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Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

Росія воює на Донбасі
Особовий склад так званої «народної міліції» ДНР і ЛНР 

на 100% складається з російських військовослужбовців. Як 
пояснив радник української делегації на переговорах у Мін-
ському форматі Олексій Арестович, такими даними поділи-
лися учасники останнього засідання держав Великої сімки. 
Крім іншого, представники цих держав офіційно відзначили, 
що Російська Федерація є однією зі сторін військового про-
тистояння в Донецькій і Луганській областях. 

Російські військовослужбовці постійно знаходяться на 
окупованій території східних регіонів України. Зокрема, «на-
родна міліція» і в ДНР, і в ЛНР – це представники двох армій-
ських корпусів, які входять у 12 територіальне командуван-
ня Південного військового округу Росії. Також на Донбасі за-
раз знаходиться більше 3500 кадрових російських офіцерів. 
Ці військові виконують інструктажі, а також налагоджують 
місцеву військову техніку. Частина з них керує підрозділами 
окремих батальйонів.

Також до оперативного реагування постійно готова 159-
а дивізія армії РФ. Вона підпорядкована згаданому Півден-
ному військовому округу. 

Німеччина відкрила кордон: 
умова – вакцинація 

в̀ їжджаючих
Німеччина з 25 червня відкрила кордони для інозем-

ців, які хочуть потрапити у країну з метою відвідання роди-
чів, друзів чи в туристичних цілях. В'їхати в Німеччину з ін-
ших країн, зокрема, з України, можуть ті, хто отримав повне 
щеплення вакцинами, схваленими Євросоюзом: а саме – 
BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. 
Щоб потрапити в Німеччину на кордоні потрібно пред'явити 
Covid-сертифікат європейського зразка про вакцинацію од-
ним із цих препаратів, або аналогічний документ, виданий 
французькою, іспанською, англійською, італійською чи ні-
мецькою мовою.

Жителі України мають завершити такий курс вакцинації 
від коронавірусу не пізніше, ніж за 14 днів до в'їзду.

Відновлюється безвізовий в'їзд в Німеччину для україн-
ських громадян з біометричними паспортами. 

У природи нема 
поганої погоди

Так співається у популярному 
фільмі «Службовий роман». І це суща 
правда. Тому дивно чути бідкання 
співгромадян, особливо в інтерне-
ті, щодо погоди. Причому, ці квохтан-
ня змінюються блискавично, точно 
вже «за погодою». То бідкаються, що 
їм холодно, за день чи два – що жар-
ко. Десь до середини червня чулися 
причитання, що ніяк не настане літо. 

Невдячні! А забули, що й зима 
настала із запізненням на місяць. 
У грудні ж зими не було, а так, пізня 
осінь по саме Новоріччя. Але приро-
да має своє взяти. Вона й посунула 
зиму не місяць вперед: у березні, а 
подекуди на Чернігівщині навіть у 
квітні падав сніг. Звісно, й весна «за-
їхала» в літо. 

А з середини червня воно поча-
лося, справжнє. Коли в третій дека-
ді температура вдень була за 30 гра-
дусів, знову почулися квохтання про 
«температурні рекорди», про те, що 
«неможливо вийти на вулицю». Між 
тим, дуже вже можливо, і вулиці того 
таки Чернігова були і є переповне-
ні людом. Вже не кажучи про місь-
кі пляжі, парки, сквери – ось де на-
гадалося, що Чернігів – одне з най-
більш зелених міст України. 

…Стоять найдовші дні року. 
Сьгодні почався липень, попереду 
ще два місяці літа. Календарного. Бо 
цілком можливо, що воно теж «наї-
де» – на осінь, і ми купатимемося не 
тільки у серпні, а й у вересні. Може, 
буде й інакше. Взагалі, дещо смішно 
читати «прогнози погоди», і не лише 
від синоптиків, а й від доморослих 

«оракулів» – на кілька місяців напе-
ред, а то й на пів року, рік. Та тут на 
день часто не вгадують. Як ото жар-
тують: «Прогноз погоди на завтра: 
що Бог пошле». 

А якщо серйозно, то менше бід-
каймося щодо погоди, поганої її у 
природи нема. А ми ж – діти приро-
ди, хоч дехто, за суєтою, якось про це 
забуває.

Партії-партійки
На одному з чернігівських сайтів 

недавно з̀ явилася публікація відо-
мої української журналістки з Оде-
щини Зої Казанжі. Ось цей текст до-
слівно. 

«Спонсори і їх партії
За мотивами відкритих джерел і 

обговорювань в ФБ.
Спонсори «Голосу» – Томаш Фіа-

ла, Віктор Пінчук, Михайло Фрідман.
Спонсори «ЄС» – Петро Порошен-

ко, Володимир Макеєнко.
Спонсори «Батьківщини» – Сер-

гій Тарута, Олександр Онищенко, Ві-
ктор Пінчук, Ринат Ахметов, Ігор Ко-
ломойський.

Спонсори «За майбутнє» – Ігор 
Коломойський, Ігор Палиця.

Спонсори «ОПЗЖ» – Дмитро Фір-
таш, Віктор Медведчук, Сергій Льо-
вочкін, Юрій Бойко, Григорій Суркіс, 
Тарас Козак, Вадим Новинський.

Спонсори «Слуги народу» – Ігор 
Коломойський, Ринат Ахметов, Ві-
ктор Пінчук, Олександр і Галина Ге-
реги. І ситуативні спонсори, які за-
вжди бувають у тих, хто при владі, – 
кого спіймали, той і спонсор.

І, звісно, плюс регіональні бізнес-
мени.

Нікого не забули?
Бізнес і політика - близнюки 

українською політики. Найміцніші і 
найвірніші.

А ви про ідеологію, цінності, ін-
тереси країни....

Зоя КАЗАНЖІ.»

