатики – і дворові, і мед-

працівників, і вчителів. Вони пра-
цюють таємно, тому що насправді 
це небезпечно. Але люди спілку-
ються між собою і розуміють: нас 
так само багато. Так, нам не дають 
виходити, не дають дихати. Так, нас 
обшукують і саджають, але вони 
надихають одне одного. Саме люди 
надихають мене. Ми самі собі дає-
мо сили.

Тому ми не здамося і не зможе-
мо забути того, що було. Адже зна-
ємо, що тисячі людей сидять у тюр-
мах за нас, за те, щоб ми зараз мо-
гли продовжувати роботу.

«Крим – український»
– Чим Україна може допомог-

ти Білорусі?
– Ми вже відчуваємо підтримку 

українців. Українцям дуже близька 
тема Білорусі і те, що зараз відбу-
вається.

Але, звичайно, з боку офіційної 
України нам хотілося б більше рішу-
чих заяв, більш жорсткої позиції і 
якоїсь фінансової ізоляції Білорусі, 
тому що це дуже важливий момент 
тиску на режим.

– Плануєте приїхати?
– Звичайно, ми плануємо візит, 

але хотілося б ще отримати офіцій-
не запрошення від уряду.

– Про що ви проситимете, 
коли приїдете? Ви кажете, що по-
трібна жорсткіша позиція, але 
Київ уже зараз заявляє, що Лука-
шенко – не президент. Що пови-
нна зробити Україна?

– Ми хочемо переконати офі-
ційну Україну... Не те щоб переко-
нати – хочемо донести нашу точку 
зору: щоб режим впав, щоб змуси-
ти його почати спілкування з біло-
русами, потрібен максимальний 
тиск – політичний, економічний. 
Україна в цьому питанні може зро-
бити дуже багато.

– Я чув, що ви планували при-
їхати, що були консультації з МЗС, 
але ви тоді не отримали згоду Киє-
ва. Це правда?

– Ми отримали запрошення від 
парламенту України. З боку уряду 
офіційного запрошення не було.

– Процитую міністра Кулебу: 
«Я передав, що дуже важливо, 
щоб у пані Тихановської була чіт-
ка позиція щодо російської агре-
сії проти України. Якщо вона при-
їде в Україну і почне спілкувати-
ся зі ЗМІ, першим питанням буде 
«Чий Крим?» І будь-яка нечітка від-
повідь зіграє проти пані Тиханов-
ської».

Я вам допоможу визначитися 
ще до приїзду. Чий Крим?

– Крим український.
– Це добре, що ви зараз це го-

ворите, але я пам'ятаю, що рані-
ше лунали дещо розмитіші фрази. 
Чи можете ви визнати, що коли ви 
раніше говорили невизначено, ви 
помилялися? Або таке визнання з 
вашого боку з якоїсь причини не-
припустиме?

– Коли говориш невизначено – 
це не означає, що ти помиляєшся, 
ти просто говориш дипломатичною 
мовою. Зараз я чітко сказала, від-
повіла на запитання.

– Що Крим український?
– Так.
– І ви готові це повторити 

в Києві?
– Звісно.
– Ще одне неприємне запи-

тання. У 2020 році і ви, і багато бі-
лорусів досить скептично відгуку-
валися про український Майдан, 
про Революцію гідності. Після по-
дій у Білорусі думка змінилася?

– Процитуйте, як я відгукувала-
ся про Майдан.

– Я підкреслив, що мова не 
лише про вас, але й про звичай-
них білорусів. А ви казали, що 
«ось, мовляв, нам намагаються 
нав'язати, що ми хочемо зробити 
Майдан».

– Ні, я казала, що порівнюють 
ситуацію в Білорусі з ситуацією в 
Україні, але у нас абсолютно різний 
контекст, розумієте?

В Україні все-таки була геополі-
тика, у нас таке питання не стоїть. 
У нас на протестах не було жодного 
прапора ЄС або російського. У нас 
протест проти ситуації всередині 
країни.

– Так і у нас «Євромайдан» піс-
ля побиття студентів став Рево-
люцією гідності. Чи розумієте ви, 
що зараз багато в чому ці ситуа-
ції стають схожими? Ваша думка 
про Майдан якось змінилася після 
протестів чи ні?

– Знаєте, кожен народ обирає 
ту форму протесту, до якої готовий. 
Тому українська революція йшла 
таким шляхом.

Але білоруси теж ні від чого не 
застраховані.

Тому засуджувати людей, які 
борються за право обирати, за свої 
права, за права людини... Ну як тут 
можна засуджувати? Звичайно, не 
можна.

– Після того, як диктатор піде, 
яким ви бачите місце Білорусі в 
Європі? Це країна, яка прагне ста-
ти членом ЄС, чи ні? Країна-член 
Ради Європи чи ні?

– Це країна, яка перш за все 
повинна залишитися незалежною 
і суверенною і де самі білоруси 
обиратимуть подальший напрямок 
розвитку країни.

І я точно знаю, що ми хочемо 
бути друзями з усіма країнами, бу-

дувати довгострокові міцні, праг-
матичні відносини, засновані на 
прозорості та на повазі до біло-
руського народу.

«Ми тут! Ось ми, 

нам погано!»
– А Путін для вас – це хто? Друг 

чи...
– Путін, на даний момент, це ке-

рівник сусідньої країни.
– Багато хто вважає його вбив-

цею. Я сьогодні був на інтерв'ю у 
президента Литви Гітанаса Наусе-
ди (буде опубліковано на сайті та 
youtube-каналі ЄвроПравди най-
ближчим часом), і він це підтвер-
див. У Білорусі, я так розумію, до 
нього ставлення інше?

– Я можу сказати, що в Білору-
сі ставлення до російського уряду 
змінюється відтоді, як Кремль під-
тримує режим Лукашенка. І зміню-
ється не в кращий бік.

– Є можливість того, що Росія 
підтримає прагнення білорусів до 
свободи, чи вона міцна у підтрим-
ці диктатора Лукашенка?

– Ми закликаємо російський 
уряд прийняти те, що білоруси самі 
мають право вирішувати долю сво-
єї країни. Не треба втручатися у 
внутрішні справи. Ми доносимо 
цей сигнал увесь час. Відповіді з 
боку Росії поки не було.

– І на завершення – що ви хо-
чете передати українцям? Адже 
вони підтримують Білорусь.

– Я знаю. І ми за це дуже 
вдячні.

Дуже багато людей змушені 
були виїхати з країни, і ті, у кого 
не було візи, їхали до вас. Украї-
на дуже тепло їх приймає, всіля-
ко підтримує, білоруська діаспо-
ра в Україні допомагає тим, хто 
був змушений виїхати. Для нас це 
дуже важливо. Україна відіграє 
істотну роль у житті Білорусі, і ми 
знаємо про наші добросусідські 
відносини.

Але якщо український уряд, 
українці в цілому будуть голосніше 
висловлюватися про Білорусь, ми 
будемо дуже вдячні.

Будь ласка, тримайте Білорусь 
на порядку денному.

– А ЄС тримає її достатньо? Не-
має «звикання до проблеми» з їх-
нього боку?

– Звісно, така небезпека є. Але 
я саме для того і працюю, щоб світ 
не забував про Білорусь.

І я наполягаю: не треба мислити 
картинками.

Ви кажете: «ось, немає більше 
красивих протестних акцій, зна-
чить, ситуація якось врегулювала-
ся». Ні, стає тільки гірше, режим по-
водиться абсолютно неадекватно, 
людей забирають, обшукують бу-
динки. Коїться страшне.

Тому завдання білорусів – не 
дати про себе забути. Моє завдан-
ня, завдання моєї команди – увесь 
час показувати те, що відбуваєть-
ся. Увесь час казати: «Ми тут! Це 
наш біль. Ось, ми тут! Нам погано!».

Мисліть цінностями, за які ви 
виступаєте – гідність, права люди-
ни, демократія. І якщо вони для вас 
мають значення, то підтримуйте за 
ці цінності, допомагайте Білорусі 
на шляху до демократії в цей склад-
ний для нас період життя.

Інтерв'ю взяв Сергій Сидоренко
Вільнюс. «Українська правда – 

Європейська правда». 
01. 04. 2021.

Pravda.com.ua

Для розмови про Білорусь «Євро-
пейська правда» поїхала до Вільню-
са. Саме тут з серпня 2020 року живе 
Світлана Тихановська – основний кон-
курент Лукашенка на фальсифікова-
них минулорічних виборах президен-
та Білорусі, а також кілька членів її ко-
манди.

Тихановська – дуже незвичайний 
політик. Поки ми розмовляли «не під 
запис» у вільнюському штабі, автор 
цих рядків переконався: вона чудово 
розуміє, що опинилася в ролі лідера 
протестів випадково, і не претендує на те, щоб залишатися лідером країни 
після падіння режиму.

Але зараз саме вона для всього світу є білоруським опозиціонером №1. 
Адже всі інші політики, які спробували кинути виклик диктатору на минулих 
виборах, в тому числі чоловік Тихановської, сидять у в'язниці в Білорусі.

Попри пандемію, майже за дев'ять місяців протестів зі Світланою Тиха-
новською зустрічалися ледь не всі ключові лідери ЄС. Вона виступала в Єв-
ропарламенті, в парламентах низки країн... але так і не зустрілася з жодним 
представником офіційного Києва. Однією з причин були неоднозначні заяви, 
які лунали від неї перед виборами. У тому числі про Крим.

При цьому Тихановська усвідомлює, що взаємини з Україною важливі для 
неї самої. Розмова з «Європейською правдою» стала, схоже, першим політич-
ним інтерв'ю, де лідер білоруських протестів публічно і однозначно відповіла 
на питання, які залишалися перешкодою для налагодження контактів з офі-
ційним Києвом.

Відеоверсія інтерв'ю – на нашому youtube-каналі.
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Бліц-інформ
Санкції проти 
«Россотрудничества»
Президент України Володимир Зеленський ввів у 

дію рішення Ради національної безпеки та оборони, 
яке передбачає ведення санкцій проти низки росій-
ських компаній, серед яких «Россотрудничество». Від-
повідний указ глава держави видав 3 квітня. У пере-
ліку юридичних осіб, які потрапили під санкції, 79 ком-
паній. 

Санкції щодо «Россотрудничества» запроваджу-
ють на три роки, вони передбачають: блокування ак-
тивів, заборону користування радіочастотним ресур-
сом України, обмеження або припинення надання 
телекомунікаційних послуг і використання телеко-
мунікаційних мереж загального користування; при-
пинення культурних обмінів, наукового співробітни-
цтва, освітніх та спортивних контактів, розважаль-
них програм з іноземними державами та іноземними 
юридичними особами, анулювання офіційних візитів, 
засідань, переговорів з питань укладення договорів 
чи угод; припинення дії міжурядових договорів, угод, 
спільних проектів та програм у гуманітарній, наукових 
та інших сферах та ряд інших заходів.

Філія «Россотрудничества» в Києві має назву Ро-
сійський центр науки і культури». Це єдина в Україні 
держустанова РФ з функціями культурного представ-
ництва, вона діє з 1998 року. Цей центр спільно із 
«Россотрудничеством» визнані Європейським парла-
ментом у 2016 році як пропагандистські органи.

Індія: рекорд 
електрифікації залізниць
Індійські залізниці прагнуть виконати поставле-

не урядом завдання з електрифікації всієї мережі 
широкої колії країни до грудня 2023 року. Протягом 
2020/2021 фінансового року (по 31 березня) введе-
ні в експлуатацію рекордні 6015 кілометрів електри-
фікованих ліній. У попередні роки було електрифіко-
вано 4378 км (2019/2020 фінансовий рік), і 5276 км 
(2018/2019 рік).

Монтаж понад 24 тис км ліній за останні сім років 
збільшив частку електрифікованої мережі в країні з 
40% до 66%.

Залізниця Індії не планує зменшувати темпів. У 
бюджеті на електрифікацію протягом 2021/2022 фі-
нансового року закладено 75,4 млрд рупій (870 млн 
євро) в порівнянні з 66 млрд рупій в попередньому 
році.

Загальна протяжність залізниць Індії – понад 64 
тис. км.

Країна займає друге місце у світі, після Китаю, за 
населенням – 1 мільярд 380 мільйонів людей, а також 
7 місце за територією – 3 мільйони 288 тисяч ква-
дратних кілометрів. Для порівняння: Україна, найбіль-
ша за територією держава Європи, має площу 603,5 
тисячі кв. км.

Айова: 
теж вільний продаж зброї
Айова приєдналась до низки американських шта-

тів, де не вимагається спеціальний дозвіл на купівлю 
та носіння зброї.

Відповідний місцевий закон підписала губерна-
торка-республіканка Кім Рейнолдс. Закон почне дія-
ти з 1 липня. 

Раніше жителям штату потрібно було пройти пере-
вірку кримінальної історії, аби отримати відповідний 
дозвіл на володіння й носіння зброї.

Загалом у США близько 20 штатів не вимагають 
перевірок для людей, які хочуть придбати пістолет або 
гвинтівку. У лютому до цього переліку приєдналась 
Монтана. Як пише ABC, за схожі ініціативи виступають 
посадовці у Теннесі та Юті, й загалом серед консерва-
тивних політиків на місцевому рівні лунають ідеї про 
послаблення контролю за озброєнням цивільного на-
селення.

Найдовший підводний 
тунель світу в Китаї буде 
добудований до кінця року
Підприємство Third Harbor Engineering, яке відпо-

відає за реалізацію проекту, планує закінчити будів-
ництво найдовшого автомобільного тунелю до кінця 
2021 року. 

Тунель довжиною 10,8 км і шириною 43,6 м буду-
ється під озером Тайху на сході Китаю. Це озеро тре-
тє за величиною в країні з прісноводних. Розташова-
на під водоймою автодорога стане частиною траси до-
вжиною 43,9 км між містами провінції Цзянсу – Чанч-
жоу і Усі. В даний час всі поверхи тунелю завершено.

Принц Філіп, герцог Единбурзький, 
чоловік королеви Великобританії Єлиза-
вети II, помер 9 квітня в резиденції бри-
танських монархів – Віндзорському зам-
ку поблизу Лондона.

Філіп народився 10 червня 1921 року 
на грецькому острові Корфу. Його бать-
ком був грецький і датський принц Ан-
дрій, молодший син попереднього короля 
Греції Георга I. На престолі країни в цей 
час був старший брат Андрія Костянтин. 

Цікаво, що по лінії батька Філіп був 
праправнуком російського імператора 
Миколи I. Адже мати братів Андрія і Кос-
тянтина Велика Княжна Ольга була донь-
кою Великого Князя Костянтина – сина 
Миколи I. Ось як переплелися монарші 
династії Європи. 

В свою чергу, по лінії матері принце-
си Аліси Філіп був праправнуком видат-
ної королеви Британії Вікторії, яка пра-
вила країною рекордні 64 роки: у 1837 – 
1901 роках. 

Після зречення короля Греції Костян-
тина 1922 року від престолу родину його 
брата принца Андрія вигнали з Греції, і 
той оселився в Парижі. 1928 року Філіпа 
відправили до родичів у Лондон. У 1933 
– 1935 роках він навчався в школі в Ні-

меччині, потім у Шотландії. У 1939 –1940 
роках учився в Королівському військово-
морському коледжі в Дартмуті. Після ви-
пуску отримав звання мічмана і пройшов 
на Військово-морському флоті всю Другу 
світову війну, закінчивши її у званні стар-
шого лейтенанта.

У період навчання в коледжі позна-
йомився зі своїми чотириюрідними се-
страми принцесами Єлизаветою і Мар-
гарет, доньками короля Великобританії 
Георга VI. Згодом Філіп попросив у коро-
ля дозволу одружитися зі спадкоємицею 
престолу.

Перед укладенням шлюбу перейшов 
з грецького православ'я в англіканство, 
відмовився від титулів «принц Грецький» 
та «принц Данський» та прийняв британ-
ське підданство. Король Георг VI напере-
додні укладення шлюбу присвоїв майбут-
ньому зятеві титул герцога Единбурзько-
го. Одруження Філіпа і Єлизавети відбуло-
ся 20 листопада 1947 року. 

У Філіпа і Єлизавети четверо дітей: 
спадкоємець трону, старший син Чарльз, 
принц Уельський (народився у 1948 р.), 
принцеса Анна (н.1950), принц Ендрю, 
герцог Йоркський (н. 1960), принц Еду-
ард, граф Уессекський (н.1964).

До 1951 року Філіп продовжував 
службу на флоті. У 1952, після смер-
ті короля Георга VI і сходження на пре-
стол Єлизавети II повністю присвятив 
себе службі королівської сім'ї, вико-
нуючи численні церемоніальні та бла-
годійні обов'язки. У 1964 – 1986 був 
президентом Міжнародної федерації 
кінного спорту. 1973 року першим із 
членів британської королівської сім'ї 
відвідав СРСР. Зокрема з 4 по 9 ве-
ресня 1973 року перебував з неофіцій-
ним візитом у Києві на чемпіонаті Євро-
пи з кінного триборства. У цих змаган-
нях брала участь його донька принцеса 
Анна.

Збираючи матеріли для 
публікації про українського 
футболіста київського «Дина-
мо» Анатолія Бишовця, авто-
ру цих рядків пригадалися по-
дії вересня 2006 року. Тоді, 
після закінчення історично-
го факультету Чернігівського 
педуніверситету, мені дове-
лося їхати на роботу в Свидо-
вецький навчально-виховний 
комплекс Бобровицького ра-
йону викладати історію.

Згадується перший в житті 
урок історії в 10 класі, на яко-
му я поцікавився у школярів, 
хто із відомих людей є вихідця-
ми із Свидовця. Відповіді дов-
го чекати не довелося. Брати-
близнюки Роман та Дмитро 
Масюки розповіли, що Свидо-
вець у своєму ранньому дитин-
стві відвідував відомий футбо-
ліст київського «Динамо» Ана-
толій Бишовець. Саме зі сви-
довецької родини Чубовських 
походила мати футболіста. 