Власне, нічого нового авторка не 
сказала. Можливо, не всіх згадала, 
може, комусь приписала зайве спон-
сорство, адже важко говорити про 
абсолютну достовірність, посилаю-
чись на «відкриті джерела і обгово-
рювання у Фейсбуці» – останій вза-
галі є помийною ямою, де панує по-
вна свобода слова, словоговоріння 
і словопомиїв. Але навряд чи якісь 
партії (а тут навані всі парламентські, 
плюс ще одна поза ним, але галас-
лива і представлена в місцевій вла-
ді) будуть ображатися, що їх позначи-
ли надто мало у спонсорах чи, навпа-
ки, приписали зайве спонсорство. В 
цілому картини це не міняє. «Бізнес 
і політика – близнюки українською 
політики», як каже авторка, і можна 
сказати ще простіше: наші так звані 
партії, точніше, партійки – це політ-
холдинги по обслуговуванню олігар-
хату. Партійний цирк України триває, 
з його понад 350-ма партійками. І, 
звісно, про якусь «ідеологію» говори-
ти не випадає, хіба що ідеологію гро-
шей. 

Але є і суттєве доповнення до 
всього сказаного. Чи не основним 
спонсором наших партій є самі гро-
мадяни. Вони «спонсорують» їх тим, 
що всерйоз грають у цей партійний 
цирк. Грають, беручи участь у ви-
борах, віддаючи голоси за 
такі-то партії. 

Седнів, річка Снов

86514

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!

Етюди чарівного літа
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Бліц-інформ
Кого сьогодні 
потребують 
роботодавці 
У шукача роботи завжди багато за-

питань. Зверніться до служби зайнятос-
ті. Служба пропонує своїм клієнтам тільки 
легальну роботу, а це – належно оформ-
лені трудові відносини, що є гарантією со-
ціального захисту найманих працівників. 
База вакансій служби зайнятості онов-
люється щодня. Ось, наприклад, станом 
на 23 червня актуальними були 924 ва-
кансії.

Серед найбільш затребуваних: слю-
сар – 73 вакансії, водій автотранспорт-
них засобів – 44, тракторист – 40, під-
собний робітник – 38, лікар – 29, кухар 
– 29, швачка – 27, електромонтер – 26, 
продавець продовольчих товарів – 26, 
вантажник – 16.

З повним переліком вакансій мож-
на ознайомитися на сайті Чернігівського 
обласного центру зайнятості https://chg.
dcz.gov.ua

У школах Чернігова – 
123 медалісти
Завершено 2020-2021 навчальний 

рік у 34 закладах загальної середньої 
освіти Чернігова для 29 844 учнів всіх 
класів.

Документи про базову загальну се-
редню освіту (9-х клас) вручено 2509 ви-
пускникам, з них 124 отримали свідоцтво 
з відзнакою.

Повну загальну середню освіту (11 
клас) здобули 1782 випускники; з них 
123 визначено претендентами на наго-
родження медалями: 95 – золотими, 28 – 
срібними медалями «За досягнення у на-
вчанні».

Радує і участь наших учнів є результа-
ти їх участі в олімпіадах, конкурсах.

Переможці ІІІ етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України: Акулов Ми-
кола – учень 10 класу ліцею № 32, від-
ділення комп’ютерних наук; Крапивний 
Станіслав – учень 9 класу ліцею № 32, 
відділення хімії та біології; Вороніна Ві-
кторія - учениця 10 класу ліцею № 15, від-
ділення екології та аграрних наук;

Переможці VI Всеукраїнської учнів-
ської Інтернет-олімпіади з інформаційних 
технологій: Безерку Данііл, Зенченко За-
хар, Янченко Іван – всі вони учні спеціалі-
зованої загальноосвітньої школи №2.

Переможниця Національного проєкту 
«Молодь дебатує»

Попело Анастасія - учениця 11 класу 
школи № 3.

Переможниця Чемпіонату України 
з шахів Донець Аліна - учениця 1 класу 
школи № 3.

Краєзнавча премія
Прилуки мають глибокі традиції, ви-

значну історію. Для розвитку краєзнав-
ства міська рада у 2017 році започатку-
вала краєзнавчу премію імені Дмитра 
Шкоропада «Рідний край». 25 червня у се-
сійній залі міськради відбулося уже тре-
тє нагородження переможців премії. Ла-
уреат премії – Лозовий Олександр Ми-
колайович з книгою «Із павутиння часу». 
Дипломант І ступеня - Степаненко Гали-
на Анатоліївна з роботою «Краєзнавчі ас-
пекти дитячих ігор та розваг у сьогоден-
них викликах». Дипломант ІІ ступеня – Ри-
женко Анатолій Григорович з роботою «Їх 
імена пов’язані з Прилуччиною». Дипло-
манти ІІІ ступеня – Макарійчук Ніла Ми-
колаївна та Хоружа Лариса Олексіївна з 
роботою «Прилуччина в живописній спад-
щині Юрія Коваленка». Дипломи учасни-
ків – Волвенко Антон Миколайович з ро-
ботою «Історія козацтва Прилуччиним: від 
минулого до сьогодення»; Петрик Валерія 
Володимирівна «Інтерпретація фольклор-
ного образу домовика на основі творчос-
ті Степана Вербещука».

25 липня стартує новий чемпіонат Украї-
ни з футболу. Три останніх турніри, і це був де-
бют у 60-річній історії клубу, виступала в еліті, 
прем`єр-лізі, чернігівська «Десна». Результат в 
останньому – 6 місце з 14-ти команд і не по-
трапляння в єврокубки, що було задекларо-
вано метою команди. В тих турнірах гратимуть 
перші 5 команд минулого сезону. 

«Десна» була атестована Українською асо-
ціацією футболу на новий, четвертий для неї 
чемпіонат. Тобто, не виникло великих запи-
тань щодо боргів по зарплаті в клубі (вони є, 
але і в багатьох інших клубах теж), щодо інф-
раструктури, можливостей проведення матчів 
вдома – на стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові. 

А от кадрова ситуація стривожила числен-
них вболівальників команди. Особливо повна 
неясність, аж на кінець червня, з оновленням 
команди. Ще у квітні було оголошено, що у ве-
ликої групи гравців завершуються у травні-
червні контракти з клубом. І якщо клуб не за-
пропонує їм нові контракти, прийнятні для цих 
гравців, вони стають вільними агентами, тобто 
якісь клуби можуть підписати їх безкоштовно. 
А пропозиції вже були, адже йшлося про квалі-
фікованих гравців. 