Дідусь цих десятикласни-
ків Микола Кузьменко розпо-
вів, що коли Анатолій у молод-
шому шкільному віці приїздив 
до Свидовця на літні канікули, 
дуже любив грати у футбол. 
«Підхопить Толя м'яча, біжить 
так швидко, що і підлітки не 
можуть його наздогнати. По-
тім, коли Анатолій Бишовець 
став відомим футболістом, то 
про Свидовець не забував, – 
діставав жителям села квитки 

на матчі київського «Динамо».
Народився Анатолій Би-

шовець 23 квітня 1946 року 
в Києві. З 1964 року грав в 
основному складі київського 
«Динамо». Мав високу індиві-
дуальну майстерність. Разом 
з «Динамо» чотири рази ви-
гравав чемпіонат СРСР (1966, 
1967, 1968, 1971), Кубок СРСР 
(1966). Був кращим бомбарди-
ром «Динамо» в сезонах 1966 
року – 19 м'ячів і 1967 року – 
9 м'ячів.

У 1966 році Бишовець де-
бютує в збірній СРСР, з якою 
1968 року виходить у півфі-
нал чемпіонату Європи. Тут ра-
дянська збірна зустрілася зі 
збірною Італії. Основний та до-
датковий час гри завершився 
нульовою нічиєю, тому пере-
можця обрали жеребом (під-
киданням монетки). Фортуна 
була на боці італійців, які і ста-
ли чемпіонами Європи.

Найбільшого успіху Анато-
лій Бишовець досягнув 1970 
року на чемпіонаті світу в 
Мексиці. Після нульової нічиєї 
зі збірною Мексики, радянські 
футболісти перемогли збір-
ні Бельгії (4:1) та Сальвадору 
(2:0), Анатолій Бишовець за-
бив у двох матчах чотири голи, 
ставши найкращим гравцем 
та бомбардиром збірної СРСР. 
Відомо, що на стадіоні «Ацте-
ка» в Мехіко встановлена ста-
туя Анатолія Бишовця в сонмі 
найкращих гравців чемпіона-
ту світу 1970 року. На жаль, 
матч 1/4 фіналу проти збір-
ної Уругваю радянська збірна 
програла із рахунком 1:0, че-
рез грубу суддівську помилку.

1972 року Бишовець че-
рез численні травми завершує 
кар'єру гравця. 

Цікавим і маловідомим 
фактом є те, що Анатолій зняв-
ся у фільмі вітчизняного режи-
сера Леоніда Осики за сцена-
рієм відомого українського 
письменника Івана Драча – 
«Дід лівого крайнього», де зі-
грав роль Віталія Бесараба, 
відомого футболіста, онука го-
ловного героя фільму – Тро-
хима Бесараба, в ролі якого 
знявся видатний український 
актор Микола Яковченко.

Після закінчення ігрової 
кар’єри Анатолій Федорович 
тривалий час тренував дитячі 
та юнацькі команди, а в 1986 
році очолив олімпійську збірну 
СРСР, яка вийшла до основно-
го футбольного турніру Олім-
пійських ігор 1988 року в Сеу-
лі (Південна Корея). Радянські 
футболісти у груповому турні-
рі зіграли у нічию із командою 
Південної Кореї ( 0:0) та пере-
могли збірні Аргентини (2:1) та 
США (4:2). В чвертьфіналі Збір-
на СРСР без особливих про-
блем перемогла збірну Ав-
стралії з рахунком 3:0, а в пів-
фіналі в додатковий час в над-
складному поєдинку здолали 
італійських олімпійців (3:2). 

У фіналі олімпійського тур-
ніру на радянських футболістів 
чекала сильна збірна Брази-
лії. Після першого тайму бра-
зильці перемагали з рахунком 
1:0, в другому таймі Ігор До-
бровольський з пенальті зрів-
няв рахунок, а в додатковий 
час Юрій Савічев забив пере-
можний м’яч. Радянські футбо-
лісти здобули золоті олімпій-
ські медалі.

На хвилі олімпійсько-
го успіху Анатолія Бишовця в 
1990 році призначили голо-
вним тренером національ-
ної збірної СРСР, яка борола-
ся за вихід у фінальну частину 
чемпіонату Європи 1992 року 
в Швеції. І радянські футбо-
лісти впевнено вийшли до фі-
нальної частини турніру, обій-
шовши збірну Італії. Оскільки 
СРСР розпався, на турнір пої-
хала збірна Співдружності Не-
залежних Держав (СНД). Фут-
болісти із країн співдружності 
цілком достойно зіграли вні-
чию зі збірною Німеччини (1:1) 
та діючим чемпіоном Європи 
збірною Нідерландів (0:0), але 
в останньому матчі зазнали 
поразки від посередньої збір-
ної Шотландії (0:3) і вибули з 
турніру.

В 1994 році Анатолій Би-
шовець очолює національну 
та олімпійську збірні Півден-
ної Кореї. Під його керівни-
цтвом національна корейська 
збірна займає четверте місце 
на Азійських іграх, а олімпій-

ська виходить до фінального 
турніру Олімпійських ігор 1996 
року в Атланті (США), але за 
додатковими показниками не 
вийшла із групи.

Влітку 1998 року Анатолій 
Бишовець несподівано очо-
лив національну збірну Росії. 
Відбір на Євро-2000 коман-
да Росії розпочала в Києві з 
принципового поєдинку про-
ти збірної України – 5 верес-
ня 1998 року на переповнено-
му НСК «Олімпійський». З ра-
хунком 3:2, збірна України трі-
умфувала. Після поразки від 
української команди, росіяни 
зазнають поразки від францу-
зів та ісландців, і Анатолій Би-
шовець пішов у відставку.

В сезоні 1999/2000 ро-
ків Анатолій Федорович трену-
вав донецький «Шахтар», який 
привів до срібних медалей 
чемпіонату України, але через 
невдалий виступ «гірників» на 
євроарені змушений був зали-
шити Донецьк.

У 2000-х роках Бишовець 
без особливого успіху трену-
вав доволі посередні коман-
ди. Останнім його тренерським 
успіхом стало завоювання Куб-
ка Росії в 2007 році з москов-
ським «Локомотивом».

В одному із недавніх 
інтерв’ю Бишовець заявив, що 
йому надходили різні пропози-
ції, але він відмовлявся очолю-
вати слабкі команди. При цьо-
му стверджував, що «з тренер-
ською діяльністю не закінчив».

Слід зазначити, що і нашим 
сучасним футбольним клубам 
знадобився б досвід Анато-
лія Бишовця, дитячі роки яко-
го пов’язані із Чернігівщиною. 

Олександр МОЛИБОГА
с. Анисів 

Чернігівського району

Анатолію Бишовцю – 75

Принц Філіп помер 
на 100-му році життя
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Добралися 
до найглибшого 

з відомих 
затонулих кораблів

Дослідники зробили занурен-
ня до найглибшої з відомих кора-
бельних аварій у світі – есмінця 
ВМС США Johnston, який затонув 
25 жовтня 1944 роки після бою з 
японським кораблем.

Корабель, близько 115 метрів 
в довжину і 12 метрів у ширину (на 
фото), затонув під час битви в зато-
ці Лейте. 

День запеклого бою з япон-
ським флотом, який мав значну пе-
ревагу, бою, в якому загинув аме-
риканський есмінець, став пере-
ломним для ходу Другої світової 
війни на Сході і фатальним для Ім-
ператорського флоту Японії. Опи-
суючи самопожертву USS Johnston, 
адмірал Томас Кинкейд відзначав: 
«Есмінець неминуче мав загинути 
під час подібної атаки. Але завдяки 
його зусиллям і зусиллям інших ко-
раблів японський наступ було зу-
пинено. Японці планували влашту-
вати американцям побоїще, але 
вийшло все навпаки».

USS Johnston зрешетили 152-
мм снарядами, корабель переки-
нувся і почав тонути. З екіпажу у 
327 чоловік були врятовані тільки 
141. Зі 186 загиблих близько 50 
були вбиті в бою, 45 осіб пізніше 
померли від ран на плотах і 92 лю-
дини, включаючи першого і остан-
нього капітана корабля Ернеста 
Еванса, пропали без вісті.

Уламки корабля виявили в 
2019 році біля узбережжя остро-
ва Самар у Філіппінському морі. 
Однак дистанційно керований апа-
рат, який знайшов судно, не зміг до 
нього дістатися – корабель був аж 
глибині 6456 метрів.

Нову експедицію профінан-
сував Віктор Весково, колишній 
командувач ВМС США. Він орга-
нізував два восьмигодинних за-
нурення, які пізніше були визна-
ні як найбільш глибоководні з тих, 
що коли-небудь проводилися лю-
диною або підводним апаратом, 
щоб дослідити місце корабельної 
аварії.

Команда змогла зняти кадри 
носа, містка і міделю корабля. 
Номер корпусу 557 також можна 
було розгледіти з обох сторін. Та-
кож на місці були гарматні вежі, 
здвоєні торпедні стійки й артиле-
рійські установки. Але знайти за-
лишки тіл або одягу дослідники не 
змогли.

«Ми могли бачити масштаби 
уламків і серйозну шкоду, завда-
ну під час інтенсивного бою на по-
верхні. Корабель зазнав вогню з 
найбільшого військового корабля 
з коли-небудь побудованих – лін-
кора Імператорського флоту Японії 
Ямато», говорить Паркс Стівенсон, 
відставний лейтенант ВМС США, 
який брав участь в зануренні.

Знайти ще три кораблі, які бра-
ли участь в цьому бою, водолазна 
команда не змогла. Кадри й інфор-
мація, які привезли з експедиції, 
стануть корисними для істориків і 
військово-морських архівістів.

Підводний човен DSV Limiting 
Factor, на якій спустилася амери-
канська експедиція, призначена 
для глибоководного занурення. 
Раніше DSV Limiting Factor дослі-
джувала місце аварії «Титаніка» і в 
Маріанську западину.

Група з 103 відставних ад-
міралів військово-морських 
сил Туреччини опублікувала 
відкритий лист, в якому під-
дається критиці пропозиція 
влади про вихід з підписаної в 
1936 році Конвенції Монтре, 
яка гарантує свободу судно-
плавства в Босфорі і Дарда-
неллах.

Питання було піднято в 
ході дискусії про будівництво 
дублюючого протоку Босфор 
каналу. «У нас викликає над-
звичайні побоювання на-
віть згадка про можливий вихід з 
міжнародних угод. Конвенція зігра-
ла важливу роль в забезпеченні са-
мого існування Туреччини, і поді-
бних заяв слід уникати», повідомили 
флотоводці.

Відкритий лист викликав обурен-
ня державного керівництва Туреччи-
ни. Поліція заарештувала 10 відстав-
них адміралів. Їх звинувачують у за-
клику до державного перевороту.

Про що взагалі йдеться? Трохи 
географії. 

Так звані Чорноморські прото-
ки з̀ єднують Чорне море, яке не має 
прямого виходу в океан, з Середзем-
ним морем. Чорне море омиває Укра-
їну, Балкани, Туреччину. Середземне 
море – це взагалі регіон планети, 
який називають колискою людської 
цивілізації. Тому тисячоліттями таки-
ми важливими були і є тут шляхи мо-
реплавства. 

Послідовність цього шляху, якщо 
плисти з Чорного моря до Атлантики, 
така. Спершу йде протока Босфор. Її 
довжина – 30 кілометрів, ширина 
від 700 до 3700 метрів. Вона від-
окремлює азійську частину Туреч-
чини (Анатолію) від її європейської 
частини – Фракії. Узбережжя прото-
ки щільно заселено, на її березі міс-
титься Стамбул з населенням понад 
11 млн осіб, історична, багатовікова 
столиця Туреччини, хоч зараз офі-

ційно нею є місто Анкара. 
Босфор переходить у невелике 

внутрішнє Мармурове море.
З нього вихід у значно більшу про-

току Дарданелли (120 кілометрів, 
ширина від 1,3 до 18,5 кілометра). 
Вона розділяє європейський півост-
рів Туреччини Галліполі та азійський 
– Малу Азію. І вже з цієї протоки ви-
хід у Середземне море, точніше – в 
Егейське, яке є частиною акваторії 
Середземного.

Весь цей шлях, умовно названий 
Чорноморськими протоками, прохо-
дить нині територією Туреччини і є під 
її юрисдикцією. Але є одна особли-
вість. Конвенція Монтре, підписана 
в 1936 році, оголошувала Чорномор-
ські протоки міжнародної водною ар-
терією. Вона гарантувала свободу 
цивільного судноплавства, обмеж-
уючи перебування в Чорному морі 
військових кораблів держав, які не 
є чорноморськими. У разі військово-
го конфлікту Туреччина отримувала 
можливість закривати протоки для 
військових кораблів ворожих кра-
їн. Щороку через протоки проходить 
близько 50 тисяч суден, цивільних, а 
також військових – чорноморських 
країн.

Чому адмірали згадали про «важ-
ливу роль в забезпеченні самого іс-
нування Туреччини»? Тут трохи історії. 

На початок ХХ століття Туреччи-

на, або по-іншому – Осман-
ська імперія, існувала вже 
кілька століть і до складу її 
входило чимало країн і на-
родів, завойованих осма-
нами, зокрема на Балка-
нах. В Першу світову війну, 
на відміну від Другої, коли 
країна була нейтральною, 
Туреччина воювала на боці 
держав Центрального со-
юзу, тобто Німеччини і її со-
юзників. Воювали проти 
Антанти – Англії і Франції 
і їх союзників. Перемогла 

у війні Антанта. За підсумками війни 
розпалися три імперії, які існували 
сотні років: союзники Німеччини – 
Австро-Угорщина й Туреччина, союз-
ник Антанти – Росія. 

Поразка у війні і крах імперії спо-
нукали утворення зовсім нової Ту-
реччини – республіки, а не монархії, 
і світської держави, а не релігійної. 
Церква тут юридично відокремлена 
від державних інституцій, хоч, звісно 
ж, населення Туреччини майже всу-
ціль сповідує мусульманство. Ті гран-
діозні перетворення здійснила нова 
хвиля політиків, на чолі з Кемалем 
Ататюрком, видатним державником, 
першим президентом республіки, 
«батьком турків», як звучить у пере-
кладі дане йому прізвище. 

А політичні пристрасті, міждер-
жавні перипетії за контроль над Чор-
номорськими протоками тривали 
століттями. До цього прагнула і Росій-
ська імперія в кількох своїх війнах з 
Туреччиною, навіть у ХХ столітті пре-
тендуючи на якийсь контроль на 
Босфором і Дарданеллами. Але по-
при ці переможні війни його так і не 
досягла. 

У свою чергу ослаблена пораз-
кою у війні і розпадом імперії Туреч-
чина також не могла одноосібно дик-
тувати свою волю міжнародній спіль-
ноті. 

Компромісний варіант здійснила 

Ліга Націй, предтеча ООН. Ним і стала 
Конвенція Монтре: залишивши про-
токи під юрисдикцією Туреччини, на-
дали ним статус міжнародного мор-
ського шляху. 

В кінці Другої світової війни СРСР 
намагався переглянути договір, ви-
магаючи створення радянської вій-
ськово-морської бази в протоках і 
особливого режиму. Ця вимога була 
відхилена на тій підставі, що в ході ві-
йни нейтральна Туреччина неухильно 
дотримувалася конвенції. Офіційно 
СРСР відмовився від цього тільки в 
травні 1953 року, після смерті Сталі-
на. А у 1982 році вже ООН підтверди-
ла чинність Конвенції Монтре, міжна-
родний статус проток. 

Що ж викликало такий протест 
адміралів? Це грандіозний проект 
президента Реджепа Ердогана і очо-
люваної ним влади Туреччини: побу-
дова протоки, паралельної Босфору, 
так званого Стамбульського каналу. 
Туреччина цим начебто не відмов-
ляється від Конвенції Монтре, тобто 
і подальшого вільного плавання по 
Босфору. Але вже озвучена ідея вла-
ди, що те, які судна плистимуть по па-
ралельній протоці, тобто Стамбуль-
ському каналу, буде вирішувати вла-
да країни. Метою прокладенню цьо-
го 45-кілометрового каналу начебто 
стане – полегшити і розвантажити 
дуже інтенсивний рух по Босфору. 

Цей план був складений ще у 
2011 році, але остаточно його за-
твердили щойно, тільки в березні 
2021 року. Початок спорудження у 
2018 році було відкладено, адже тоді 
турецька валюта – ліра обвалилася. 
А спорудження каналу орієнтовно ко-
штує 13,2 мільярда доларів.

Повернення до цього плану ви-
кликало занепокоєння не лише адмі-
ралів, а й інших опонентів, які заяви-
ли, що другий Босфор завдасть уда-
ру по навколишньому середовищу, 
а витрати насправді будуть значно 
більшими.

Подорожувати на поїзді дуже комфортно. 
Однак, не на всіх маршрутах. Іноді дорога прохо-
дить в таких місцях, що у пасажирів просто пере-
хоплює подих. Національна енциклопедія будів-
ництва ProfiDom.com.ua розповідає про заліз-
ничні маршрутів світу, які є альтернативою будь-
яким екстремальним атракціонам.

Nariz del Diablo, Еквадор

Один з перегонів залізниці, що з'єднала місто 
Гуаякіль зі столицею країни Кіто, проходить по схи-
лах гори з поетичною назвою Nariz del Diablo (Ніс 
диявола). Через крутизни скелі, плавний спуск і 
підйом побудувати було неможливо, і будівельни-
ки прорізали серпантини. Поїзд йде по вузькому 
карнизу, «оперізуючого» гору, і з вікон вагона від-
криваються приголомшливі види, що викликають 
захват і одночасно мурашки по шкірі від усвідом-
лення, що ніяких захисних огороджень тут немає.

Argo - Gede, Індонезія
Маршрут поїзда, що курсує між Джакартою, 

столицею Індонезії, і Бандунгом, третім за величи-
ною містом країни, пролягає по незвичайно кра-
сивих місцях. Але коли поїзд іде по мосту Чікуру-
туг, потрібна чимала мужність, щоб милуватися 
краєвидами за вікном.

Pilatus Railway, Швейцарія

Залізниця, по якій з міста Альпнахштадт мож-
на дістатися до вершини гори Пилатус, вважаєть-
ся найкрутішою в світі. Маршрут складний і небез-
печний: з вузьким тунелем і рухом уздовж обриву, 
крутими підйомами та спусками. З такою крутиз-
ною, до 40 і більше градусів, звичайний поїзд не 
може забратися на вершину - колеса будуть про-
слизати. Тому, для гори Пилатус була обладнана 
зубчаста залізниця зі спеціально розробленою 
системою. Її відмінність у тому, що зубці вирізані 
з боків, а не на верхній частині рейки. Така кон-
струкція забезпечує стабільне зчеплення на кру-
тих схилах.