І невдовзі почалося. Захисник Юхим Коно-
пля в міжсезоння був повернутий донецьким 
«Шахтарем» у свої лави. Правда, поки що на 
літні збори, перегляд. 21-річний чемпіон світу 
серед молодіжних команд 2019 року, в складі 
молодіжної збірної України, належить «Шахта-
реві». Але гранд нашого футболу перенасиче-
ний гравцями, тому роздає їх в оренду іншим 
клубам. Ось і Юхима віддали ще позаторік в 
оренду в «Десну». Поступово він став гравцем 
основи, за півтора сезони зіграв за «Десну» 34 
матчі. Першим з нашого клубу пробився навіть 
у національну збірну України, з якою зіграв три 
товариські матчі. Чи залишиться він у «Шахта-
рі» чи повернеться в оренду в «Десну» – поки 
невідомо. 

Достроково до свого київського «Динамо» 
з оренди в «Десні» повернувся півзахисник Бі-
лошевський. Не продовжила угоди «Десна» з 
півзахисниками Волковим і Чепурненком. 

На жаль, полишили клуб і надійні гравці 
основи, котрі не захотіли продовжити контр-
акти. Перейшов у «Зорю» захисник Максим 
Імереков, де тепер знову гратиме разом з не-
давнім капітаном «Десни» Денисом Фаворо-

вим, але вже за одного з головних суперників 
чернігівців у боротьбі за медалі і єврокубки. 
Захисник клубу і збірної Естонії Йонас Тамм 
перейшов до ще одного нашого суперника – 
полтавської «Ворскли». Захисник Павло Поле-
генько – до «Інгульця». 

Клуб полишили його гвардійці, що по кіль-
ка років грали за «Десну». Прикро, що втрати-
ли захисника Андрія Мостового, який пройшов 
з командою шлях з першої ліги до еліти. Андрій 
перейшов у «Кривбас» з міста Кривий Ріг Дні-
пропетровської області. Цей відомий клуб, що 
успішно виступав у прем`єр-лізі, кілька років 
тому, разом зі ще деякими відомими команда-
ми, розпався. Тому починав відновлюватися 
«з нуля», з третього дивізіону, тобто Другої ліги. 
Правда, щойно «Кривбас» став одним з пере-
можців ліги і підвищився в класі у Першу лігу. 

Повною несподіванкою стало те, що зали-
шив команду її капітан, півзахисник Владис-
лав Огіря. Адже ще на початку року він уклав 
з клубом новий контракт. І ось виявив бажан-
ня його перервати. Владислав відіграв за клуб 
майже 4 сезони, близько ста матчів, останнім 
часом був просто незамінним гравцем, ліде-
ром команди. Він перейшов у клуб «Полісся» 
(Житомир), середняка Першої ліги. 

Завершилися контракти у таких гравців: 
захисники Єрмаков. Гітченко, Сухоцький, пів-
захзисник Картушов. Поки що не ясно, чи ді-
йдуть вони і клуб згоди щодо нових контрактів. 
Андрій Гітченко у свої 36 років не просто кра-
щий захисник клубу, а один з кращих в укра-
їнському футболі. Єгор Картушов – найдавні-
ше в команді, пройшов з нею Другу лігу, Першу, 
вийшов в еліту. Невже клуб втратить і їх?

Поки що діють контракти з ФК «Десна» 
у таких футболістів: воротарі Євген Паст та 
Ігор Литовка, захисник Константін Діма, пів-
захисники Андрій Тотовицький, Владислав 
Калитвинцев, Олексій Гуцуляк, Андрій Домб-
ровський, Леван Арвеладзе, нападники Пи-
лип Будківський, Денис Безбородько, Максим 
Дегтярьов.

Крім того з оренд в інших клубах до Чер-
нігова повертаються півзахисник Євген Белич 
та форвард Ілля Шевцов.

25 червня прес-служба клубу повідомила, 
що цього дня, якраз за місяць до чемпіонату, 
команда вийшла з відпустки. Головний тренер 
Олександр Рябоконь, що очолює команду ре-

кордні для прем`єр-ліги 8 років поспіль, а за-
галом, з перервою, майже 10, взяв на літній 
тренувальний збір (заплановано 4 контроль-
ні матчі) аж 24 футболісти. Схоже, тут чимало 
дублерів, молодіжного складу, бо щодо при-
дбання нових гравців нічого не було повідо-
млено. 

* * *
Черговий чемпіонат України починається 

у неділю, 25 липня. Це базовий день, але ряд 
матчів можуть пройти напередодні чи наступ-
ного дня. У прем`єр-лізі знову гратимуть 16 
команд. Замість вибулого аутсайдера мину-
лого турніру «Миная», еліту поповнили три пе-
реможці Першої ліги: добре відомі «Чорномо-
рець» (Одеса) і «Металіст-1925» (Харків), а та-
кож «Верес» (Рівне), що теж пограв у еліті. 

Ось календар першого кола. 25 липня у 
першому турі «Десна», приймає в Чернігові 
одеський «Чорноморець». 

Календар інших матчів «Десни» (перед на-
шим суперником вказується номер туру, потім 
дата).

Матчі вдома:
3. «Інгулець» (7 серпня)
4. «Дніпро» (14 серпня)
6. «Верес» (28 серпня)
8. «Рух» (18 вересня)
9. «Металіст» (25 вересня)
12. «Олександрія» (23 жовтня)
15. «Колос» (20 листопада).
Матчі на виїзді: 
2. «Маріуполь» (31 липня)
5. «Динамо» (21 серпня)
7. «Ворскла» (11 вересня)
10. «Зоря» (2 жовтня)
11. «Олімпік» (16 жовтня)
13. «Шахтар» (30 жовтня)
14. «Львів» (6 листопада)

Грає і ФК «Чернігів»
З попереднього чемпіонату України Чер-

нігів представлений у професійному футбо-
лі вже двома командами. Крім «Десни», грає 
також клуб ФК «Чернігів», в одній з груп Дру-
гої ліги. Дебютний сезон став не дуже вдалим. 
Клуб посів 10 місце серед 13-ти команд групи, 
набравши 21 очко. Здобув 5 перемог, 6 матчів 
завершив внічию, 13 програв. 