Tren a las Nubes, Аргентина

Спочатку дорога будувалася як транспортний 
шлях, але швидко стала туристичною, адже марш-
рут прокладений через гори з каньйонами і прохо-
дить через майже три десятка мостів, два десят-
ки тунелів і тринадцять віадуків. З вікон відкрива-
ються надзвичайно гарні краєвиди, а високі еста-
кади часом створюють приголомшливе відчуття, 
що поїзд мчить прямо по повітрю.

Cumbres & Toltec Scenic 

Railroad, США

Поїзд відразу ж починає підйом в гори і йде до пе-
ревалу Камбрес. Далі маршрут проходить через еста-
каду Cascade Creek, що піднімається на висоту май-
же 42 метри, а також по ущелині Толтек, по вузькому 
уступу. Висота Камбреса - 3000 метрів, це найвищий 
перевал в США, на який можна піднятися поїздом.

Туреччина: пристрасті довкола 
Чорноморських проток

Босфор, на обох берегах його – місто Стамбул

Екстремальні залізниці

Позбутися відчуття, що поїзд дивиться 
в безодню, дуже важко

Від такої висоти багатьом пасажирам не по собі

Крутизна дороги вражає 

Дорога швидко стала туристичною пам'яткою

Дорога швидко стала туристичною пам'яткою
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29 березня – 5 квітня 1920 
року в Москві пройшов IX з'їзд РКП 
(б), що став апогеєм ленінського 
обліку і розподілу – стрибка в соці-
алізм. Саме цим з̀ їздом народжу-
ється номенклатура – рекордна в 
порівнянні з попередніми за кіль-
кістю учасників, прийнято рішен-
ня, що вилилися в посилення дефі-
циту, остаточне руйнування народ-
ного господарства, що дісталося 
більшовикам у спадок від царської 
влади, а потім і повальний голод в 
Поволжі, Україні, Казахстані і За-
хідному Сибіру. 

Одержимі владою, яку давав 
контроль над продовольством, ко-
муністи називали торговців шахрая-
ми, та й до селян – дрібних власни-
ків теж не відчували теплих почуттів. 
Червоний тоталітаризм розцвів у 
всій своїй злиденності, і відмінності 
з тим, що більшовики влаштували в 
1930-і, були косметичними. Стрілки 
годинника крутилися в зворотному 
напрямку.

Керівники країни чудово розумі-
ли, які ризики містить їх економічна 
політика. У доповіді з'їзду Ленін ви-
словив задоволення тим, що кінець 
громадянській війні близький, про-
те не бачив швидкого кінця пробле-
мам: «... Наші кроки до миру ми по-
винні супроводжувати напругою 
всієї нашої військової готовності, 
безумовно, не роззброюючи нашої 
армії». 

Глава держави поставив за-
вдання – почати господарське бу-
дівництво: «Тут потрібна залізна дис-
ципліна, залізний лад...Цей перехід 
вимагає багатьох жертв, яких і без 
того багато зазнала країна». Далі він 
уточнив, що мається на увазі початок 
економіки, що працює відповідно до 
довготривалого задуму: «Ми пови-
нні пам'ятати, що цей план розрахо-
ваний на багато років, ми не обіцяє-
мо відразу позбавити країну від го-
лоду».

Сам Ілліч не збирався затягну-
ти пояс і завдяки закритим від очей 
трудящих спецпайкам у тому році 
харчувався не тільки житнім хлібом 
і манкою, але і м'ясом, яйцями, си-
ром, салом, вершковим маслом, ла-
сував ікрою, запиваючи імпортними 
чаєм і кавою .

При цьому складно тлумачити 
інакше, як визнання в абсолютизмі, 
такі слова, вимовлені ним на з'їзді 
– скромно, без імен: «... Радянський 
соціалістичний демократизм єдино-
начальності і диктатурі анітрохи не 
суперечить...волю класу іноді здій-
снює диктатор, який іноді один до-
дасть і часто більш необхідний».

Троцький гримів з трибуни про 
те, що треба розширити застосу-
вання примусових робіт, прикріпи-
ти пролетарів до заводів – як на ма-
нуфактурах Петра I, збільшити чис-
ло трудових армій, що скидалося на 
аракчеєвщину: «...Примус відіграє і 
відіграватиме ще протягом значного 
історичного періоду велику роль . За 
загальним правилом людина прагне 
ухилитися від праці. Можна сказати, 
що людина є досить лінива тварина 
... (...) ... Робоча маса не може бути 
бродячою Руссю».

Щоб керувати тими, хто гнув спи-
ну з-під палки, потрібно все більше 
співробітників державного апара-
ту, про розростання якого нарком-
військмор заявив з граничною від-
вертістю: «...бюрократизм і тягани-
на закладені в самій структурі наших 
установ».

Згодом Лев Давидович згадував 
про суворі будні військового кому-
нізму, коли він вселився в покої са-
модержця: «Важке московське вар-
варство дивилось з пролому [цар] 
дзвону і з жерла [цар] гармати ... 

... Червоної кетової ікри було вдо-
сталь... Цією незмінною ікрою по-
фарбовані не в моїй тільки пам'яті 
перші роки революції».

У кремлівських продовольчих 
ордерах зазначається, що в листо-
паді 1920 року Троцький не гидував 
горіхами, медом і монпансьє.

А робітники і селяни животіли 
недаремно – саме на IX з'їзді нар-
комвійськмор запропонував відмо-
витися від кадрової армії і перейти 
до територіально-міліційної систе-
ми, поставивши під рушницю майже 
без відриву від виробництва чи не 
весь народ: «...Якщо міліційна форма 
організації оборони розглядається в 
розгорнутому вигляді, з усіма необ-
хідними допоміжними установами, зі 
шкільною та допризовною підготов-
кою, з широкою організацією всіх 
видів спорту в країні на державний 
рахунок, зі створенням необхідних 
арен, стрільбищ, тирів ... – то, без 
сумніву, що ... розвинена міліція, до-
бре організована, буде дорожче вже 
хоча б тому, що вона охоплює незрів-
нянно більш широкі маси», ніж армія 
кадрова.

Підготовлена Троцьким відпо-
відна резолюція була прийнята без 
дебатів і одноголосно, тобто її під-
тримали і Ленін, і Сталін, який був 
одним з делегатів з вирішальним го-
лосом.

Постанова з'їзду по звіту ЦК по-
винна була мати чи не всесвітньо-іс-
торичне значення: «Основною умо-
вою господарського відродження 
країни є неухильне проведення єди-
ного господарського плану , розра-
хованого на найближчу історичну 
епоху».

Далі йшлося про способи втілен-
ня цього великого задуму – «про мо-
білізацію індустріального пролетарі-
ату, трудової повинності (нової пан-
щини. – А. Г.), мілітаризації госпо-
дарства та застосуванні військових 
частин для господарських потреб»; 
про поєднання пропаганди на народ 
«з репресіями по відношенню до яв-
них ледарів, паразитів, дезорганіза-
торів»; про «застосування системи 
уроків, при невиконанні яких знижу-
ється пайок» в трудових арміях; а та-
кож XV пункт,що найбільш яскраво 
показував торжество переможно-
го пролетаріату: «з огляду на те, що 
значна частина робітників, в пошу-
ках кращих умов продовольства ... 
самовільно залишає підприємства, 
переїжджає з місця на місце ... з'їзд 
одне з нагальних завдань ... бачить 
у планомірній ... суворій боротьбі з 
трудовим дезертирством, зокрема, 
шляхом публікування штрафних де-
зертирських списків, створення з 
дезертирів штрафних робочих ко-
манд і, нарешті, поміщення їх в кон-
центраційний табір».

Але по-справжньому жахливим 
став XIII пункт – «Продовольчі за-
вдання», що, однак, на перший по-
гляд не кидається в очі: «1. Зібрати 
шляхом вищої напруги сил продо-
вольчий фонд в кілька сот мільйо-
нів пудів. (...) 2. (...) Заготівля сиро-

вини (в тому числі зерна. – А. Г. ) по-
винна грунтуватися на системі дер-
жавної розверстки (оброку. – А. Г. ) 
і обов'язкової здачі сировини згідно 
розкладки. ... Повинна бути застосо-
вувана система розплати, за сиро-
вину, що здається, відомому, вста-
новленому кожен раз особливо, 
розмірі продуктами і напівфабрика-
тами...» Тобто слід повернутися до 
бартеру - приблизно у VIII століття 
нашої ери, за часів родоплемінних 
відносин.

Насправді, товарообмін вже тоді 
був прозваний селянами «товаро-
обманом», оскільки в умовах, коли 
заводи ставали, продзагони відда-
вали за вилучене зерно в кращому 
випадку квитанції, на які не мож-
на було отримати майже або взага-
лі нічого. А забирали по розверстці 
– візначепній владою по своїх по-
требах, а не за можливостями села, 
що на практиці вилилося в вилучен-
ня як мінімум всього знайденого то-
варного хліба, а іноді і зерна посів-
ного фонду.

У селян, що навесні 1920 року 

дізналися про рішення з'їзду, оста-
точно зник стимул до виробництва 
більше, ніж було необхідно для про-
стого самозабезпечення. Саме ско-
рочення посівних площ стало осно-
вною причиною катастрофи 1921–
1923 років. Та й комуністичний де-
фіцит, гостра нестача промислових 
товарів, палива, а також навіть вже і 
в селі багатьох видів продовольства 
не сприяли успішної оранці, посіву, 
збору і зберігання врожаю.

Тобто Ленін в 1920 році, на від-
міну від Сталіна десять років пото-
му, не бажав масового умертвіння 
селян голодом, але брав до уваги 
можливість такого розвитку подій. 
Адже наведені вище його висловлю-
вання на IX з'їзді показують, що він 
знав – положення з харчуванням в 
Росії стало невтішним. Та й як інак-
ше? Адже сам Ілліч ще навесні 1918 
року в тезах щодо поточного момен-
ту вільно чи мимоволі заклав осно-
ви відповідної політики на довший 
термін:

«1) Військовий комісаріат пере-

творити в Військово-продовольчий 
комісаріат – тобто зосередити 9 / 10 
роботи Військового комісаріату на 
переробці армії для війни за хліб і на 
веденні такої війни - на 3 місяці: чер-
вень - серпень.

2) Оголосити військовий стан у 
всій країні на той же час.

3) Мобілізувати армію, виділив-
ши здорові її частини, і призвати 
19-річних, хоча б в деяких областях, 
для систематичних військових дій із 
завоювання, відвоювання, збору і 
звезення хліба і палива.

4 ) Ввести розстріл за недісці-
пліну».

Та й примусова праця повернув-
ся незабаром після приходу більшо-
виків до влади, на IX з'їзді було при-
йнято рішення лише про розширен-
ня її масштабів.

Навесні 1918 року Ілліч на за-
сіданні президії ВРНГ пропонував 
ввести в Росії на підприємствах ви-
тончений менеджмент – тейлоризм 
(який він всього за чотири роки до 
цього затаврував як «поневолення 
людини машиною»), пристосувати 
його до умов, коли робітників пога-
но годують, а також творчо доповни-
ти іншим чином: «Що ж стосується 
каральних заходів за недотримання 
трудової дисципліни, то вони пови-
нні бути суворішим. Необхідна кара 
аж до тюремного ув'язнення».

Недарма цей виступ Леніна 
вперше було опубліковано в 1940 
році, коли в СРСР були введені схожі 
закони, одним з яких став указ «Про 
кримінальну відповідальність за 
дрібні крадіжки на виробництві і за 
хуліганство». Як показують докумен-
ти Російського державного військо-
вого архіву, за кілька місяців до IX 
з'їзду РКП (б) командувач Південним 
фронтом Олександр Єгоров видав 

схоже розпорядження, підписане та-
кож і членом Військової ради цього 
фронту Сталіним, про заходи щодо 
боротьби з крадіжками і псуванням 
обладнання вагонів, які здійснюють 
військові перевезення: «Всі осо-
би військового відомства, а також і 
агенти наркомату шляхів сполучення 
і службовці залізничної міліції за не-
виконання та порушення зазначеної 
інструкції, а також викриті в розкра-
данні або псування речей та інших 
військових пристосувань,підлягають 
відповідальності, аж до вищої міри 
покарання». 

Очевидно, що цей каральний до-
кумент став для Сталіна певним до-
свідом: через 20 років, серед іншо-
го, він розстріляв свого колишнього 
соратника по службі Єгорова, у його 
професійне свято – 23 лютого 1939 
року. 

У покрокової мілітаризації пра-
ці Сталін взяв безпосередню участь 
ще до IX з'їзду, причому в ключово-
му для більшовиків регіоні – Дон-

басі, який тоді називали «всеросій-
ської кочегаркою». Зокрема, 21 січ-
ня 1920 Раднарком РРФСР прийняв 
постанову про створення однієї з 
трудових армій:

«1. У районі Південно-Західно-
го фронту (Україна) створюється Ук-
ррадтрударм.

2. Завдання Укррадтрударму – 
максимальне посилення видобутку 
продовольства, палива, сировини, 
встановлення трудової дисципліни 
на підприємствах, постачання під-
приємств робочою силою.

3. У розпорядження Укррадтру-
дарму передаються військові части-
ни, резервні або з запасних частин 
фронту (залежно від умов), в розмірі 
не менше армії, якісь частини вико-
ристовуються в якості робочої сили 
або як знаряддя примусу, дивлячись 
по обстановці. (...)

5. На чолі Укррадтрударму при-
значається особливо уповноваже-
ний Ради Оборони на правах голови, 
член Ради Оборони, тов. Сталін».

На початковому етапі свого іс-
нування Укррадтрударм був госпо-
дарським центром УРСР і органом 
мілітаризації економіки з широки-
ми повноваженнями. Надалі його ді-
яльність обмежувалася переваж-
но Українською трудовою армією, 
де служило понад 20 тисяч бійців, 
озброєних не тільки гвинтівками, але 
також ломами, кирками і лопатами.

Одна з перших постанов Сталіна 
як глави Української ради трудової 
армії, прийнята в лютому 1920 року, 
називалася «Про врегулювання про-
довольчого становища в Донецько-
му басейні», і показує, по-перше, 
напружене становище з їжею, по-
друге, страшну бюрократизацію но-
вої влади, по-третє, складається з 
новомови - орфографія збережена:

«1. Опродкомюгзапу три рази в 
тиждень (по понеділках, середах і 
п'ятницях) повідомляти Централь-
ному Управлінню Кам'яновугільної 
Промисловості та Відділу шляхів 
сполучення Південно-Західної заліз-
ниці, на яких станціях є завантажені 
у вагони продовольчі вантажі з при-
значених для Донбасу.

2. Центральному управлінню 
Кам'яновугільної Промисловості ра-
зом з Відділом шляхів сполучення 
Югозапфронта і Упвосфронта не-
гайно перекидати ці вантажі в бази 
Донецького басейну за вказівкою 
Опродкомюгзапа.

3. Перевезення продовольчих 
вантажів для Донбасу прирівнюють-
ся до військово-оперативних.».

Через тиждень Сталін видав 
розпорядження про постачання 
донецьких робітників продоволь-
ством, де писав, скільки фунтів бо-
рошна видавати забійникам, скіль-
ки – підземним робітникам, скільки 
– пролетарям, трудящим на поверх-
ні, як розподіляти цукор, сало, 
оселедці, овочі, сірники, 
мило і махорку.

Як гартувалася сталінщина. 
Військовий комунізм і загибель мільйонів

Їдальня для голодуючих в Поволжі, 1923 рік.

Володимир Ленін, 1920 рік

Начальник «будбату» — голова 
Ради Української трудової армії 
Йосип Сталін, 1920 рік. Знімок 

з Центрального державного 
архіву вищих органів влади 

та управління України (ЦДАВО)
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Художник Михайло Бойчук 
(1882– 1937). Один із засновників 

монументального мистецтва 
України 20-го століття. Представник 

«Розстріляного відродження»

Художників Івана Липківсько-
го, Івана Падалку, Василя Сед-
ляра, Івана Орла-Орленка та за-
сновника оригінальної мистець-
кої школи Михайла Бойчука – 
НКВД СРСР розстріляв в один 
день, звинувативши їх у належ-
ності до «контрреволюційної на-
ціонал-фашистської організації». 
Центр досліджень визвольного 
руху (ЦДВР), за підтримки Україн-
ського культурного фонду (УКФ), 
виклав у вільний доступ чергові 
оцифровані документи так званої 
справи «бойчукістів».

Центр досліджень визвольного 
руху спільно з Архівом служби без-
пеки України на сайті Електронно-
го архіву Українського визвольного 
руху виклав 46 документів справи 
одного із художників «бойчукістів» 
– Івана Липківського, сина засно-
вника Української автокефальної 
православної церкви (УАПЦ) ми-
трополита Василя Липківського.

Серед документів, зокрема, є 
такі: анкета арештованого худож-
ника; протоколи обшуку Івана Лип-
ківського; постанова військового 
прокурора про тримання під вар-
тою Івана Липківського; протоколи 
допитів Івана Липківського, Михай-
ла Бойчука, Василя Седляра та ін-
ших; вирок про засудження худож-
ника до розстрілу; довідка про ви-
конання вироку.

У протоколах допитів зазнача-
ється, що Іван Липківський, як і інші 
заарештовані художники, «зізнався 
в участі у націонал-фашистській ор-
ганізації, плануванні її членами ін-
дивідуального терору проти вищого 
радянського керівництва, зокрема 
Постишева, і підтримці ідей Гітлера».

Михайло Бойчук 

і його учні
Михайло Бойчук був людиною 

неординарною. Його харизма та 
оригінальна манера поведінки 
мало вписувалися у канони «ра-

дянського кодексу будівника со-
ціалізму».

Бойчук закінчив Академію 
мистецтв у Парижі, навчався у 
Відні та Кракові. Він став одним 
із творців і перших професорів 
Української Академії мистецтв, 
а потім і професором Київського 
художнього інституту.

Бойчук створив свою мис-
тецьку школу, основним принци-
пом якої було витворення влас-
ного «Я» художника на основі 
знання традиційного та сучасно-
го мистецтва.

«Хто краще працює, до того 
приглядайтесь. Не треба боятись 
запозичувати у іншого, треба на-
магатися зробити краще. Індиві-
дуальність сама виявиться, коли 
майстер визріє» – так казав Ми-
хайло Бойчук своїм учням.

«Ім'я Бойчука було оточене 
романтикою. Заняття фресками, 
темперою, монументальним мис-
тецтвом – притягувало до нього 
молодь» – таке пояснення фено-
мену Бойчука дав слідчим у спра-
ві реабілітації «бойчукістів» один 
із учнів митця, відомий мисте-
цтвознавець пан М.

Ось що він розповідав 11 
червня 1957 року про Михайла 
Бойчука (із протоколу справи про 
реабілітацію):

– Багато студентів прагну-
ли потрапити до Бойчука. Бой-
чук висовував умови – слухатися 
його в усьому, навчатися не мен-
ше 7 років і протягом цього часу 
не одружуватися… Ті студенти, 
які не мали де жити – мешкали у 
Бойчука.

Дуже цікавою була ідея ство-
рення школи-майстерні, що спри-
яла б колективній роботі в облас-
ті монументально мистецтва, як 
у часи італійського Відродження.

Михайло Бойчук апелював 
до світового й народного укра-
їнського мистецтва 16 століт-
тя та народного мистецтва, яке 
тоді називали «куркульським». 
Таку свою позицію Бойчук ґрунту-
вав на тезі про те, що «пролетар-
ською культурою не можна ово-
лодіти, не оволодівши усією сві-
товою культурою».

Бойчук мав багато ілюстра-
тивного матеріалу й велику ко-
лекцію пам’яток українського на-
родного мистецтва. Це все він 
показував студентам, чого інші 
професори не робили...

Бойчук вів свої погляди на 
мистецтво від Ван Гога та модер-
ністів. Він перший у СРСР пока-
зав своїм студентам таку техніку, 
якої ніхто не знав.

Як особистість, Михайло Бой-
чук поєднував у собі демокра-
тизм і деспотизм, не слухав ду-
мок інших і був вкрай нетерпля-
чим. Відтак, мав багато ворогів. 
Бойчук жив у своєму світі й мало 
цікавився громадським життям.

Усе це почало сприйматися 
як єдине ціле і виник термін «бой-
чукізм». Головною характеристи-
кою «бойчукістів» на думку крити-
ків був підхід – «неважно що ри-
сувати, аби цікаво було».

Пізніше вороги ототожнили 
стиль Бойчука з його ідеологіч-
ними поглядами. Виникло проти-
стояння символістів-бойчукістів і 
реалістів Козика й Кричевського. 
Я ніколи не чув, щоб Бойчук ви-
ступав проти радянської влади, 
але він виступив проти реалістів.

Падалка і Седляр були учнями 
першого випуску Бойчука.

Падалка – різноплановий ху-
дожник та графік. Його текстиль, 
килими, кераміка мали власний 
стиль і принципи. Його роботи 
користувалися великим успіхом. 
Іван Падалка був любителем го-
строго слова і народного фоль-
клору, що йому й зашкодило.

Натомість, Липківський був 
тихим малоактивним художни-
ком. Він любив пофілософству-
вати, жив бідно і більше був відо-
мий як син митрополита Липків-
ського.

Якихось активних виступів 
проти радянської влади від усіх 
цих людей я ніколи не бачив і не 
знаю».

Доноси і арешти
Формальним приводом для 

арешту художників став донос яко-
гось пана О. та публікація у пресі, 
яка звинувачувала Бойчука у бур-
жуазному націоналізмі.

«Постанова від 16 травня 1937 
року. Я, начальник 4 відділку 1 УО 
відділу УГБ НКВД УРСР Грушев-
ський, розглянув матеріали опублі-
ковані в газеті «Вісті» №74 від 30. 
03. 37 стосовно арештованих Бой-
чука, Седляра і Падалки. Поста-
новляю: долучити до слідчої спра-
ви газету.., в матеріалі якої харак-
теризується діяльність Бойчука, 
Седляра, Падалки на фронті обра-
зотворчого мистецтва. Лейтенант 
держбезпеки Грушевський».

Михайла Бойчука арештува-
ли 25 листопада 1936 року. На до-
питах його спочатку наполегливо 
розпитували про зустрічі та спіл-
кування з Антоновичем, Грушев-
ським, Шептицьким, Винничен-
ком, Гнатюком, Скрипником та ін-
шими відомими українськими дія-
чами.

Ось фрагмент протоколу допи-
ту від 04.12.1936 року (переклад 
із рос.):

Бойчук: Я познайомився із 
Шептицьким у 1907 році через ві-
домого польського критика Ста-
ніслава Викевича. І Шептицький 
запропонував мені поїхати вчити-
ся до Німеччини та Франції за його 
рахунок. На кошти Шептицького я 
навчався до 1911 року і зустрічав-
ся з ним під час приїздів додому.

Слідчий: До цього на чиї гроші 
ви навчалися?

Бойчук: Я був стипендіатом 
українського наукового товари-
ства імені Шевченка у Львові.

Слідчий: Ви даєте загальні від-
повіді. Слідству відомо, що ви про-
водили націонал-шовіністичну ро-
боту.

Закінчилося все звинувачен-
ням в «українській контрреволю-
ційній націонал-фашистській ді-
яльності. Мета – відторгнення 
України від Радянського Союзу і 
створення української націонал-
фашистської держави».

Розстріл 

та реабілітація
Михайло Бойчук разом із сво-

їми учнями отримав від «високо-
го й справедливого суду» СРСР 
найвищу кару – розстріл.

Вирок виконали 13 липня 
1937 року.

20 серпня 1957 року Військо-
ва колегія Верховного суду СРСР 
переглянула справу «бойчукіс-
тів» і зробила висновок, що засу-
джені до розстрілу 13 липня 1937 
року на основі ст. 54-8 54-11 УК 
УРСР безпартійні:

1. Бойчук Михайло Львович, 
1882 року народження, уродже-
нець Польщі, колишній професор 
Київського художнього інституту 
(справа №267340 Т.9).

2. Седляр Василь Феофано-
вич, 1889 р.н., народжений у ху-
торі Крестовка на Полтавщині, 
колишній секретар оргкомітету 
Союзу художників УРСР (…Т.24).

3. Падалка Іван Іванович, 
1894 р.н., народжений у селі 
Жирнокльови Київської облас-
ті, колишній професор живопису 
Київського художнього інституту 
(…Т.19).

4. Липківський Іван Васи-
льович, 1892 р.н., народжений 
у Липовці Київської області, ко-
лишній завідувач навчально-ху-
дожніми підручними матеріала-
ми Художнього інституту (справа 
№ ІІ-406718).

5. Орел-Орленко Іван Ми-
хайлович, 1896 р.н., народже-
ний у Липовці Вінницької області, 
колишній директор Харківсько-
го дому архітектора (№267340, 
Т.23) – були засуджені безпід-
ставно.

Із рішення про реабілітацію:
– Обвинувальні вироки у цих 

справах базуються на непереві-
рених у судах свідченнях. Вста-
новлено, що звинувачені у цих 
справах засуджені безпідстав-

но, оскільки матеріали покладені 
в основу обвинувальних вироків 
під час додаткової перевірки не 
підтвердились.

Ким були завербовані в анти-
радянську організацію Седляр, 
Падалка і Бойчук із свідчень під 
час попереднього слідства – не 
видно.

На суді ж Бойчук заявив, що 
він не пам’ятає, ким він був втяг-
нутий в контрреволюційну діяль-
ність. Арештовані називали Бой-
чука і Седляра націоналістами. Ці 
свідчення неконкретні і не можуть 
бути основою звинувачення.

Також до справи були долуче-
ні протоколи допитів арештова-
них у 1931 році Попова, Сулими 
і Горбаня, хоча Бойчук, Седляр і 
Падалка арешту до 1937 року не 
піддавались.

Передопитані під час пере-
вірки свідки засвідчили, що про-
токоли їхніх допитів були складе-
ні необ’єктивно і що фактів анти-
радянської діяльності вони за за-
судженими не помічали.

Колишній співробітник НКВД 
Грушевський, який проводив 
слідство у цих справах, засудже-
ний за фальсифікацію слідчих дій 
і розстріляний.

На допиті в 1937 році Грушев-
ський визнав, що «матеріали із 
звинувачення Бойчука та інших 
художників щодо їхньої прина-
лежності до української фашист-
ської партії були сфальсифікова-
ні на основі неправдивих і прово-
каційних доносів… (ДАЛІ ЗАМА-
ЛЬОВАНО)».

Із архіву КДБ СССР видно, що 
усі неправдиві свідчення дав О., 
за що він був засуджений у 1937 
році. На допиті О. засвідчив, що 
він усе вигадав.

Врешті, військовий прокурор 
зробив висновок, що вироки не-
обхідно відмінити і закрити спра-
ви «за відсутністю у діях Бойчука, 
Падалки, Седляра та інших роз-
стріляних художників складу зло-
чину».

1 лютого 1958 року справу 
закрили за відсутністю складу 
злочину.

Ірина ШТОГРІН, 
редактор інформаційних 

програм Радіо Свобода 
з жовтня 2007 року. 

Редактор спецпроектів «Із 
архівів КДБ», «Сандармох», «До-
нецький аеропорт», «Українська 
Гельсінська група», «Голодомор», 
«Ті, хто знає» та інших. Ведуча та 
редактор телевізійного проекту 
«Ми разом». Автор ідеї та укла-
дач документальної книги «АД 
242». Автор ідеї, режисер та про-
дюсер документального фільму 
«СІЧ». Працювала коментатором 
редакції культура Всесвітньої 
служби Радіо Україна Національ-
ної телерадіокомпанії, головним 
редактором служби новин раді-
останції «Наше радіо», редакто-
ром проекту Міжнародної орга-
нізації з міграції щодо протидії 
торгівлі людьми. Закінчила філо-
софський факультет Ростовсько-
го університету. Пройшла бімеді-
альний курс з теле- та радіожур-
налістики Інтерньюз-Україна та 
кілька навчальних курсів «IREX 
ПроМедіа». 

Радіо Свобода. 21. 03. 2021

Справа «бойчукістів»: 
як в СРСР розстріляли українських художників 

Фундатори Української академії мистецтв. Сидять (зліва направо): 
Абрам Маневич, Олександр Мурашко, Федір Кричевський, Михайло 

Грушевський, Іван Стешенко, Микола Бурачек; стоять: Георгій Нарбут, 
Василь Кричевський, Михайло Бойчук. Київ, листопад 1917 року.

Художник Іван Липківський, 
представник мистецької школи 
Михайла Бойчука, розстріляний 

НКВД СРСР у 1937 році
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9 Календар 
всесвітньої історії
16 квітня 
Народилися: 1844 – Ана-

толь Франс (Жак Анатоль 
Франсуа Тібо), французький 
письменник, лауреат Нобелів-
ської премії з літератури 1921 
р.; 1889 – Чарлі (Чарльз) Ча-
плін, видатний англійський та 
американський кіноактор, ре-
жисер, сценарист.

17 квітня 
1873 – помер Семен Гу-

лак-Артемовський, компози-
тор, співак, артист. Автор пер-
шої української опери «Запо-
рожець за Дунаєм». 

1894 – народився Мики-
та Хрущов, радянський пар-
тійний і державний діяч. 

18 квітня 
1846 – американець 

Роял Хаус запатентував теле-
графний аппарат. 

Народилися: 1882 – 
В`ячеслав Липинський, філо-
соф, історик, політичний діяч; 
1897 – Мар’ян Крушельниць-
кий, актор театру й кіно, ре-
жисер.

19 квітня 
1775 – перші бої між бри-

танськими військами й аме-
риканськими колоністами 
біля Лексингтона й Конкорда. 
Початок війни за незалеж-
ність Америки. 

1885 – у Петербурзі по-
мер Микола Костомаров, 
український історик, етно-
граф і письменник. 

21 квітня 
1926 – народилася Єли-

завета II, королева Великої 
Британії (від 1952 р.).

22 квітня 
1838 – уперше пароплав 

перетнув Атлантичний океан. 
У гавань Нью-Йорка прибув 
англійський корабель «Сирі-
ус». Він плив 18 днів і 10 годин.

23 квітня 
1932 –відповідно до рі-

шення ЦК ВКП(б) розпустили 
всі письменницькі організа-
ції, натомість створили єдину 
Спілку радянських письмен-
ників.

24 квітня 
1490 – народився Фран-

циск Скорина, білоруський 
першодрукар, просвітитель.

1833 – у США запатенто-
вана газована вода.

25 квітня 
1913 – помер письмен-

ник Михайло Коцюбинський, 
останній період життя мешкав 
у Чернігові, де й похований.

1954 – американська 
компанія «Белл телефон» ого-
лосила про створення соняч-
них батарей. 

26 квітня 
1890 – народився Мико-

ла Зеров, визначний поет-не-
окласик, літературознавець, 
критик і перекладач, профе-
сор Київського університету. 
Репресований і розстріляний 
на Соловках.

1945 – у Мюнхені помер 
Павло Скоропадський, геть-
ман Української держави у 
1918 р. Від кінця 1918 р. – 
на еміграції у Швейцарії та 
Німеччині, де й надалі очо-
лював гетьманський рух. 16 

квітня 1945 р. був смертель-
но поранений під час бомбар-
дування біля Мюнхена. Похо-
ваний в Оберсдорфі.

1986 – аварія на Чорно-
бильській АЕС, найбільша тех-
ногенна катастрофа в історії 
людства. 

27 квітня 
1904 – помер Михайло 

Старицький, письменник, те-
атральний і культурний діяч.

28 квітня 
1868 – народився Геор-

гій Вороний, український і ро-
сійський математик (нар. у с. 
Журавка Варвинського ра-
йону).

1914 – у США запатен-
товано повітряний конди-
ціонер.

29 квітня 
1882 – у Берліні введено 

в дію першу у світі тролейбус-
ну лінію.

1931 – у СРСР проведе-
на перша дослідна телепере-
дача.

30 квітня 
1975 – взяття комуністич-

ними північно-в’єтнамськими 
військами міста Сайгон. За-
вершення війни у В’єтнамі.

1 травня 
1921 – відкрито першу в 

Україні й Росії поштово-паса-
жирську авіалінію «Москва – 
Орел – Харків» на літаку «Ілля 
Муромець».

2004 – найбільше розши-
рення в історії ЄС: членами 
Європейського Союзу стали 
Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, 
Мальта, Польща, Словаччина, 
Словенія, Угорщина та Чехія.

2 травня 
1519 – у Франції помер 

Леонардо да Вінчі, великий 
італійський художник, скуль-
птор, архітектор, учений, ін-
женер.

3 травня 
1783 – російська імпера-

триця Катерина ІІ своїм ука-
зом заборонила селянам Лі-
вобережної України та Сло-
божанщини переселятися з 
місць останньої ревізії, чим 
відбулося закріпачення селян.

1900 – у Прилуках на-
родився Микола Яковченко, 
український актор театру й 
кіно.

4 травня 
1881 – народився Олек-

сандр Керенський, есер, голо-
ва Тимчасового уряду 1917 р.

5 травня 
Народилися: 1828 – Ган-

на Барвінок (Олександра Бі-
лозерська-Куліш), українська 
письменниця, дружина Пан-
телеймона Куліша; 1900 – 
Юрій Липа, письменник, поет, 
публіцист, один з ідеологів 
українського націоналізму.

6 травня 
1889 – у Парижі завер-

шено будівництво Ейфелевої 
вежі.

7 травня 
Народилися: 1840 – Мар-

ко Кропивницький, письмен-
ник, драматург, актор; 1840 
– Петро Чайковський, видат-
ний російський композитор 
українського походження.

Ну і, звичайно, не забу-
вав Йосип Віссаріонович про 

попереджувальне залякування: 
13. Примітка: Відпустка робітни-

кам і членам їх родин продуктів і пред-
метів першої необхідності за цінами 
вище твердих буде каратися за всією су-
ворістю законів військового часу». 

Не зайвим буде згадати, що під цим 
і попереднім документом стоїть також 
підпис члена ради цієї трудової армії 
Власа Чубаря, якого Сталін розстріляв 
у 1939 році.

У роки воєнного комунізму пролета-
рі ставали в прямому сенсі слова солда-
тами революції навіть щодо зовнішньо-
го вигляду. У березні 1920 року Сталін 
видав постанову «Про постачання робіт-
ників Донбасу обмундируванням»: 

«1. Із запасів обмундирування, що є в 
розпорядженні Чусоснабарму, передати 
для робітників Донбасу: взуття 7000 п., 
шинелей 8000 п., сорочок і гімнастерок 
1000 п., шароварів 3000 п., сорочок на-
тільних 2000 п., кальсонів 2000 п., по-
столів 35000 пар.

2. Доручити Чусоснабарму дати для 
робітників Донбасу протягом трьох міся-
ців: у березні 20000 пар, в квітні 30000 
пар, в травні 30000 пар комплектів об-
мундирування, включаючи взуття.

3. Розміщені в Луганську і Таганрозі 
майстерні Воензагу пристосувати пере-
важно для обслуговування Донбасу і за-
пропонувати Чусоснабарму протягом 10 
днів з'ясувати і доповісти, скільки обмун-
дирування і взуття може бути виготовле-
но в названих майстернях».

Розлоге цитування цих матеріалів 
необхідне, щоб показати деспотизм на 
побутовому рівні, – лідери величезної 
країни не гребували заглядати в рот різ-
ним «категоріям» підданих, визначати їх 
вбрання. Згадаймо, що Сталін в 1920 
році був, крім іншого, членом Політбю-
ро, Реввійськради Республіки, а також 
уряду, де очолював наркомнац.

Так чи інакше, як показує досліджен-
ня київського історика Івана Кудінова, 
навесні йому вдалося домогтися неве-
ликого зростання видобутку вугілля.