У бібліотеках 
багато цікавого

Сільські бібліотекарі Чернігівщини обміню-
валися досвідом на шостому щорічному виїзно-
му «круглому столі», за ініціативи обласного від-
ділення Української бібліотечної асоціації – на 
базі Макошинської філії краєзнавчо-інформа-
ційного центру Менської ОТГ (краща сільська бі-
бліотека області 2019 р.).

Завідувачка Макошинської філії Вікторія 
Мідько розповіла про роботу оновленого сучас-
ного простору для дітей, про кінопокази просто 
неба, гурток «Екодім», літературну кав'ярню, де 
розвивають таланти і діляться досвідом напи-
сання поезії та прози як діти, так і дорослі.

Директор Семенівської ЦБС Тетяна Пар-
хоменко розповіла, що на базі бібліотеки-фі-
лії села Погорільці діє краєзнавчий клуб «Дже-
рельце», юні учасники якого збирають і зберіга-
ють стародавні рецепти автентичної кухні, давні 
пісні.

Бібліотекар села Оболоння Коропської пу-
блічної бібліотеки Ольга Шило поділилася до-
свідом створення при бібліотеці кімнати-музею. 
На жаль, нині бібліотеку переселили в маленьку 
кімнату старостату, де ніде розмістити експона-
ти. Крім того бібліотекаря з повної ставки пере-
вели на 0,25.

Бібліотекар села Стара Рудня Сновської пу-
блічної бібліотеки Галина Мося створила дитя-
чий простір для спілкування. Бібліотекар села 
Стрільники Бахмацької ЦБС Ольга Дзюба пре-
зентувала різноманіття заходів для дітей: ігро-
ві каруселі, тематичні вечірки тощо. Бібліотекар 
Андріївської бібліотеки-філії Михайло-Коцюбин-
ської публічної бібліотеки Ірина Соколова про-
водить квести, майстер-класи, читання для ді-
тей, кінопокази просто неба. Бібліотекар Трос-
тянецької бібліотеки-філії Парафіївської публіч-
ної бібліотеки Тетяна Кузьменко розповіла про 
їхню групу в мережі Фейсбук «Бібліотечна Краї-
на Тростянець», акцію поповнення бібліотечного 
фонду, створення платформи для цікавих зустрі-
чей «Жива бібліотека».

Ще до початку вистави глядачів зустріча-
ла загадкова жінка в елегантній сукні за мо-
дою позаминулого століття, яка, сидячі в кріс-
лі, читала листи, адресовані своїм коханим 
українськими письменниками.

Цей оригінальний мистецький проект і 
надалі передбачає проведення перед почат-
ком вистав читання фрагментів листування 
класиків акторами театру.

На прем`єрі прозвучали рядки з листів 
Михайла Коцюбинського, Василя Симонен-
ка, Лесі Українки, Павла Тичини, інших відо-
мих літераторів у виконанні артистки Світла-
ни Сурай.

Та це було лише початком низки загад-
кових подій, що чекали на глядачів на сцені 
Чернігівського театру ім. Т. Шевченка, де 25 
червня відбулася прем'єра роботи режисера 
Дениса Федєшова за п'єсою «Загадкові варі-
яції» французького драматурга Еріка-Емма-
нуеля Шмітта.

Це непроста історія двох чоловіків, що 
кохали одну жінку. Абеля Знорко, визнаного 
письменника (засл.артист України Олександр 
Куковєров) та Еріка Ларсена, журналіста, що 
приїхав взяти інтерв'ю у знаменитості (артист 
Петро Великий). 

Наступні покази вистави «Загадкові варі-
яції» пройдуть в театрі у новому 96-му сезоні.

«Десна»: серйозні переміни

«Богородице, Діво, радуйся!
Благословенна ти в женах, 
І благословен плод лона твого,
Яко породила Спас душ наших.»

З цієї молитви 26 червня артисти Капели 
бандуристів ім. О .Вересая обласного філар-
монійного центру, під керівництвом заслуже-
ної артистки України Раїси Борщ розпочали 
оновлену програму під назвою «Бандура – 
сестра арфи та клавесину» у Борисоглібсько-
му соборі Чернігова.

Програма складена з шедеврів західно-
європейської класичної музики, української 
класики, творів сучасних композиторів, під-
креслює: бандура – інструмент не тільки на-
родний, академічна музика у виконанні бан-
дури як класичного інструменту з родини арф 
звучить природно. 

До програми увійшли твори Бетховена, 
Моцарта, Шуберта, Баха, Гуно, Верді, укра-
їнських композиторів Скорика, Бортнян-
ського, Леонтовича, Лисенка, Стеценка, 
Петриненка.

«Загадкові варіяції» – 
прем`єра театру ім. Т. Шевченка

Оновлена програма Капели бандуристів
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Дві нові 
амбулаторії
Голова облдержадміністрації 

Анна Коваленко вручила ключі та 
документи від двох амбулаторій за-
гальної практики сімейної медици-
ни голові Парафіївської громади 
Прилуцького району Галині Петру-
ші.

Нові медзаклади побудовано 
в Парафіївці та Тростянці, який та-
кож входить до Парафіївської гро-
мади. У центральному селищі гро-
мади амбулаторія розрахована для 
роботи чотирьох лікарів, які обслу-
говуватимуть майже чотири тисячі 
мешканців семи сіл. Тут є сучасне 
діагностичне обладнання, в розпо-
рядженні медиків буде й автомо-
біль. До будівництва закладу до-
клалася і громада -- 800 тисяч є її 
внеском у загальну вартість будів-
ництва, що сягає 8 мільйонів гри-
вень.

У Тростянці працюватимуть два 
лікарі, амбулаторія менша обслу-
говуватиме півтори тисячі осіб з 
трьох сіл. Вартість будівництва ста-
новила 5,2 мільйона гривень.

Анна Коваленко повідомила, 
що загалом в області запланова-
но відкрити 19 амбулаторій загаль-
ної практики сімейної медицини. 
По дванадцяти з них роботи прак-
тично завершено, а у Грем'ячі, Ки-
їнці, Стольному, Хоробичах і Халя-
вині будівництво на завершальній 
стадії. Також в області втілюють-
ся проекти розбудови дев'яти при-
ймальних відділень опорних закла-
дів охорони здоров'я в госпіталь-
них округах, а шість відділень уже 
модернізовано.

Населення області
На 1 січня 2021 року на Черні-

гівщині, за розрахунками, постій-
но проживали 968,1 тис. осіб (2,3% 
населення України). За 2020 рік 
кількість жителів області скороти-
лася на 14,7 тис. осіб, або на 1,5%. 
Про це повідомляє Головне управ-
ління статистики у області.

Чисельність наймолодшої віко-
вої групи населення (0–14 років) 
становить 130 тис. осіб, або 13,4%.

Найчисельніша вікова група 
(15– 64 роки), яка є основним по-
стачальником трудових ресурсів, 
складає дві третини всього насе-
лення, або 643 тис. осіб, з них 34% 
– молодь у віці до 35 років.

Найстарша вікова група на-
селення (65 років і старше) налі-
чує майже 195 тис. осіб, або 20% 
(в Україні питома вага цієї вікової 
групи – 17%). У поважному віці пе-
ребував кожен шостий житель у 
міській місцевості та кожен чет-
вертий – у сільській.

Середній вік жителів області 
становив 44 роки (у міській місце-
вості – 43, у сільській – 47).

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

ним або коштами на підтримку ді-
яльності Чернігівського благодій-
ного фонду «Захистимо Україну!», 
який, у свою чергу, допомагає укра-
їнській армії, родинам воїнів АТО.

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

Академічний камерний хор ім. Д. 
Бортнянського обласного філармоній-
ного центру під керівництвом Івана Бог-
данова представив глядачам концертну 
програму, присвячену цьому християн-
ському святу. Концерт пройшов у Бори-
соглібському соборі на Чернігівському 
Валу – улюбленому сценічному майдан-
чику хору.

У концерті прозвучали українські ду-
ховні твори класиків – зокрема, Леон-
товича, Лисенка, Бортнянського, Коши-
ця, Стеценка, а також сучасних авторів 
Яшвілі, Гаврилець. 

Антоній Баришевський: 
програма у «Сіверських 

музичних вечорах»
Лауреат міжнародних кон-

курсів і всеукраїнських фес-
тивалів киянин Антоній Бари-
шевський представив сольну 
програму чернігівським гля-
дачам 17 червня в рамках ХХ 
Міжнародного фестивалю кла-
сичної музики «Сіверські му-
зичні вечори». Концерт відбув-
ся на сцені музичної школи №1 

ім. С. Вільконського.
Двадцятий фестиваль «Сіверські му-

зичні вечори» присвячений 250-річчю 
з дня народження Бетховена. У програ-
мі прозвучали соната № 30 Бетховена, 
твори Шопена, Альбеніса, Баха, Моцар-
та, Шумана. 

18 червня на сцені філармоній-
ного центру Антоній Баришевський 
разом з Академічним симфонічним 
оркестром «Філармонія» предста-
вив відвідувачам вечорів ряд творів 
Бетховена. 

Переможці Всеукраїнського 
музичного конкурсу

 імені Левка Ревуцького
Він є візитівкою музичного Чернігова, покликаний вияв-

ляти та надавати підтримку обдарованим дітям.
21 та 22 червня 26 юних талантів змагалися у номінаці-

ях: «теорія музики, сольфеджіо» та «фортепіано». Старші кон-
курсанти отримали можливість зіграти разом з Академічним 
симфонічним оркестром «Філармонія»..

Журі визначило наступних переможців конкурсу.
Номінація «Фортепіано» (старша вікова категорія): І – Ка-

ріна Хафіан, м. Умань (Черкаська обл.), Уманський музичний 
коледж ім. П. Демуцького. Викладачка - Ольга Терещук; ІІ – 
Олександр Дзвінковський, Київська муніципальна академія 
музики ім. Р. Глієра; ІІІ – Данііл Капелюш, Київський держав-
ний музичний ліцей ім. М. Лисенка.

Номінація «Фортепіано» (середня вікова група): І – Кате-
рина Пишнюк, Київська музична школа-інтернат ім. М. Лисен-
ка; ІІ – Поліна Маньковська, Чернігівська музична школа №1 
ім. С. Вільконського; ІІ – Поліна Слабеняк, той же заклад; ІІІ – 
Дар’я Будась, той же заклад; ІІІ – Артем Єрух, м. Горішні Плавні 
(Полтавська обл.), Дитяча музична школа».

Номінація «Фортепіано» (молодша вікова група): І – Ілля 
Проценко, Школа мистецтв при Чернігівському коледжі ім. Л. 
Ревуцького; ІІ – Дар’я Удод, Київський державний музичний 
ліцей ім. М. Лисенка; ІІ – Софія Капелюш, Чернігівська музич-
на школа №1 ім. С. Вільконського, ІІІ – Ольга Литвин, той же 
заклад.

 «АртБліндаж»: проєкт 
і його виставка – про 

війну і творчість воїнів 
Учасників бойових дій на Схо-

ді України, волонтерів, журналістів 
бібліотека запросила надсилати 
світлини, зроблені в зоні бойових 
дій, для фотовиставки «Російсько-
українська війна очима захисни-
ків». 

Соціально-мистецький проєкт 
«АртБліндаж» реалізується громад-
ською організацією ветеранів «13 
БТРО» та Чернігівською міською 
Центральною бібліотечною систе-
мою. Він має на меті привернути 
увагу до потреб ветеранів АТО та 
членів їхніх сімей, залучає ветера-
нів до активної громадської діяль-
ності. 

У рамках проєкту 26 червня в 
читальному залі бібліотеки відбу-
лося урочисте відкриття цієї фото-
виставки і виставки мистецьких 
робіт. 

Ось хто представлений на ви-
ставці. 

Малюнки Віталія Мироновича 
(учасник бойових дій).

Різьблення по дереву Сергія 
Великохатнього (учасник бойових 
дій, служив в 13-ому батальйоні те-
риторіальної охорони «Чернігів-1»).

Роботи з сірників Ярослава 
Гаркуші (учасник бойових дій, слу-
жив у Збройних силах України).

Різьблення по дереву Віталія 
Костюченка (учасник бойових дій, 
батальйон «Чернігів»).

Ляльки ручної роботи Сергія 
Коноваленка (волонтер та знаний 
майстер ляльок на Чернігівщині). 

Вишиті картини бісером Бог-
дани Короваєвої (санінструктор1-
го механізованого батальйону 30-ї 
ОМБР ім. Князя Костянтина Ост-
розького).