При цьому документи Централь-
ного державного архіву громадських 
об'єднань України показують, що стано-
вище в підпорядкованій Джугашвілі тру-
дармії було далеке від зразкового. На-
приклад, 14 липня 1920 року комісар 
2-ї бригади цього воїнства послав в ін-
формаційний відділ політвідділу Півден-
но-західного фронту триденне політзве-
дення, де торкнувся морального стану 
будівників комунізму: «III. Боєздатність 
. 1-й окремий батальйон зовсім не має 
зброї. 9 [- й] полк в періоді формування 
і багато хто не навчені строю. Бойовий 
дух: часто надходять численні прохан-
ня для відправки на фронт (ймовірно, в 
надії, що там краще годують або можна 
розжитися їжею самому. - А. Г. ). У окре-
мому батальйоні бойовий дух слабкий. В 
інших частинах задовільно. IV: Політсві-
домість: ... До питання організації армії 
праці в 1 окремому батальйоні трудар-
мійці вважають, що вони вдома зробили 
б більше користі ... VI: Комсклад: ... По-
ведінка середня, були випадки дезер-
тирства, в 1 батальйоні втік взводний 
командир і в 9 полку той же саме. VII. 
Політсклад: ... Був випадок, у 8 полку за 
пияцтво виключений з партії і відданий 
тов [ариському] суду тов. Єрмаков ... VIII. 
Поведінка трудармійців . Був випадок в 
9 полку - 6 трудармійців відмовлялися 
йти на роботу, але вжиті заходи, і спро-
ба була припинена. Самовільні відлуч-
ки спостерігаються в 9 полку серед уро-
дженців Харківської губернії».

Не дивно, що солдати хотіли до хати 
або ж в самоволку - ймовірно, в пошу-
ках їжі, бо Х пункт цього документа опи-
сує напівголодне животіння мимовіль-
них борців за світле майбутнє: «Щодо 
обмундирування справа йде дуже пога-
но, особливо в 9 п[олку] і 7 полку. Нам 
відпускають постоли, але у нас є еска-
дрон кавалерії, котру в постоли взувати 
не можна.

... [У] 9 полку багатьом червоноар-

мійцям не видано гроші за атестатами 
за 2 місяці.

Продовольство погане, готують один 
обід з круп, м'ясо дають дуже рідко. Але 
9 [-й] полк отримав м'ясо, абсолютно не 
придатне для вживання, і довелося по-
вернути назад. 1 окремий батальйон 
працюють на паровозобудівельному за-
воді, де раніше отримували хліб, але те-
пер видачу чомусь припинили, і серед 
трудармійців йде нарікання з цього пи-
тання».

Від подібного процвітання поши-
рювалися зарази, адже і марксистське 
спільне споживання міцно увійшло в по-
бут: «Гігієнічні умови дуже погані в 9 пол-
ку за відсутністю котел [ків], тому що до-
водиться їсти з баків на 10 осіб і більше. 
А також відсутні постелі, і трудармійці 
сплять на голих нарах. Вбиральні не в 
порядку так само і в 1 окремому баталь-
йоні. Захворюваність в більших розмі-
рах виражається в 9 полку - щодня від-
правляються в околодок 50 осіб, і в гос-
піталь по 2-3 чол. Вид захворювань в 
Окремому батальйоні – багато випадків 
«дизентерії» ... Нестача медперсоналу ...»

Відзначимо, що служба доводила 
«до ручки» призовників – молодих здо-
рових чоловіків.

Читаємо далі: «Житлові умови занад-
то погані в 9 полку і 1 окремому баталь-
йоні через тісне розквартирування і від-
сутності постелей. За відсутності білиз-
ни в 9 полку в баню ходять рідко».

Чи сильно відрізняються ці умови 
життя від буднів зеків в ГУЛАГу 1930-х 
років? Важливим є те, що навіть при та-
кому положенні мобілізованих ці доку-
менти не відзначають якийсь масової 
політичної нелояльності або крамоли 
солдатів трудового фронту.

Однак поразка у війні з Польщею, 
все більш посилювана продрозкладка 
і перебої з їжею і постачанням врешті 
змусили населення пред'явити рахунок 
владі. Через масові селянські повстан-
ня – Антонова, Західно-Сибірського, де-
сятків українських отаманів, Кронштадт-
ського пориву до свободи, більшовики 
змушені були відмовитися від військо-
вого комунізму і ввести НЕП - напіври-
нок. Проте для мільйонів хліборобів цей 
захід фатально запізнився – почався 
страшний голод 1921–1922 років.

При цьому у тих селян, хто гинув або 
хворів від недоїдання, вже не було сил 
на опір більшовикам. А решта країни їх 
терпіла, оскільки почала потихеньку ла-
тати одяг, взуття, лікуватися від тифу і 
цинги, від'їдатися, ремонтувати застарі-
лі комуналки і хати.

Але і НЕП являв собою народне гос-
подарство, наскрізь прошите держслуж-
бовцями, що дозволяло в будь-який мо-
мент повернутися до зверхмілітарізації. 
Між основними суб'єктами товарно-гро-
шових відносин більшовики «вставили» 
червоних чинуш, не тільки перевіряли, 
але і затверджували кожну важливу уго-
ду або договір. Не випадково саме до 
цього періоду відноситься незліченна 
сатира проти бюрократизації – від «Про-
заседавшихся» Маяковського (1922) до 
«Тяганини» Зощенка (1927). Тоталіта-

ризм не став звичною диктатурою, хоча 
і трохи здав позиції. Левіафан, втратив-
ши частину управління, залишив над 
економікою повний контроль, який мож-
на було легко повернути назад, у пряме 
управління в ручному режимі, що влада і 
зробила в 1928 – 1932 роках.

Таким чином, 1917 – 1921 роки ста-
ли для Сталіна не тільки часом повзучо-
го руху до влади, а й дали йому досвід, 
який він згодом, обдумавши, з невели-
кими змінами втілив у життя. Реквізиції 
хліба, які він виконав за дорученням Ле-
ніна на Півдні Росії в 1918 році, він по-
чав у ході колективізації і не закінчив до 
самого кінця свого життя, відмінно зна-
ючи, що це може привести до мільйонів 
жертв від голодомору. При цьому в міс-
тах вождь знову повернув картки на їжу, 
тимчасово скасовуючи їх в роки легкого 
відкручування гайок в середині 1930-х і 
наприкінці 1940-х. 

Масовий терор, в якому Коба взяв 
безпосередню участь в Царицині, він 
відновив уже десять років по тому і по-
ступово переніс в масштаби всієї кра-
їни. Війна як повсякденність стала 
невід'ємною рисою сталінізму навіть на 
побутовому рівні – надівши армійські 
чоботи в рік Великого Жовтня, він не 
знімав їх до самої смерті, поперемінно 
приміряючи різні види уніформи: френч, 
кашкет, будьонівку, шинелю, кітель, шта-
ни з лампасами. Трудова армія дозволи-
ла набити руку в такій справі, як приму-
сова праця, до якого генсек через деся-
тиліття привів у тій чи іншій формі всіх 
працездатних підданих. Сталін завер-
шив перетворення СРСР в казарму по-
руч з номерним заводом.

Він навчався на помилках – своїх 
власних і огріхах однопартійців. У 1923 
– 1927 роках Джугашвілі сплів по всій 
країні залізну мережу партгоспактиву, 
потім вчинивши те ж саме, що і Ленін та 
Троцький, тільки «краще». Якщо поваль-
не одержавлення в роки Громадянської 
війни призвело до господарського кра-
ху, то в 1929 – 1935 роках військова 
промисловість росла як на дріжджах. 
Якщо в 1918 – 1920 роках вилучення 
хліба з села породило бунти, від яких за-
хиталася більшовицька влада, то хвилю-
вання часів колективізації не стали не-
безпекою для режиму. Якщо поразка на 

Західному фронті і недоїдання тилу ста-
ли причиною Кронштадтського заколо-
ту, то, винищивши, посадивши або за-
славши всіх потенційних супротивників 
своєї влади, Сталін залякав усіх інших, 
і армія залишилася покірною в 1941 – 
1942 роках, коли в селах народ горба-
тився за трудодні, вмираючи від голоду.

І тільки смерть завадила йому зігра-
ти завершальний, термоядерний акорд 
сонати, розпочатої Іллічем, заповіт яко-
го зберігає протокол IX з'їзду: «Ми ... під-
емо швидко і твердо до перемоги Всес-
вітньої Соціалістичної Радянської Респу-
бліки! (Оплески.)»

Олександр ГОГУН,
дослідник історії сталінізму

Радіо Свобода, 04. 04. 2020

Як гартувалася сталінщина. 
Військовий комунізм і загибель мільйонів

Сім'я голодуючих в селі Асекеєво Бугуруспанского повіту 
Казанської губернії, 1921 р
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Опанас 
Шафонський

О п а н а с 
Ф и л и м о н о -
вич Шафон-
ський (13 
(24).12. 1740, 
м. Сосни-
ця Чернігів-
ського пол-
ку – 27. 03 
(08. 04)1811, 
Чернігів) – 
український 
медик, один 
із засновни-
ків російської 
е пі д е міо л о -
гії, історик і 

юрист, автор-упорядник «Топографічно-
го опису Чернігівського намісництва». 
Поховали його на міському цвинтарі, 
біля Воскресенської церкви (біля су-
часного Центрального ринку, по вул. Ре-
місничій). Поховання до нашого часу не 
збереглося. 

У 1860-х роках на честь Опанаса Ша-
фонського назвали вулицю, поркладену 
біля його помешкання (зараз це ділян-
ка вулиці гетьмана Павла Полуботка від 
вулиці Пушкіна до вулиці академіка Пав-
лова, колишньої Стороженківської, тоб-
то вулиця починалася від семінарського 
мосту, біля сучасного шпиталю, й тяглася 
до тодішньої окраїни Чернігова – Бобро-
вицької слободи). Розпорядженням Чер-
нігівської міської ради від лютого 2016 
року, на честь Опанаса Шафонського 
було перейменовано колишню вулицю 
Паризької комуни (район колишньої «Ган-
жівщини» – поблизу урочища Берізки, на 
колишньому Гомельському, чи Халявин-
ському шляху, який йшов сучасною вули-
цею 1-го Травня).

11 грудня 1774 (3) р. у с. 
Борзні Чернігівської губернії 
народився Данило Кавунник. 
Батько – козацький нащадок 
чинбар-кожум’яка, гарбар, 
любив пошукати істину в чар-
ці, тому основним годувальни-
ком була мати. Вона займала-
ся бізнесом: пекла бублики, 
продавала просфори при міс-
цевій церкві.

Бідна багатодітна родина, 
прізвище, з якого глузували 
однолітки, запам’яталися ма-
лому. З одинадцяти років Да-
нило навчався грамоті у міс-
цевого дячка.

Після смерті батька стар-
шим у родині став Данило. 
14-річний підліток спробу-
вав отримати вакантне міс-
це фельдшера при повітово-
му лікарі в Борзні. Лікар Кос-
тенецький йому відмовив. 
Упертий, настирливий Дань-
ко взявся самотужки вивча-
ти латину, але доля вирішила 
інакше. 

Друг дитинства і всього 
життя Данила Кавунника – 
Михайло Білозерський (стар-
ший за Данила на два роки на-
щадок полковницького роду, 
батько Олександри Білозер-
ської-Куліш (Ганни Барвінок), 

тесть Панька Куліша) попро-
сив батька допомогти Дань-
кові. Рік Данило жив у маєтку 
Білозерських, учився з дітьми 
поміщика з приїжджим викла-
дачем латини.

І таки показав Данило свої 
знання з латини відмовнику. 
Вражений здібностями та пра-
цьовитістю хлопця, лікар ре-
комендував не обмежуватися 
рівнем фельдшера й отримати 
академічну освіту, щоб згодом 
стати лікарем. У 15 років Да-
нило вступив до Київської ду-
ховної академії, захопився фі-
лософією, дослідженням ста-
ровинних літописів.

Отут маємо колізії з новим 
прізвищем Кавунника (як зау-
важив М. Розанов: «Кавунник 
у Борзні, Велланський у Київ-
ській академії»).

Відомо, що вступники (або 
випускники) до Києво-Моги-
лянської академії часто змі-
нювали прізвище. За часів ра-
дянщини було прийнято вва-
жати всіх великих українців 
бідними, нещасними пролета-
рями, а всіх поміщиків трак-
тували жорстокими визиску-
вачами-кріпосниками, тому 
уникали якихось пояснень. 
А українців-шляхтичів біль-
шовики не визнавали. Отже, 
спробуємо трохи подумати. 

Нові документи, знайдені 
в архівах, свідчать, що рід Вел-
ланських належав до старо-
винної польської шляхти. Пра-
дід Данила за службу одержав 
с. Велланці у Мазовецькому 
воєводстві, звідки й походить 
їхнє прізвище. Відомо, що мо-
лодший брат Данила Матвій 
навчався в Києво-Могилян-
ській академії, одержав ме-
дичну освіту і став головним 
лікарем Київського військо-
вого шпиталю.

У спогадах М. Розанова 
йдеться, що Михайло Біло-
зерський запропонував Да-
нилові Кавуннику взяти пріз-
вище – похідне від французь-
кого слова vaillant (молодець) 
через його любов до супер-
ечок: «Да будь же ты Веллан-
ский! Название по тебе: ты 
ведь любишь спорить, и кто 
не свяжись с тобой, ты никому 
не уступишь, всякого переспо-
ришь».

Данило Михайлович під 
час однієї із закордонних по-
дорожей у Польщі познайо-
мився з родиною Веллан-
ських, які гостинно прийняли 
його, впевнені, що він їхній ро-
дич. В одному з листів до М. Бі-
лозерського (а вони листува-
лися більше 20 років) Д. Вел-
ланський, розповів про цей 
випадок, подякував за чудо-
ву пораду, яка стала причи-
ною «краткого, но приятного 
отдыха в дорогу путешествен-
нику». (Розанов Н. И., «Воспо-
минания о Данииле Михайло-
виче Велланском». «Русский 
вестник», 1867, т. 72 (ноябрь).

23-річний кращий вихова-
нець академії філософ Дани-
ло Михайлович був відправ-
лений до Санкт-Петербурга 
для закордонного відряджен-
ня, але Павло І заборонив по-
їздки за кордон. Тому Данило 
залишився в Петербурзі, всту-
пив 1796 р. до Військово-Ме-
дичної академії, яку скінчив 
1802 року. Як кращий випус-
кник року був занесений на 
золоту дошку Академії та ре-
комендований для вдоскона-
лення знань з медичних і при-
родничих наук в університетах 
Німеччини. Три роки українець 
слухав лекції в університетах 
Берліна, Відня, Парижа, Вюрц-
бурга.

Після повернення Вел-
ланський у 1805 – 1837 pp. 
викладав у Медико-хірургіч-
ній академії. У 1807 р. Д. Вел-
ланський представив академії 
дисертацію «De reformatіone 
theorlae medіcіnae et 
physіcae auspіcіo phіlosophіae 
naturalіbus іnuente» (лати-
ною), за яку йому без диспуту 
був присвоєний ступінь док-
тора медицини та хірургії. Д. 
Велланський – екстраорди-
нарний (1808) і ординарний 
(1814) професор анатомії та 
фізіології, отримав у академії 
кафедру анатомії та фізіології, 
яку очолював до 1837 р.

Лагідний, добрий про-
фесор із феноменальною 
пам’яттю мав добрих близь-
ких знайомих: В. Жуковський, 
князь В. Одоєвський, профе-
сори М. Павлов та І. Давидов; 
українці М. Максимович, І. 
Мартос, М. Білозерський.

Вистачило часу Данилові 
закохатися й одружитися з Ан-
ною Миколаївною Тон. Але із 
12-ти їхніх дітей тільки дві до-
чки дожили до поважного віку, 
інші померли малими.

Не забував Д. Веллан-
ський відвідувати свою бать-
ківщину Борзну, Київ, пода-
рував Київській академії свої 
книги та портрет. Студенти 
Могилянки вважали Данила 
Михайловича своїм першим 
філософом.

Через хворобу очей (ката-
ракта) у 1837 р. вийшов у від-
ставку. Вже сліпий, диктував 
дружині нові, так і не видруку-
вані, твори.

27 березня 1847 р. у Пе-
тербурзі упокоївся 72-річ-
ний філософ Данило Веллан-
ський Кавунник. Похований на 
Охтинському кладовищі.

Ганна ЧЕРКАСЬКА

Володимир Іванович 
Лесючевський (07(19). 
03. 1898, Чернігів – 26. 
02. 1942, Ленінград, 
нині С.-Петербург) – 
мистецтвознавець, му-
зеєзнавець, художник.

Член Спілки худож-
ників Києва (1919), 
секції мистецтв Укра-
їнського наукового то-
вариства. Навчався 
живопису від 1912 р. у 
М. Бернштейна, М. До-
бужинського. У Ленін-
градському університет 
в 1917–1918 рр. на іс-
торико-філологічному 
факультетіі вивчав давньоруське мис-
тецтво, закінчив факультет суспільних 
наук (1924). Працював 1918 р. в Комісії 
з охорони пам’яток старовини та мис-
тецва Північної Трудової комуни; у Ро-
сійському музеї (Ленінград, тут зберіга-
ється його наукова спадщина, зокрема 
автобіографія 1923). Від 1918 р. – реє-
стратор і каталогізатор художнього від-
ділу, в 1921–1931 роках як науковий 
співробітник описував російські скуль-
птури від 18 ст., у відділі давньорусько-
го мистецтва описував і класифікував 
лиття з міді. 

Восени 1918 р. виїхав у відпустку 
до Києва, через хворобу не зміг вчас-
но повернутися до С.-Петербурга. 1919 
р. працював у Міністерстві мистецтв у 
Києві, продовжив дослідження мозаїк 
Софійського собору. Як інструктор Ар-
хітурної секції Всеукраїнського відді-
лу мистецтв реєстрував і описував ар-
хітектурні пам’ятки в Україні. Описав 
та замалював старовинні пам’ятники 
кладовищ Києва та його околиць; підго-

товлені до друку матеріа-
ли без дозволу Лесючев-
ського вивіз за кордон Г. 
Лукомський. Обмірюючи 
Михайлівську церкву Ви-
дубицького монастиря, 
виявив графічні написи 
на великокняжій кладці. 
У м. Ніжин описував та за-
мальовував пам’ятки ста-
ровини; заснував Музей 
історії, мистецтв та ет-
нографії: 1920–1921 рр. 
– завідуючий музею та 
секції охорони пам’яток 
старовини й мистецтв, 
завідуючий секції обра-
зотворчого мистецтва. 