Аплікації із соломки Людмили 
Потайчук (учасниця Єдиного во-
лонтерського центру).

Статуї, вирізьблені з дере-
ва, Романа Пархомця (воював на 
Донбасі в складі окремого загону 
спецпризначення НГУ «Азов»).

Вишита картина Оксани Рубан 

(голова «Жіночої сотні самооборо-
ни Чернігівщини», волонтер, медик, 
доброволець).

Коментує директорка бібліоте-
ки Людмила Зіневич: 

«Сьогодні був щемний, довго-
очікуваний і відповідальний день: 
відкриття фотовиставки «Росій-
сько-українська війна очима во-
їнів-захисників України» та ви-
ставки мистецьких робіт. Ветера-
нів, волонтерів, медиків, які після 
повернення з війни чи й на війні 
знайшли себе у творчості. Кожна 
світлина, кожна робота – це окре-
мий світ, «знимка» моменту життя, 
відчуттів, емоцій, це збереження 
пам'яті. Запрошую подивитися: ви-
ставка працює щоденно, окрім не-
ділі, до 30. 08. 2021. Щиро вдяч-
на усім, хто надав свої роботи для 
експонування, усім, хто завітав на 
відкриття, родинам загиблих вої-
нів, волонтерам, хто долучився до 
реалізації проєкту «АртБліндаж», а 
особливо Ігореві Бузгану, за співп-
рацю і терпіння. Завдяки вам, Іго-
рю Михайловичу, задум втілено як-
найкраще.»

Проєкт триває. Фото із позна-
чкою в темі листа «АртБліндаж» 
надсилайте на електронну скринь-
ку Чернігівської міської ЦБС lib-
cls@ukr.net 

Дитяча літературна 
школа 

«Кошлатий Борушко»
З 14 по 22 червня при біблі-

отеці працювала ця школа. Про-
єкт здійснювала бібліотека, за 
підтримки Українського культур-
ного фонду та спільнокоштової 
платформи «Big Idea», на якій орга-
нізаторам школи вдалося зібрати 
50 тисяч гривень від добродійни-
ків. А школу підтримали меценати, 
спонсори, батьки майбутніх учнів, 
всі, кому не байдужий творчий роз-
виток наших дітей. Вагому фінансо-
ву підтримку проєкту надає і УКФ. 
Кошти пішли на роботу школи, по-
тім підуть на видання за її підсум-
ками книжки творів її учасників. 
Це будуть твори про рідне місто 
Чернігів. 

Слухачами школи за підсумка-
ми відбору стали понад 20 юних 
чернігівців, а ще близько десятка 
іногородніх учасників змогли долу-
читися до перегляду лекцій онлайн.

У програмі школи були лек-
ції, майстер-класи з літературної 
майстерності, образотворчого, те-

атрального мистецтва, творчі зу-
стрічі з відомими письменника-
ми. Були екскурсія по Чернігову, 
поїздка в селище Седнів, знайом-
ство пам`ятками історії, в тому чис-
лі пов̀ язаними з літературою і мис-
тецтвом.

А 22 червня в бібліотеці відбу-
лося урочисте вручення сертифіка-
тів випускникам школи (на фото). Їх 
отримали 25 дітей. 

До серпня триває збір творів 
учасників, підготовка майбутньої 
книжки. Її вихід планують до Дня 
Чернігова.

Посмертно представили 
об`ємний словник 

омонімів 
Ганни Арсенич-Баран

«Словник українсько-росій-
ських міжмовних омонімів» Ганни 
Арсенич-Баран 24 червня пред-
ставили читачам. У міській біблі-
отеці імені Коцюбинського зібра-
лись рідні та друзі авторки – відо-
мого філолога, очільниці обласної 
письменницької організації, ав-
торки кількох книг та понад 200 
публікацуій. П’ять років вона го-
тувала книгу, але не встигла її 
предсчтавити читачам, бо піш-
ла із життя у квітні цього року че-
рез хворобу. Майже чотири тися-
чі українських та російських слів, 
які однаково звучать та мають різ-
ні значення, Ганна Арсенич-Баран 
зібрала в один словник.

«Тих, хто тримає мовний фронт, 
дуже мало і, коли вона вибула із 
цих рядів, то відчувається, що та-
ких людей дуже бракує, і вони є не-
замінними», сказала на представ-
ленні колежанка авторки, філолог 
Людмила Зіневич, директорка бі-
бліотеки і Центральної міської бі-
бліотечної системи.

«Прикро, що презентації, які 
любила Ганна Василівна, такі гучні, 
такі шедевральні, масштабні, те-
пер проходять без неї. Тобто, коли 
ми книжки її презентуємо, а вона 

з небес дивиться на нас і радіє з 
того, що залишила нам такий вели-
чезний скарб», сказала колежанка 
авторки Світлана Молочко.

«Міжмовні омоніми – це лю-
дина мала проаналізувати кожні-
сіньке слово обох мов, української 
мови й російської. І для цього Ган-
на Василівна брала загальномов-
ні тлумачні словники української 
мови, так само російської мови. Це 
титанічна, велика праця», зазначи-
ла рецензентка видання Тетяна Хо-
мич.

Безкоштовні курси 
української мови

Цей волонтерський проєкт діє 
в Чернігові вже 6-й рік. Останні 
два роки курси працюють при місь-
кій бібліотеці. Керівниця курсів – 
директорка міської центральної бі-
бліотечної системи, кандидат філо-
логічних наук Людмила Зіневич. 

В рамках курсів кандидат фі-
лософських наук Тамара Андрій-
чук прочитала цикл лекцій «На-
шого цвіту по всьому світу», про 
письменників, митців української 
діаспори. А нещодавно вона ж 
прочитала лекцію «Іван Миколай-
чук ( 1941 – 1987). Перерваний 
політ «білого птаха» українсько-
го кіно». До 80-річчя з дня наро-
дження видатного українського 
кіноактора і режисера. Зокрема, 
його фільм «Вавилон ХХ» став ше-
девром українського і європей-
ського кіно. Миколайчук був ре-
жисером-постановником фільму, 
співавтором сценарію, зіграв го-
ловну роль – сільського філософа 
Фабіана, підібрав чудовий музич-
ний ряд фільму. 

Творчість юних
24 червня у бібліотеці в меж-

ах проекту «Книжковий арсенал» 
відбулася презентація творчості 
молодих письменників Чернігова. 
Дельфіна Вербенс (Анастасія При-
моченко) зачитала уривки зі сво-
го фантастичного роману «Люта». 
Свій новий твір прочитав лауреат 
першого літературного конкурсу 
творів про Чернігів «Під знаком Си-
маргла» Олексій Білогура. Читали 
свої вірші Настя Богорад та Окса-
на Замятіна, які готують збірки по-
езій. 

Бібліотека планує регулярно 
проводити такі літературні вечори, 
де представляючи творчість моло-
дих чернігівців.

Чернігівська міська бібліотека ім. М. Коцюбинського

Філармонійний центр

Хор ім. Бортнянського – до Дня Святої Трійці
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Бліц-інформ
Є гарна робота 
з високими зарплатами
З пом’якшенням карантину бізнес по-

ступово відновлює діяльність, і пропозицій 
роботи стає більше. Нові вакансії у базі да-
них обласної служби зайнятості з’являються 
постійно. Серед них є й високооплачувані. 
Отже, кому роботодавці Чернігівщини готові 
платити найбільше і скільки саме?

Головний технолог (25 000 грн), Чернігів.
Тракторист-машиніст сільськогосподар-

ського (лісогосподарського) виробництва (20 
000 грн), Городнянська ОТГ, с. Дібрівне (Чер-
нігівський р-н).

Менеджер (управитель) з питань регі-
онального розвитку підприємства (20 000 
грн), Чернігів.

Машиніст крана автомобільного (20 000 
грн), Прилуки.

Водій автотранспортних засобів (20 000 
грн), Ніжинський р-н, с. Талалаївка.

Авторемонтник (20 000 грн), Чернігів.
Машиніст крана (кранівник) (18 000 грн), 

Чернігів.
Майстер (17 600 грн), Чернігів.
Головний механік (16 800 грн), Ніжин.
Машиніст крана автомобільного (16 000 

грн), Прилуки.
У службі зайнятості – найбільша база ле-

гальної роботи в межах країни, перегляну-
ти яку можна онлайн на порталі державної 
служби зайнятості - https://chg.dcz.gov.ua.

Крім того, у службі зайнятості роботодав-
ці можуть скористатися новими технологіями 
підбору працівників, зокрема на засадах ре-
крутингу – на повному ринку праці. І все це 
цілком безкоштовно.

Безробітні на громадських 
роботах збирали 
макулатуру, садили ліс, 
оформляли субсидії
Організація громадських та інших робіт 

тимчасового характеру – одна з низки соці-
альних послуг, які пропонує служба зайня-
тості. З початку року участь у громадських та 
інших роботах тимчасового характеру взяли 
1,1 тис. безробітних області. 267 осіб займа-
лися екологічним захистом навколишньо-
го середовища. Вони здійснювали збір вто-
ринної сировини – макулатури, поліетилену 
та поліетиленових пляшок і робили довкілля 
чистішим. 261 особа працювали на роботах 
по впорядкуванню територій, кладовищ, за-
ймалися вирубуванням, розчищенням, при-
биранням придорожніх смуг. У квітні 79 без-
робітних взяли участь у посадці лісу в ДП «До-
брянський лісгосп», ДП «Борзнарайагроліс-
госп» та ДП Чернігівський військовий лісгосп.

13 осіб тимчасово працювали в органах 
соціального захисту, допомагаючи громадя-
нам оформити житлові субсидії, а фахівцям – 
опрацювати відповідну документацію.

Велосипедист Андрій 
Пономар – чемпіон України
Чернігівець став чемпіоном України в 

олімпійських видах програм. 20 червня на 
Львівщині завершився чемпіонат України з 
велоспорту на шосе – основний для відбору 
на чемпіонати Європи, світу та Олімпійських 
ігор 2021 року.

Андрій Пономар став чемпіоном Украї-
ни в останньому змагальному дні. Він здобув 
першість в індивідуальній груповій гонці.

«Шість годин їхав ці 220 кілометрів. Ви-
грав у другого місця п'ять хвилин», каже тре-
нер Андрія Микола Аксюта.

Спортсмен прилетів до України за день до 
змагань. Він був в Італії, де брав участь у гон-
ці «Джиро д'Італія».

Чи поїде Андрій Пономар на Олімпійські 
ігри? Зараз тренери відбирають трьох людей 
(серед яких і чернігівський спортсмен), які по-
їдуть на збір до Туреччини на три тижні. Хто із 
них трьох по завершенню зборів буде у най-
кращій фізичній формі, той і поїде на Олімпій-
ські ігри.

Історія краю

Торік до обласного художнього 
музею ім. Григорія Галагана звер-
нулися з Пакуля з проханням допо-
могти врятувати ікону св. Трійці, яка 
зберігається в місцевій церкві. Ця 
ікона колись знаходилась у Троїць-
кій церкві, яку в 1710 році побудува-
ли управителі Пакульської промис-
лової вотчини Києво-Печерської 
лаври, а після знищення церкви в 
1938 році ікону переховували меш-
канці села.

Ми виїздили в село Пакуль і огля-
нули ікону. Стан її був жахливий. Рі-
шення було однозначне – потребує 
негайної реставрації.

На сьогодні художник-реставра-
тор Ігор Шаполов завершує рестав-
рацію, й ікона наче набуває другого 
життя. Через певний час вона зможе 

повернутися до церкви села Пакуль.
Хочу подякувати керівнику сіль-

госппідприємства «Зерно-Злата» 
Андрію Ткаченку, який виявив вели-
ку повагу до справи врятування па-
кульської ікони.

На зустрічі староста Пакульсько-
го старостинського округу Михайло-
Коцюбинської територіальної гро-
мади Вікторія Дацюк вручила По-
дяки від громади представникам 
обласного художнього музею та Ан-
дрію Ткаченку за збереження духо-
вної спадщини села Пакуль.