Було придбано значну кількість речей, 
що складають відділ «старого Ніжина»: 
колекцію порцеляни, речі, пов’язані з 
перебуванням у місті родини Де ля Флі-
за; бібліотеку, посуд, ікони ніжинських 
купців Чернових 1-ї пол. 19 ст. Водночас 
1920–1921 рр. – викладач малювання 
школи № 29; розписав Державний те-
атр і декорації в Ніжині. Читав лекції на 
курсах про історію Ніжина. У Ніжинсько-
му історико-філологічному інституті ви-
ступив із доповідями «Киевско-Софий-
ский собор», «Нежинские памятники 
древности». 1922 узяв участь у вистав-
ці Товариства художників у Петрограді. 
Автор досліджень про змійовики, виш-
городський культ Бориса і Гліба, «Скан-
динавские отложения в Прилепах Геор-
гиевского собора в Юрьеве Польском». 
Помер від виснаження під час блока-
ди Ленінграда на вокзалі, чекаючи 
евакуації.

Ярослав ВОЛЕРТ
«Чернігівщина в житті славетних»

Виставка портретів 

Наталії Павлусенко 

«Герої козацької України»
2 квітня в Національному архітектурно-історич-

ному заповіднику «Чернігів стародавній» (у Коле-
гіумі, на Валу) відкрилася виставка творів Наталі 
Павлусенко «Герої козацької України». 

Наталія Павлусенко народилася в 1972 році в 
Києві у родині відомих українських художників-мо-
нументалістів Миколи і Любові Павлусенко.

У 1990 році закінчила з відзнакою Республікан-
ську художню школу ім. Тараса Шевченка за спе-
ціальністю живопис, а у 2000 р. – Київський між-
регіональний інститут удосконалення учителів ім. 
Б. Грінченка, кафедру образотворчого мистецтва. 
Викладала у Косівському училищі мистецтва, Київ-
ському інституті професійного удосконалення вчи-
телів, багато років вела студію малювання для ді-
тей.

Наталія Павлусенко понад 13 років створює се-
рію портретів «Герої козацької України». Консуль-
туючись з провідними істориками, відтворила пор-
трети найвідоміших українських гетьманів: це Іван 
Мазепа, Петро Дорошенко, Богдан Хмельницький, 
Петро Сагайдачний, Байда Вишневецький, Іван 
Сулима. Відтворила образи за допомогою старо-
винних зображень, літературних описів і навіть на 
основі антропологічних досліджень. 

Художниця розповідає, що наштовхнули її на 
створення портретів шкільні підручники її сина з іс-
торії. «Я гортала ці підручники. Їх прикрашали пор-
трети польських королів, російських царів, султа-

нів Османської 
імперії – їх при-
життєві дуже 
гарні портрети. 
Мене обурював 
той факт, що, на 
жаль, не було 
таких портретів 
у наших героїв. 
Або був поганий 
п р и ж и т т є в и й 
портрет, або не 
існувало пор-
третів взагалі. 
Мені стало дуже 
соромно, і я по-
чала пробувати 
писати ці пор-
трети». «Пальне, 
яке рухає мною, 
– це національ-
ний сором. Не 
стільки націо-
нальна гордість, 
хоча вона теж є, 
а національний 
сором за те, що 
в підручнику ба-
чать наші діти. 
В іконографії 
гетьманів ве-
ликі білі плями. 
Часом той чи ін-
ший портретний 
образ потріб-
но відтворюва-
ти буквально по 
зернинах, а час-
то і творчо до-
мислювати».

Данило Велланський (Кавунник)

Володимир Лесючевський
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Батурин — гетьманська столиця

У даній статті розглянемо важ-
ливу постать в історії Православної 
церкви України – митрополита Ге-
деона (в миру – Григорій Святополк-
Четвертинський). Цей визначний 
діяч народився близько 1634 р. у ві-
домій родині, що походила з князів-
ського роду Святополка-Четвертин-
ського, нащадка Ярослава Мудрого. 

У 1659 р. він був посвячений 
київським митрополитом Діонісі-
єм Балабаном у єпископа Луцько-
го та Острожського. У 1679 р. взяв 
участь у Гродненському з’їзді пра-
вославних та уніатів, на якому роз-
глядалася можливість нової церков-
ної унії. Тоді Гедеон виступив про-
ти об’єднання церков та волів, щоб 
православна церква залишалася 
самостійною. Але не всі представ-
ники духовенства підтримали пози-
цію єпископа. Тому проти нього роз-
починається боротьба. Її підтримав 
польський король Ян ІІІ Собеський. 
Він вимагав від Гедеона, щоб той пе-
рейшов в унію, або ж відмовився від 
своєї посади.

У цей час в Києві не було ми-
трополита. Після Діонісія Балаба-
на дана посада належала Йосифу 
Тукальському (1665–1675). Після 
смерті останнього у 1675 р., митро-
полича кафедра не була заміщена. 

В ті роки Українська православ-
на церква відігравала важливе зна-
чення для збереження Української 
держави. Вона була обрана гетьма-
ном Іваном Самойловичем як один 
із важелів у боротьбі за об’єднання 

українських земель. Але церкві по-
трібен був керівник. І на таку поса-
ду, на думку керманича, в той час до-
бре підходив єпископ Гедеон. Геть-
ман підтримує його, коли той у 1684 
р., тікаючи від переслідувань, при-
буває у місто Козелець Київського 
полку. Як вказує його сучасник Па-
трік Гордон, шотландський військо-
вокомандувач, 8 жовтня 1684 р. з 
Козельця єпископ вирушив до геть-
манської столиці Батурина. Іван Са-
мойлович зобов’язувався утримува-
ти Гедеона. Тому з Батурина єпископ 

переїздить до Батуринського Мико-
ло-Крупицького монастиря. Обитель 
для Гедеона стала на певний час 
новою «духовною домівкою». Саме 
тоді гетьман постійно спілкувався та 
консультувався з єпископом. Посту-
пово Гедеон стає соратником керма-
нича.

У Батуринському монастирі він 
пробув до червня 1685 р. Тоді геть-
ман приймає рішення висунути його 
кандидатуру на київського митро-
полита. Прагнення Івана Самойло-
вича підтримав і чернігівський ар-
хієпископ Лазар Баранович. Він го-
ворив про Гедеона, що був «чело-
век он добрый и смирный». В історії 
утвердилася хибна думка, неначе 
на той час єпископ та гетьман були 
вже родичами. Але як вказує нам 
дослідник Кирило Кочегаров, шлюб 
між племінником Гедеона – Юрієм 
Святополком-Четвертинським та 
Анастасією Самойлович відбувся 
вже після того, як єпископа обра-
ли на митрополита, тобто у лютому 
1690 р. Тому ніякого «свого родича» 
гетьман на митрополичу кафедру не 
висував.

29 червня 1685 р. у Києві відбу-
лося обрання нового митрополита. 
На Соборі були присутні не тільки ду-
ховні архієреї, але й світські особи 
від гетьмана. Серед них згадується 
наступник Самойловича – генераль-
ний осавул Іван Мазепа. Тоді офіцій-
но новим митрополитом обрали Ге-
деона Четвертинського. Того ж року 
митрополит піддався на вмовляння 

представників РПЦ та поїхав до Мо-
скви на висвячення. Там він був хіро-
тонізований патріархом Іоакимом. 
Але це сталося без відома Вселен-
ського патріарха. В Москві добре ро-
зуміли, що таке висвячення не буде 
дійсним без схвалення Константи-
нополя. Тому московський уряд до-
клав чимало зусиль для досягнення 
своєї мети. 

У 1686 р. посол Микита Алексє-
єв зустрівся із Вселенським патрі-
архом Діонісієм IV, який визнав хі-
ротонізацію у Москві. У червні 1686 
р. було видано «Акт» Патріарший та 
Синодальний, який визнавав висвя-
чення Гедеона у «спосіб поступли-
вості» з огляду на конкретні історич-
ні обставини того періоду та «як че-
рез велику відстань, так і війни між 
двома царствами».

У тих умовах постала загроза 
«перейти під владу чужинців та пе-
рейняти чуже мислення». Тобто по 
суті Вселенський патріарх надав 
лише дозвіл на висвячення митро-
полита Київського «коли виникне 
така потреба». І робити це лише піс-
ля того, як останній обирається ду-
ховенством та мирянами Київської 
митрополії, що вказувало на значну 
ступінь автономії та самостійності 
церкви. РПЦ не мала права здійсню-
вати будь-яку інкорпорацію, поділ чи 
скасування цієї митрополії.

Будучи київським митрополи-
том, Гедеон клопотався про збере-
ження православної віри на укра-
їнських землях. Підтримку в сво-

їй діяльності й далі отримував від 
гетьмана. Водночас І. Самойлович 
отримував поради від митрополи-
та Гедеона. Наприклад, гетьман, за 
сприяння митрополита, велику ува-
гу відводив Київському Братському 
монастирю. У 1686 р. Обителі кер-
манич «отдал грунты при Карпилов-
ке и хуторец Лутаву».

Після Івана Самойловича діяння 
митрополита підтримував гетьман 
Іван Мазепа. Він продовжив справи, 
розпочаті Самойловичем: підтвер-
джує Братському монастирю всі по-
передні маєтності та дарує 17 дворів 
на Подолі, в Києві і ще декілька сіл. 
За клопотанням митрополита Гедео-
на, гетьман у 1689 р. розпочинає ре-
монт Cофіївського собору.

За співпраці з митрополитом 
Іван Мазепа також розпочав буду-
вати новий храм у Братському мо-
настирі. Одночасно митрополит кло-
потався про розвиток книгодруку-
вання. Розпочалася підготовка до 
друку книги «Житія святих» Димитрія 
Туптала, яку було видано вже за на-
ступного митрополита Варлаама 
Ясинського.

6 квітня 1690 р. митрополит по-
мер, але встиг залишити заповіт. За 
ним більшу частину своїх коштів він 
заповідав Софіївському собору, а 
100 золотих – Батуринському Мико-
ло-Крупицькому монастирю на соро-
коусти (молебні). Поховали митропо-
лита у Софіївському соборі.

Каріна СОЛДАТОВА

Як відомо, головним 
кам’яним храмом Батурина ХVІІ 
– початку ХVІІІ ст. був собор Жи-
воначальної Трійці. Будувати 
його почав гетьман Дем’ян Ігна-
тович, а завершував наступний 
гетьман Іван Самойлович. До 
опорядження долучився й Іван 
Мазепа, який виділив на Троїць-
кий собор 20000 золотих. Цей 
храм було розорено у 1708 р., а 
його руїни ще довго стояли на те-
риторії знищеної московським 
військом Батуринської фортеці.

До 1739 р. у передмісті Ба-
турина звели дерев’яну Троїцьку 
церкву без приділів, яка знахо-
дилася «на улице к селу Мичен-
кам лежачой» (вірогідно, на пів-
нічно-західному відрізку сучас-
ної вул. Самойловича).

У 1783 р. з ініціативи парафії 
було закладено новий кам’яний 
Троїцький храм «о пяти главах», 
а в травні наступного року через 
аварійний стан дерев’яну Троїць-
ку церкву запечатали. Кам’яна 
церква була добудована коштом 
гетьмана К. Розумовського і ста-
ла в 1803 р. його усипальницею. 
Пізніше її освятили в честь Во-
скресіння Христового.

Як зазначає архієпископ Фі-
ларет, до новозбудованої церк-
ви відійшло Троїцьке цвинтар-
не місце площею 2307 кв. саж. 
(1,05 га). В спадок від дерев’яної 
Троїцької церкви їй дісталися і 
дзвони. Вони були виявлені у Во-
скресенській церкві дослідниць-
кою групою С. Таранушенка в 
1930 р. До нашого часу дзвони 
не збереглися, але завдяки по-
льовим нотаткам дослід¬ників 
та зробленій ними фотографії, 
що зберігається у фондах Інсти-
туту рукопису Національної бі-
бліотеки України ім. В.І. Вернад-
ського (ф. 278, № 651, фото 9), 
ми можемо познайомитися з 
цими пам’ятками.

Дзвін, відлитий у 1770 р., був 
зруйнований набоєм під час ра-
дянської окупації України 1917–
1922 рр.: відбито верхню час-

тину – голову з вухом та більшу 
частину верхнього пояску. По 
верхньому краю корпусу знахо-
дилася смуга рельєфного рос-
линного орнаменту, під ним, між 
двома рельєфними рисками, – 
напис у два ряди, а потім зно-
ву рельєфний орнамент зі смуг 
двох рослинних мотивів (лози і 
лілій). На поверхні талії в оваль-
ному віночку вміщено відомос-
ті про майстра: «лил сей колокол 
мастер Петр Романовски»; в 3-х 
картушах – рельєфні зображен-
ня Святого Миколи, Святого Ми-
хайла та Богородиці.

На поверхні дзвону частко-
во зберігся уставний напис, ви-
конаний великими чіткими ре-
льєфними літерами у два ряди: 
«1770 года июля [?] дня сей коло-
кол в Богоспасаемом граде Кие-
ве в город Батурин до храму Жи-
воначальной Троици коштом тое 
жь церкви прихожан и доброхо-
ти жителей весу в нем пудов 16 и 
фунтов 10». Отже, виріб мав вагу 
266 кг.

На початку 1930-х рр. у Во-
скресенській церкві був ще один 
дзвін. Він мав невеликий роз-
мір та позначення року лиття – 
«АΨΜЄ» (1745), а, отже, також 
походив із дерев’яної Троїцької 
церкви.

Наталія ПІЛЬТЯЙ

Представляємо офорти із се-
рії «Скарби України» члена Націо-
нальної спілки художників України 
Ангеліни Сіденко. На них зображе-
ні церкви та монастирі. Ці роботи 
були створені з 1996 по 1998 роки 
та подаровані НІКЗ «Гетьманська 
столиця» у 2007 році.

«Глухів. Миколаївська церк-
ва». Найдавніша пам'ятка архі-

тектури Глухова побудована ви-
датним зодчим Матвієм Єфимо-
вим за часів Запорізької Січі у 
1693 році. Тут обирали гетьманом 
Кирила Розумовського та Івана 
Скоропадського.

«Седнів. Воскресенська церк-
ва». Збудована на кошти родини 

Лизогубів у 1690 році у стилі ко-
зацького барокко. Будівля слугу-
вала родинною усипальницею Ли-
зогубам, яких майже всіх поховали 

у крипті храму. 

«Козелець. Собор Різдва Бо-
городиці». Диво-храм української 

барокової архітектури зведений 
(1752–1763) завдяки коштам бра-
тів Кирила та Олексія Розумов-
ських за проектом архітектора Ан-
дрія Квасова. У крипті собору похо-
вана мати братів Розумовських – 
Наталія Дем'янівна Демешко. 

«Чернігів. Троїцький монас-
тир». Троїцько – Іллінський монас-

тир Чернігова - один із найвелич-
ніших монастирських комплексів 
України. Ініціатором будівництва 
Троїцького монастиря був архіє-
пископ Лазар Баранович. Вели-
кі кошти в будівництво монасти-
ря вклав гетьман Іван Мазепа. Го-
ловний храм монастиря Троїць-
кий собор – творіння великого 

Йогана–Баптиста Зауера. 

«Лемеші. Трьохсвятительська 
церква». Церква на батьківщині 

родини Розумовських була побу-
дована у 1755 році на честь трьох 
святителів - Григорія Богослова, 
Василя Великого та Іоанна Злато-
уста над могилою батька братів 
Розумовських – Григорія Розума. 
Авторство архітектора храму не 
встановлене, є припущення, що це 
міг бути Андрій Квасов. Оригіналь-
ні ікони, що прикрашали іконостас 
авторства художника А. Воскобой-
никова були втрачені в радянські 
часи. 

Всі церкви на офортах Ангелі-
ни Сіденко – зразки козацького 
барокко, стилю мистецтва, який 
зазнав найбільшого розквіту при 
гетьманові Івану Мазепі. споруди 
вражають національним колори-
том. Вони були споруджені на ко-
шти козацьких гетьманів та стар-
шин, і являють собою символи 
національної свідомості україн-
ського народу, його самобутньої 
культури. 

Оксана НОВІК

Автори – науковці Національ-
ного історико-культурного запо-
відника «Гетьманська столиця» 

Митрополит Святополк-Четвертинський – соратник українських гетьманів

Портрет Київського 
митрополита Гедеона 

(Святополк-Четвертинського). 
Невідомий художник. XIX ст. 

Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник.

Дзвони Троїцької церкви

Дзвін Троїцької церкви 
Батурина, 1770 р. Фото 1930 р. 

Скарби Чернігово–Сіверщини 
у офортах Ангеліни Сіденко 
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини історії» – відомого чернігівського письменни-

ка, журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 2017). Поч. в №№ 175, 
177–183, 185 – 196.

Їх пам’ятатиме 
Сосниччина

У приміщенні Сосницької центральної бібліотеки 
відбулася презентація книги «Їх пам’ятатиме Соснич-
чина». Це книга об’ємом 912 сторінок, у якій розміще-
но близько трьох тисяч фотографій учасників Другої 
світової війни з майже 50 населених пунктів уже ко-

лишнього Сосницького району. У книзі також надру-
ковані пісні й вірші та спогади рідних про ветеранів. 

На зустрічі виступив Михайло Малиш – організатор 
і автор проекту та упорядник книги. Він подякував всім, 
хто надав допомогу у її створенні, розповів про трудно-
щі, зокрема як нелегко було діставати відомості із за-
рубіжжя, та про нещирість деяких керівників та депута-
тів, які обіцяли багато, а насправді дивляться на подібні 
справи з висоти власних амбіцій та ціни проекту. 

До речі, у 2020 році з районного бюджету було ви-
ділено 100 тисяч на книгу.

В книзі представлено тільки частину зібраних ма-
теріалів про фронтовиків Другої світової, що народи-
лись чи проживали у краї. У планах організатора про-
екту вихід другого тому ц видання.

– Наш обов’язок полягає ще й в тому, щоб нагаду-
вати не тільки сусідній країні (очільники якої цинічно 
заявляють про те, що обійшлися б і без українців під 
час війни), а й всьому світові, що Україна сплатила не-
ймовірну ціну. Адже на фронтах Другої світової заги-
нуло 2,5 млн вояків уродженців України, – сказав під 
час свого виступу директор видавництва, яке й вида-
ло книгу, Володимир Воробей. 

Володимир Васильович родом з с. Волинка. Його 
батько Василь Андрійович воював і дійшов майже до 
самого Берліну, був нагороджений орденом «Вітчиз-
няної війни ІІ ступеня» та медалями. Мати Валентина 
Федорівна під час Другої світової була медичною се-
строю, нагороджена двома орденами та 16 медалями.

Після офіційної частини Михайло Малиш та Воло-
димир Воробей відвідали ветерана Другої світової ві-
йни, який нещодавно відсвяткував свій сторічний юві-
лей, мешканця с. Велике Устя Івана Івановича Дави-
денка, вручили йому два примірники книги, поспілку-
валися з ним.

Подарунок 

від Олександра Савчука
Відомий харківський видавець Олександр Савчук 

подарував Михайло-Коцюбинській селищній раді ви-
дання Стефана Таранущенка «Знищені шедеври укра-
їнської дерев’яної сакральної архітектури». Книгу ви-
дано за підтримки Українського культурного фонду.

30 березня голова Михайло-Коцюбинської се-
лищної ради Ніна Ворох передала видання селищній 
бібліотеці, Пакульській сільській бібліотеці-філії та 
Пакульській школі. Для Пакуля це стало особливим 
подарунком, адже в цьому виданні є відомості про 
знищену церкву цього села.

Одеських візників, пере-
довсім биндюжників переві-
зників промислового това-
ру, уславив Ісак Бабель. Той, 
хто читав його твори, певно, 
надовго зберіг у пам’яті ко-
лоритний образ Менделя – 
батька знаменитого короля 
місцевих нальотників і ре-
кетирів Бені Крика.

Звісно, Чернігів не Оде-
са, але уявити його таким, 
який він був сотню років 
тому, просто не можливо 
без візників, без отих їх-
ніх карет, фаетонів, дрожок 
– єдиного на той час у місті 
пасажирського транспорту.

Дослідник життя і побуту 
тогочасного міста Володи-
мир Руденок у своїй книжці 
«Губернський хутір» розпові-
дає, що вони були об’єднані 
у централізовану органі-
зацію, яка обирала сво-
го старосту, його потім за-
тверджувала міська дума. 
На грудях старости сяяла 
овальна латунна бляха, що 
засвідчувала його посаду, а 

отже, і чималу владу над ко-
легами.

Встановлювала міська 
дума і розцінки за послу-
ги. Скажімо, година корис-
тування парокінним екіпа-
жем коштувала 45 коп., од-
нокінки – З0 коп. Відтак від 
центру Чернігова до заліз-
ничного вокзалу, що знахо-
дився тоді по той бік Десни, 
без речей можна було доїха-
ти відповідно за З0 і 20 ко-
пійок. Недешево, адже пше-
нична хлібина коштувала 
3,5 копійки, а курка на ба-
зарі – 35 – 40 коп. У свят-
кові дні, тобто на Різдво і у 
перший день Великодня, 
такса зростала у 2,5 раза. 
Дорожче коштували і нічні 
прогулянки. В обов’язки ві-
зників входило суворе до-
тримання «технічного стану» 
транспорту, облаштування 
його ліхтарями у нічний час, 
ввічливе спілкування із па-
сажирами.

Звісно, траплялися і по-
рушення законів візницько-

го цеху. Проте тих, хто любив 
на службі перехилити чарчи-
ну чи вилаяти пасажира, ка-
рали. У переважній же біль-
шості чернігівські візники 
були людьми вихованими, 
чемними і побожними. Ска-
жімо, у 1897 році, про що пи-
сала газета «Черниговские 
губернские ведомости», на 
їхнє замовлення відомий 
чернігівський художник Іван 
Рашевський намалював іко-
ну святителя Феодосія, яку 
вони встановили у кафе-
дральному соборі.

Останніх візників напри-
кінці 20-х років позбавив 
роботи... автотранспорт. Ці-
каву розповідь про одного 
із них залишив у своїх спо-
гадах Юрій Григорович – 
онучатий племінник україн-
ського поета Миколи Вер-
бицького. Йдеться про по-
чаток тих же 20-х років:

«...Прибув пасажирський 
поїзд. Нам назустріч їхав 
Мачерет. Він мав, мабуть, 
найкращого у місті коня. 

Мачерет був власником, а 
точніше орендатором най-
престижнішого у місті готе-
лю, що називався «Гранд-
отель».

Як візник, він виїздив 
тільки на замовлення. За на-
ціональністю був євреєм, але 
ще до революції вихрестився 
у православ’я. Він носив не-
велику роздвоєну, мов смо-
ла, чорну борідку, що закри-
вала більшу половину його 
обличчя. Дуже нагадував 
оспіваного у піснях ямщика.

Гордо сидів Мачерет на 
козлах розкішного фаетона, 
стримуючи зеленими віжка-
ми стрімкого жеребця. Ви-
хором промчав він мимо 
нас, і лише потім, хвилин че-
рез п’ятнадцять, їхали ре-
шта візників.

Цього Мачерета у сорок 
другому році німці розстрі-
ляли тільки за те, що він єв-
рей...»

Така ж сумна доля, як 
бабелівського Менделя 
Крика...

Слово аптека, як вiдомо, 
походить iз грецької мови i 
означає комора. Перша ж ап-
тека як медичний заклад, де 
виготовляють, зберiгають та 
вiдпускають лiки, з’явилася 
на українських теренах у 
Львовi, у XV столiттi. Перша 
на Лiвобережнiй Українi за-
снована 1740 року в Нiжинi 
– тодішньому великому тор-
говельному мiстi. Вiдкрив її 
якийсь Я. Шторм, та вже че-
рез два роки змушений був 
її закрити i взагалi виїхати 
з мiста, оскiльки нiжинськi 
лiкарi обходилися власни-
ми лiками i виписувати їх в 
аптецi не було необхiдностi.

1777 року в мiстi, вже iз 
дозволу Медичної колегiї, 
знову вiдкрилася аптека 
– з ініціативи вiдставного 
лiкаря Ізюмського гусарсько-
го полку, нiжинського гре-
ка Михайла Лiгди. Через рiк 
її вiдвiдав професор П. Па-
ульсон i в рапортi Медичнiй 
колегії вiдзначив, що апте-
ка цiлком вiдповiдає вимо-
гам: має необхiдний набiр 
лiкiв, спецiальний посуд i 
вiдповiднi меблi.

Дослiдники старожит-
ностей Нiжина гадають, що 
заклад Лiгди знаходився у 
одноповерховому мурова-
ному будинку на пiдвалi по 
теперiшнiй вулицi Червоних 
Партизанiв. Нинi в цьому 
приміщенні – теж аптека.

Датою вiдкриття першої 
аптеки у Чернiговi прийнято 
вважати 1782 рiк. У серединi 
ХIХ столiття, як засвiдчив су-
часник – iсторик Микола 
Маркевич, їх вже було двi. 
Найбiльша i найсучаснiша, 
як для тих часiв, аптека 
з’явилася у 70 i роки по вулицi 
Богоявленськiй.Її засну-

вання пов’язане з родиною 
Маркельсiв – вiленських 
мiщан.

Глава сiм’ї Кальман Мар-
кельс займався у Чернiговi 
тим, що перепродував по-
ношений одяг, загалом 
всiлякий побутовий непотрiб. 
I раптом бiдному єврею неа-
бияк посмiхнулася доля – по 
бiлету державного займу ви-
грав 200 тисяч карбованцiв 
– суму неймовiрно велику. 
Скажiмо, для порiвняння, 
весь бюджет мiста у 1861 
роцi становив близько 25 ти-
сяч карбованцiв.

Розповiдали, що одержу-
вати виграш його супрово-
джували вся рiдня, а також 
лiкарi, боячись, що чоловiк, 
побачивши стiльки грошей, 
може втратити глузд. Але, 
незважаючи нi на якi побо-
ювання, неграмотний Каль-
ман виявився людиною дале-
коглядною i пiдприємливою, 
ставши за день iз бiдняка од-
ним iз найбiльших у Чернiговi 
багатiїв.

Звiсно, надав вiдчутну до-
помогу мiсцевiй єврейськiй 
громадi, видiливши грошi 

для богодiльнi. Та у пер-
шу чергу потурбувався про 
те, щоб вивести у люди 
сина Iсаака. Вiдтак той, піс-
ля Чернiгiвської чоловiчої 
гiмназiї, успiшно закiнчив у 
1869 роцi медичний факуль-
тет Київського унiверситету, 
де здобув спецiальнiсть 
помiчника аптекаря, а ще че-
рез три роки отримав звання 
провiзора. Ось тодi i вiдкрив 
на батьковi грошi велику ап-
теку, яка вiдразу почала при-
носити чималi прибутки, а її 
власника чернiгiвцi, особли-
во ж євреї, почали називати 
мiльйонером.

Цiкавий спогад зали-
шив про Iсаака Маркель-
са чернігівський старо-
жил В’ячеслав Пухтинський: 
«Якщо Маркельс старший 
був ще стозавiтним євре-
єм, то Маркельс молодший 
вже став «справжнім євро-
пейцем», бездоганно вдя-
гався, носив бакенбарди по 
модi епохи Олександра II, 
золоте пенсне i золотого го-
динника на масивному зо-
лотому ланцюжку, що ле-
жав пiвколом на жилетцi, 

яка облягала солiдний живо-
тик. Своєю поставою i мане-
рою розмовляти Маркельс-
молодший дуже нагадував 
героя смiшної комедiї «До-
бре пошитий фрак» – вискоч-
ку iз низiв, який став рица-
рем фон Райнером, онуком 
мольєровського «мiщанина у 
дворянстві».

Енергiйний Iсаак Мар-
кельс не тiльки досить 
успiшно вів аптекарську 
справу, а й активно займав-
ся благодiйною та громад-
ською дiяльнiстю, зокрема, 
обирався гласним мiської 
думи i членом мiської упра-
ви, посiдав iншi виборнi 
посади у мiстi. Вiдомо, що 
був одружений iз Євгенiєю 
Вiльнер, мали вони дочку 
Ольгу та сина Мойсея.

На початку ХХ столiття, 
незадовго до початку Пер-
шої свiтової вiйни, Маркельс 
продав аптеку Ю. Костовець-
кому i, мабуть, емiгрував до 
Америки, куди масово виїз-
дили тодi з України єврейськi 
родини. Аптека ж його iснує 
й досi, хоч її примiщення 
було зруйноване у роки Дру-
гої світової вiйни. Вона до-
бре знайома чернiгiвцям – 
на розi вулиць Шевченка та 
Мстиславської, неподалiк 
пам’ятника Богдану Хмель-
ницькому. Це найстарiша ап-
тека мiста.

До речi, у Нiжинi вiдкрито 
кiмнату музей історії ап-
течної справи. Серед бага-
тьох архiвних документiв i 
матерiалiв у нiй можна по-
бачити робоче мiсце аптека-
ря XVIII столiття, такi рiдкiснi 
видання, як «Аптечний статут» 
1789 року, «Iнструкцiя для 
аптекарiв» 1808 року.

Аптека від грека

Найстаріша аптека Ніжина

Попереду їхав Мачерет...

На фото сидять – Володимир Воробей 
та Михайло Малиш.
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Творчість слухачів Безкоштовних курсів української мови і учасників Літературної школи «Цвіт папороті»

Людмила ЗІНЕВИЧ

Віщування 
Не розплющуючи очей, навпомац-

ки знайшла телефон. Відтоді, як ти пої-
хав туди, засинала з ним під подушкою. 
І хоча кажуть, що щасливі не сплять 
з телефоном, для мене, навпаки, він 
став чи не єдиним способом отриман-
ня своїх п'яти хвилин ніжності, вранці 
й увечері. Стисла в долоні, щоб відразу 
після рингтону увімкнути і, як завжди, 
почути твоє ніжно-радісне «Доброго 
ранку, моє сонне царство!» 

Хвилина за хвилиною – телефон 
мовчав: десять-двадцять-півгодини... 
Страшенно хочеться набрати, сказа-
ти, що скучила, що чекаю, похвалити-
ся, що вже змережила тобі весільну 
сорочку. Але ти забороняєш мені дзво-
нити самій. 

А може, не почула есемеску, хоча 
завжди її чула, навіть крізь найміцні-
ший сон. Все ж перевірила. Ні, цього 
разу «Доброго ранку, моє сонечко!» не 
висвітилося.

Свідомість поволі розпрозорю-
вала марево кольорового і яскра-
вого, як у дитинстві, сну. На диво, 
запам'яталися і картинки, і звуки, і від-
чуття – і в пам'яті кадр за кадром від-
новлювався сюжет. 

Стою, розглядаю квиток і просто 
сяю від щастя. Не пам'ятаю, що на ньо-
му було написано – він нагадував зви-
чайнісінький залізничний квиток, тіль-
ки рожевого кольору і з ряснішим тек-
стом. Але точно пам'ятаю, що він був 
для нас, квиток у довго–довгоочіку-
вану мрію. За мить я вже летіла як на 
крилах до тебе, стиснувши той квиток у 
руці перед себою. Я тримала його так 
міцно, як першачки першого вересня 
тримають свій перший букет для пер-
шої вчительки. І серце навиліт… 

Раптом небо розколола блискав-
ка – линув дощ. Колись ти писав мені: 
«Якби краплі дощу були поцілунками, я 
б наслав на тебе зливу». Напевне, це 
була та сама злива, бо бігла, не відчу-
ваючи землі під ногами від щастя й за-
дихаючись від нестачі кисню. Спалахи 
грізними мечами били в землю й роз-
бивалися сотнями вогнів прямо під но-
гами. Від тих спалахів все було яскра-
ве: небо, мокра трава, сад, у якому 
стояв твій будинок. Він був невеликий, 
із різьбленими віконницями й фронто-
нами, ніби з казки про гномів. Я відра-
зу його віднайшла серед інших. Ні, не 
зором – серцем: я відчувала – я точ-
но знала, що це твій. Мокра до нитки 
й змерзла, заскочила на поріг і про-
сто влипла в двері. Від розкоту грому, 
блискавок, що наздоганяли, від пото-
ків холодної води найбільше хотілося 
сховатися у твоїх обіймах, притисну-
тися до твоїх грудей – до мого тепло-
го плюшевого ведмедя. Рвонула ручку 
дверей – зачинено. Постукала – две-
рі зрадницьки мовчали. Ще й іще – до 
безсилля… 

Гроза втихла, мокре тіло сповзло 
по непорушних дверях на поріг і вкля-
кло. Враз усе стало чорно-білим: і сад, 
і трава, і казковий будинок. Розвіяли-
ся звуки й відчуття: радість, з якою не-
сла квиток, і страх від блискавок, й 
пронизливий холод від мокрого одягу. 

Біль у руці повернув у реальність. 
Ледве розтисла занімілі пальці, теле-
фон беззвучно сповз на простирад-
ло й тут же розірвав тишу. Рингтон не 
твій. У слухавці захриплий незнайо-
мий голос:

– Ви дівчина Ведмедя, вибачте, 
старшого сержанта Володимира Вед-
меденка? ...Володі більше немає. Сьо-
годні вночі при обороні Щастя…

Шостий рік в Чернігові діє волонтерський про-
єкт «Безкоштовні курси української мови». Їх ство-
рила і очолює кандидат філологічних наук, дирек-
торка Чернігівської центральної бібліотечної сис-
теми Людмила Зіневич. При централі ЦБС – бібліо-
теці ім. М. Коцюбинського і діють ці курси. 

У липні 2019 року бібліотека і її директорка, 
спільно з обласною організацією Національної 
спілки письменників (голова організації – Ган-

на Арсенич-Баран, нині покійна) провели в Чер-
нігові тижневу літературну школу «Цвіт папоро-
ті». Близько 20-ти слухачів школи з Чернігова і 
області слухали лекції, майстер-класи відомих 
українських письменників, у тому числі з Києва, 
Львова. Підсумком школи став збірник прози і 
поезії її слухачів і викладачів «Цвіт папороті». Ця 
книжка є у бібліотеці, де її можуть взяти почита-
ти всі охочі. 

Ірина КУЛАКОВСЬКА 
Народилася в 1976 році. Меш-

кає в Чернігові. Пише вірші, про-
зу, пародії. Друкувалася в пері-
одичних виданнях, колективних 
збірках, альманахах. Авторка по-
етичних збірок «Скіфія Висохлих 
Сліз», «Нехай проллється сніг». Де-
які вірші покладено на музику 
чернігівськими музикантами. Ла-
уреат обласного конкурсу «Кра-
ща книга року», дипломант Між-
народного літературного конкурсу 
«Гранослов».

* * *
Він збиратиме хмиз 
По окрайцях промерзлих узлісь,
В захаращених пащах ярків,
Вздовж галяв, що взялись чагарями.
Тріскотливе лозиння,
Хирляве, рипуче, криве,
Він ладнатиме в купки,
В’язанки, важкі оберемки.
А вона обійматиме стовбури сплячих 

дерев,
А вона колисатиме віття, пошарпане 

вітром.
Шепотітиме ніжно напівмолитви 

напівмантри,
Відбиватиме пальцями ритм 

на сосновій корі.
Їй би тільки, мов гілка,
Схилитись йому на плече.
Ледь торкнутись чола,
Щоб теплом змить вкарбовану втому.
Та судилось стояти й дивитись,
Як він все збирає той хмиз,
Як колись розкладе їм багаття,
Аби, імовірно, потому
Відігріти сполохані зграйки,
Скоцюблі думки,
А чи випалить вщент
Заметелені душі...

* * *
Проміння, що проникає в кімнату
Крізь заплутане плетиво гілок,
Крізь подвійні шибки
І розламані жалюзі,
Висвітлює всі шрами і зморшки
На твоєму обличчі.
І так хочеться їх торкнутися,
Ледь відчутно, самими кінчиками 

пальців.
Але ще можна терпіти,
І ми терпимо.

Проміння, що розливається 
по кімнаті,

Проміння, що стрибає по стінах
Неслухняними сонячними 

зайчиками,
Висвітлює всі ластовинки,
Розбризкані по моєму обличчю.
І так хочеться, щоб ти їх торкнувся,
Так хочеться відчути на щоці
Тепло загрубілої мозолястої долоні.
Але ще можна терпіти,
І ми терпимо.

І тільки вірші черкають папір
Безладними кривими боріздками,
Так схожими на зморшки і шрами.
І тільки вірші розтрушуються, 

розсипаються
Хаотичними ластовинками
Десь поміж простором і часом.
Вірші, яким несила терпіти...

* * *
Допоки ми є одне ув одного,
Жмуток пліснявого похмурого неба,
Яке нависає брудною павутиною,
Ще не лякає нас чорнотою 

невідворотності.
І зловісні круки, що рясно обліпили
Придорожні хирляві дерева,
Не викашлюють страхітливих 

гортанних пророцтв,
Схожих на прокльони божевільного.

Допоки ми є одне ув одного,
Не так нестерпно
Блукати, ковзаючи між весною 

і осінню,
Дедалі більше грузнучи у слизькому 
примарному позасезонні,
Коли зима вже не циркулює в жилах
Всеохопним розбурханим холодом,
А літо ще не обпікає шкіру
Неприборканою розжареною 

пристрастю.

Місити збитими підошвами
Одвічну тягучу кашу
Шляхів, стежок, неясних напрямків...
Допоки ми є одне ув одного
Бодай на відстані погляду,
Бодай у форматі зустрічей 

вряди-годи,
Випадковостей, гарячкових 

нервових дотиків...
Допоки ми є одне ув одного,
Доти ми є.

Олена 

ТЕРЕЩЕНКО
Народилася 1981 року в Чер-

нігові. Закінчила Чернігівський 
державний педагогічний універ-
ситет імені Тараса Шевченка та 
аспірантуру, за фахом – історик. 
Працювала журналістом на радіо, 
друкувалася в місцевих та всеу-
країнських виданнях. Зараз пра-
цює в центральній міській бібліо-
теці ім. М. Коцюбинського.

У 2012 році у Чернігові поба-
чила світ її науково-популярна 
книга «Прогулянки з привидами: 
містичні легенди Чернігівщини». 
Коротка проза виходила друком у 
журналах.

Лауреат Міжнародного літера-
турного конкурсу «Коронація сло-
ва» (2017) за повість для підліт-
ків «Скарб вікінгів» та дипломант 
«Коронації слова-2020» у номіна-
ції «Кіносценарії» за сценарій «Мій 
коханий віконт».

* * *
Ця весна – 
ошаліла кішка,
Роздира пазурами серце.
У прозорій квітневій тиші
Перший стогін дощу озветься.

Ну, навіщо ти мені треба –
Нездійсненний і несказанний?
Срібні кігті дощу на небі
Залишають солодкі рани.

Ця весна –
То муркоче ніжно,
То дере пазурами серце…
Я тобі намалюю нишком
На шовковім небі веселку.

3.04.2021

* * *
Білу вдягнувши перуку,
Грає січень повільний вальс.
Крижані опадають звуки, 
Розбиваючи ритм крізь час.

Не зігріють замерзлих пальців
Захололі клавіші днів.
Ми злилися в примарнім танці 
В перехресті чужих світів.

Мов свіча, оплива крижинка
І сльозами скрапує в сніг.
За усі божевільні вчинки
Хай проститься мені твій гріх.

11.02.2021

* * *
Крізь запилені вікна вагона
міст чужих мерехтливі вогні
Провідниця знервовано-сонна 
шлях далекий ворожить мені.

Чарівний чоловічок-купейний
Посміхнеться й кивне — просто так.
Мабуть все-таки було не треба
Доливати у каву коньяк.

Вітер мандрів зриває кашкети
І лякає вокзальних птахів.
А колеса, немов кастаньєти
В тон фламенко лунких поїздів.

Свій краєчок безмежного світу
Як шмат торта відріжу сама.
Вже квитки закінчилися в літо —
Не турбуйте касирку дарма.

Марно буду стояти у черзі.
Порожніє старенький вокзал.
І у спину самотньому червню
Пустить кулю липнева гроза.

Валентина 

ГРОМОВА
Відома чернігівська жур-

налістка і поетеса. Багато ро-
ків відпрацювала на обласно-
му радіо, вела літературно-мис-
тецьку тематику. Авторка пое-
тичних книжок «Любові вежі» та 
«Автобіографія душі». Членкиня 
Національної Спілки журналіс-
тів і Національної Спілки пись-
менників.

* * *
Я слухаю музику тиші
на ноти покладену осінню.
Піано-піано. Тихіше
грай, піаністко непрошена.
В чотири руки з мовчанням
грай мені до світання.

* * *
У льолі, ситцевій, тополя,
з головою непокритою,
попросила душу голу
уночі трішки зігріти.

* * *
У неба – мокре начиння.
Дощу собор відчинений.
Шепочеться ніч із собою.
І сон поспішає з габою,
повною всячини всякої.
І дощ задрімав – ніяковіє.

* * *
Не дописать. І – не стерти.
Рік новий на мольберті
із дивини, сонця й тіней.
Чудних кольорів сплетіння –
сірих. Чорнющих. І найясніших
долю нам уже, кожному, пише.

* * *
Грішне. Крамольне. Святе. 

Мармеладне.
Сонце весняне зиркає лагідно.
Чи просто я кольоровими 

нитками
Сонце і день сама собі виткала.

* * *
Завечоріло. Знов піду у сад.
Покликали мене розквітлі 

вишні.
А у вікні замаяв виноград,
листком золеним, щоб скоріше 

вийшла.
Я вийшла. А навкруг – 

пелюсткопад.
Вишневі гілочки тріпочуть, 

мов вітрила.
Не відпускає спати мене сад,
щоб я і душу, як вікно, відкрила. 

17. 08. 2020

Ліна ЛАНСЬКА
Ліна Ланська (Людмила Лихова) 

народилася на Чернігівщині в сім’ї 
службовців. Живе й працює в Черніго-
ві. Лікар за фахом. Учасниця й дипло-
мант багатьох літературних фестива-
лів. Засновниця творчої ГО «Білі воро-
ни». Авторка трьох поетичних збірок.

* * *
А я до тебе в пекло, наче в рай.
Занедбані світанки позбираю
І, притулившись на хвилину скраю,
Проситиму: «Душі не обчухрай...»

Багаття розпалили на віки.
Розбурхана смола кипить донині.
Обпалені, зіржавлено-осінні
Ті долі наші, в щасті боязкі.

Зневірено горнуся уві сні,
До тебе лину іскоркою в димі,
Молюся Купині неопалимій,
Яка щоночі світиться мені.

А я до тебе в пекло, наче в рай.
Гарую ніч – замулене причастя.
Знедоленим за все колись 

воздасться…
Перечекай.

* * *
Не знаєш броду – не ставай на лід.
Шубовснеш так, що не знайти довіку.
Тих ополонок, як, калюж, без ліку,
Куди не глянь – великі і малі.

Крихка стежина – не ворота в рай -
У пекло брама день і ніч відкрита.
Не пий вина із спільного корита –
У пригорщі росу з лози збирай.

* * *
Чи я тебе кликала, Вітре?
Забудь, що ми знались з тобою,
Що бавились сміх із журбою...
Навіки ті спомини витри. 

У хвилю блаженного НІБИ
Занурся, ховаючи неміч.
Не виллєш минулого в щемі –
Не знатимеш святості німбу.

Чи я тебе кликала? Вчора
Не шелесту вже, шурхотіння
Невидимих кроків осінніх:
Міняють дерева убори.
Чи я тебе кликала?
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У світі цікавого

Щоб сир не покрився цвіллю в холодильнику, змастіть 
зріз вершковим маслом. 

Щоб усунути неприємний запах риби при варінні, до-
дайте у воду корінь петрушки або селери.

Розігріти страву в мікрохвильовій печі можна рівно-
мірно, якщо зробити в центрі їжі отвір. Це підходить тільки для 
твердих страв, наприклад, макарони, рис.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Перше, що дізнаєш-
ся в житті, – що ти дурень. 
Останнє, що дізнаєшся, – 
що ти все той же дурень. (Р. 
Бредбері).

 Війна – засіб 
розв'язання зубами політич-
ного вузла, який не підда-
ється язику. (Амброз Бірс).

 Війни починаються, 
коли хочуть, але закінчу-
ються – коли можуть. (Нік-
коло Макіавеллі).

 Блудних можуть ви-
правляти люди, лукавих 
– Янголи, а гордих зціляє 
тільки Сам Бог. (Св. Іван Ле-
ствічник).

Було колись...
В ранні роки свого жит-

тя у Парижі Пікассо був на-
стільки бідний, що іноді був 
змушений топити своїми 
картинами замість дров. 

Едгар Дега створив 
близько 1500 картин, пас-
телей, гравюр і малюнків 
балерин.

Огюст Ренуар обожню-
вав живопис і присвячував 
цьому заняттю дуже багато 
часу. Не дивно, що за 60 ро-
ків творчості встиг створи-
ти приблизно 6000 робіт.

Американський ху-
дожник Чарльз Вільсон 
назвав більшість зі сво-
їх 17 дітей на честь вели-
ких художників, включаючи 
Рембрандта, Тиціана, Ру-
бенса, Рафаеля.

У 1961 році карти-
на Анрі Матісса «Чо-
вен», виставлена в Нью-
Йоркському Музеї сучасно-
го мистецтва, провисіла до-
гори ногами сорок сім днів. 
Картину вивісили в галереї 
17 жовтня, і лише 3 грудня 
хтось побачив помилку.

Куточок 
гумору
Одеські жарти

– Мойша, я чув твій 
дядько з'їхав з глузду й по-
дарував тобі 10 тисяч дола-
рів. Позич тоді мені тисячу.

– Ізя, з глузду ж з'їхав 
мій дядько, а не я!

☺ ☺ ☺
– Софочко, ви мені по 

старій дружбі в борг дасте?
– Семен Маркович, а в 

борг – це куди?

☺ ☺ ☺
– Ізя, і як твоя дружина 

в ліжку?
– Нормально, поміща-

ється.

☺ ☺ ☺
Мама доньці:
– Цилечко, запам'ятай! 

Залицяються тільки багаті 
та успішні. Інші домагають-
ся, дістають і набридають!

☺ ☺ ☺
Помер старий єврей. 

На поминках рабин про-
сить кого-небудь з присут-
ніх сказати про покійного 
кілька слів. Пауза затягу-
ється, нарешті хтось каже: 
«Його брат був ще гіршим». 

Корисні порадиКорисні поради

 Гімалаї – найвищі серед гірських хребтів. Там знахо-
диться 10 «восьмитисячників», серед яких – найбільша вер-
шина Землі – Еверест (Джомолунгма) – 8848 м.

 Поверхня Мертвого моря знаходиться на 400 метрів 
нижче рівня океану, хоча Середземне море не так вже й да-
леко – всього за 75 кілометрів

 Найвищий у світі водоспад Сальто-Анхель у Венесуелі 
на річці Карран має висоту 979 метрів! 

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реа-

лізацію/придбати букіністичну літерату-
ру: книги з історії, філософії, кла-
сику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську 
літературу, фентезі, фантастику. 
Російську класику та соцреалізм 
не пропонувати. 

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

Чернігівський культурно-мистецький 
центр «Інтермеццо» 

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

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

Чернігівська міська організація 
Суспільної служби України

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

реа-
ату-

р)

Цікаве по планетіЦікаве по планеті

Газета виходить за сприяння Товариства 
Української Мови (США), голова ТУМ Віра Боднарук, 
та Міжнародної Фундації імені Івана Багряного, 
голова Олексій Коновал.

Малюнок австрійського художника Герхарда Хадерера

Неправильно Правильно

Правомочне рішення Правочинна ухвала

Працює по наказу Працює за наказом

По призначенню За призначенням

Представити довідку Надати довідку 

Представляє спробу Є спробою

Привести приклад Навести приклад

Пиво з добавкою бананів 
почали виробляти в Японії

Перше бананове пиво, виготовлене пивоварами 
у співпраці з експертами оранжереї Саду тропічних 
рослин і алігаторів півострова Ідзу в Японії, надійшло 
в продаж 15 березня.

В оранжереї саду Атагава зростає 120 бананових 
дерев 20 різновидів. Коли плоди дозрівають, їх ре-
тельно збирають по одному і відправляють на пиво-
варню Hansharo, де випускається близько 50 сортів 
пива в рік.

12 кілограмів бананів були перетворені в сік, а по-
тім змішані з пивним суслом для отримання 1000 літрів 
оригінального напою з м'яким банановим смаком.

Пивоварня вже виготовила 1500 пляшок ємністю 
330 мілілітрів, кожна за ціною 950 ієн ($ 8,70). Напій 
буде продаватися в ресторані пивоварні і в її інтер-
нет-магазині.

Найстаріший поліцейський 
не збирається у 92 роки 

виходити на пенсію
Офіцер поліції в одному з містечок американ-

ського штату Арканзас, темношкірий Бакшот Сміт – 
найстарший співробітник правоохоронних органів. У 
травні цього року йому виповниться 92 роки.

Сміт понад півстоліття служить у поліції, 46 років 
займав посаду заступника шерифа. Потім вийшов на 
пенсію. Однак через деякий час Бакшот занудьгував 
без роботи. Тому попросився назад до поліцейського 
відділку і пропрацював ще десять років.

Попри свій похилий вік, правоохоронець у добрій 
формі. Він ходить на патрулювання, приїжджає на ви-
клики. Сміт вже став місцевою знаменитістю, перехо-
жі з ним вітаються, як зі старим знайомим.

Правоохоронець не збирається залишати службу. 
За його словами, він буде працювати в поліції, «поки 
Господь Бог не покличе його до себе».

96-річний Реймонд Ше-
фер зі США отримав почес-
ний диплом про середню 
освіту через понад пів століт-
тя після того, як він залишив 
навчання в середній школі 
сільського господарства в 
1940-х роках, щоб допома-
гати своїй родині. Потім він 
пішов до армії під час Другої 
світової війни.

Після того, як чоловік по-
вернувся з війни, навчання 
не продовжив. Упродовж 40 
років Шефер працював на 
виробництві.

«Він говорив, що хотів би 

мати атестат про завершен-
ня середньої освіти», сказа-
ла подруга Шефера Синтія 
Беннет.

Синтія разом з іншими 
друзями Реймонда домовила-
ся з чиновниками та знайшла 
школу, яка погодилася вида-
ти атестат 96-річному амери-
канцю.

Адміністрація школи вла-
штувала Шеферу сюрприз. 
Друзі Реймонда покликали 
його до закладу освіту начеб-
то для якоїсь допомоги. Коли 
він увійшов до будівлі, то по-
бачив коридор, прикрашений 

кульками, та оркестр. У примі-
щенні на нього чекали рідні та 
знайомі.

Директор школи Ден Фос-
тер назвав Шефера «особли-
вим членом громади», який 
служив не лише своїй країні, 
а й цілому світу.

Реймонду подарува-
ли мантію та конфедератку. 
Йому вручили почесний ди-
плом про середню освіту та 
медаль на честь сільськогос-
подарської школи, яку чоло-
вік не закінчив. Шефер ска-
зав, що довго чекав на цей 
момент.

96-річний американець, який пішов на Другу світову війну, 
отримав почесний диплом про середню освіту

Жінка знайшла 
в одязі з секонд-хенду 

42 тисячі доларів
Андреа Лессінг працює у благодійно-

му комісійному магазині у штаті Оклахо-
ма. Мешканці міста жертвують туди влас-
ний одяг, який вже не носять. У крамниці 
його продають, а гроші віддають на бла-
годійність.

Працівникам доводиться щодня пе-
ребирати багато речей, щоб підготувати 
їх до продажу. Одного разу Андреа взяла 
до рук 2 светри, які були загорнуті разом. 
Між ними вона побачила багато конвер-
тів зі 100-доларовими купюрами. Всього 
там було 42 тисячі доларів.

Серед конвертів були й документи, які 
дозволили адміністрації магазину розшу-
кати власника грошей та повернути їх. 
Таке буває дуже рідко: коли знаходять по-
серед одягу гроші чи речі, розшукати того, 
кому вони належать, непросто.

Коли власники грошей повернулися 
до магазину, вони дали Андреа 1000 до-
ларів винагороди за її чесність. Жінка 
планує витратити їх на день народження 
своєї 6-річної дочки.

Картини рисового поля
Японська село Інакадате відома дивним 

оформленням рисових полів. Фермери натурально 
«малюють» за допомогою рису, висаджуючи різно-
кольорові сорти. На полях можна побачити як ше-
деври світового мистецтва, так і картини в япон-
ській стилістиці. Щороку село привертає до себе 
безліч туристів, які приїжджають, щоб своїми очи-
ма побачити шедеври, створені тандемом людини 
і природи.

П'яний грабіжник 
заснув на ліжку 

господарів 
У Британії горе-грабіжник вирішив 

випити пляшку горілки і заснув на ліж-
ку господарів будинку. Курйозний інци-
дент стався в місті Ньюлін.

По приходу додому, виявивши, що 
одна з кімнат замкнена, господарі за-
глянули в неї через вікно. Ніяк не очі-
куючи побачити вдома сплячого незна-
йомця, вони відразу ж викликали полі-
цію. Чоловік уже постав перед судом.

Бізнесмен пропонує 
роботу злодію, 

який спробував обікрасти 

його ресторан
Вночі невідомий заліз всередину рес-

торану в американському місті Огаста, 
штат Джорджія, забрав порожній касовий 
апарат і втік. Тепер власник закладу Карл 
Уоллес шукає цю людину, щоб допомогти 
їй з пошуком нової спеціальності. «Я зрозу-
мів, що як злочинець, цей хлопець зовсім 
не справляється зі своєю роботою. Йому 
потрібна інша професія», сказав Уоллес.

Після інциденту власник ресторану 
написав пост у соцмережі: він запросив 
злодія «забігти на співбесіду» і залишив 
свої контактні дані.

«Ніякої поліції, ніяких питань. Да-
вай просто сядемо і подумаємо, що ми 
можемо зробити, щоб ти знайшов свій 
шлях», написав бізнесмен.

Уоллес вважає, що цій людини, 
можливо, ніколи не давали шансу змі-
нити щось у своєму житті. Він сказав, 
що хоче це виправити.