Юрій ТКАЧ, 
директор комунального закладу 

«Чернігівський обласний 
художній музей імені Григорія 

Галагана» обласної ради

Пам'ять про земляків
Представлено уточнені матеріали багаторічної ро-

боти щодо загиблих на фронтах ІІ світової війни меш-
канців Седнева. Пошукова робота наукового співро-
бітника музею Андрія Курданова дозволила встанови-
ти нові 70 імен. 243 прізвища розміщені у формі хро-
ніки (роки та місяці війни). Розмова йшла і про бойові 
нагороди тих, хто повернувся з фронту – 200 прізвищ 
ветеранів-учасників бойових дій.

Трагічна доля земляків, показ фото військовополо-
нених, знайдених в архівах, представлення прикладів 
подвигів седнівців у текстах нагородних документів, 
перегляд документального фільму – все це виклика-
ло неабиякий інтерес та жваве обговорення присутніх. 
Навіяло спогади сімейних розмов про війну. Пам’ять 
жива!

Для збереження пам’яті односельців звертаємось 
до всіх: приносьте документи, сімейні архіви, фото до 
Садиби. Матеріали будуть оброблені і збережені.

Тетяна ЛУГОВСЬКА,
завідувачка Седнівською філією «Садиба родини 

Лизогубів» обласного історичного музею 

Чернігів – одне з найкраси-
віших міст України, одне з най-
зеленіших. Не в останню чергу 
й тому таке гарне, що буяє де-
ревами, кущами, квітами. Кра-
сиві наші тінисті парки і скве-
ри, вулиці. Багато зроблено по 
благоустрою, озелененню, най-
перше – в центрі міста, але не 
лише. 

Однак, час від часу виника-
ють конфліктні ситуації з при-
воду вирубування дерев. Місь-
ка влада прагне пояснити це 
необхідністю в тих чи тих ви-
падках: старі дерева, що загро-
жують середовищу міста, лю-
дям, заважають комунікаціям. 
Але ось ще й такі дві ситуації. 

Спершу публікація з попу-
лярного, чернігівського сайту 
SVOBODA.FM, за 18 червня, від 
його засновника, журналіста 
Олега Головатенка. 

«На вулиці Мстиславській 
у Чернігові під час проведення 
робіт з облаштування тротуару 
ФОПом-субпідрядником, «згід-
но з ордером на видалення 
дерев, виданим управлінням 
ЖКГ, на основі протокольних 
висновків комісії, яка обстежу-
вала дерева (5 здорових і 5 фа-
утних)» вирізали здорові липи. 
Першими забили на сполох ак-
тивисти організації «Еко Місто». 
Затінку на колись зеленій вули-
ці влітку тепер стане менше.

Схоже, що подібні тенденції 
з облаштування міських тери-
торій – це сумна історія.»

«Знайдіть відмінності 
між малюнками»
Є така весела гра, в якій 

інколи не так просто виявити 
гарно замасковані відміннос-
ті між малюнками. Ну, тут за-
вдання для читача дуже лег-

ке: одразу видно різницю на 
цих фото: будівля в обрамленні 
пишних каштанів і вона ж – аб-
солютно лиса, як і вся вулиця. 

Обидва фото мої, зробле-
ні з одної точки: перше кіль-
ка років тому, друге – дня-
ми. Як і Мстиславська, це теж 
центр міста, навіть взагалі за 
якісь дві сотні метрів від місь-
кої ради. Це вулиця Хлібопе-
карська. Лише на 20-му році 
незалежності, під час першого 
перейменування в місті, ста-
ровинній вулиці було поверну-
то цю давню назву, пов̀ язану, 
очевидно, з гарним ремеслом 
цього району. До того вулиця 
носила ім`я Воровського, одно-

го з більшовицьких діячів. 
Для мене і моїх колег по 

славній колись газеті «Сівер-
щина» ця вулиця і цей будинок 
особливі. Не тільки тому, що 
це пам`ятка історії та архітек-
тури будови 1906 року, одна з 
найкрасивіших серед цивіль-
ної архітектури міста. Наші хра-
ми знамениті на всю країну і за 
кордоном, а от давньої цивіль-
ної архітектури в місті збері-
глося мало.

Цей красивий будинок за 
№ 10 є обласною комуналь-
ною власністю, у віданні облас-
ної ради. Ще у 1992 році вла-
да передала будинок у корис-
тування обласній організації 
«Просвіти». І саме тут народжу-
валася в грудні того ж року зна-
менита обласна газета «Сівер-
щина», тут була її редакція аж 
по осінь 2013 року. Два деся-
тиліття я відпрацював у цьому 
домі, в тому числі 12 з полови-
ною років редактором газети. 
А ще тут ми видавали її дочірнє 
видання, обласну газету «Біла 
хата», кілька років і ще одну 

обласну газету «Просвіта». Тут 
народився журнал «Чернігів», 
нині «Літературний Чернігів». 

Вулиця невелика, кілька 
сотень метрів. Починається від 
проспекту Перемоги, навпро-
ти видавництва «Десна», і ви-
ходить на вулицю Князя Чор-
ного. Спокійна, затишна, попри 
центр міста. По обидва боки 
була обсаджена каштанами. 

Звісно, час від часу дерева 
треба було обрізати, особливо 
коли вони «витягувалися» гіл-
лям до ліній електромереж. 

Але те, що сотворили ко-
мунальники тут років три тому, 
було дивним «обрізанням». По-
тужні крони каштанів обкар-
нали мало не до самих стов-
бурів. Тоді наша газета писала 
про це, з фото. Не буду його по-
вторювати, щоб не займати ще 
місця і не навіювати сум на чи-
тачів цими обрубками. 

Тоді комунальники поясни-

ли, що, мовляв, дерева хворі-
ють, як і загалом каштани по 
Чернігову, що таке обрізання 
стане лікуванням, омолоджен-
ням дерев. Деякі з них врешті 
обросли новою, хай невеликою 
кроною, але деякі – всохли. 

І ось комунальники «вирі-
шили проблему» кардинально. 
Вся вулиця вирізана налисо. 
Видалено й пні. Звичайно, за-
раз уже прибрано первісний 
«погром». Мабуть, тут посадять 
нові дерева, чи то наші кашта-
ни і липи, чи якісь екзотичні за-
морські, на які нині пішла мода. 
Але вони виростуть не так ско-
ро, принаймні, не за цього 
скликання міської ради. Поки 
що ж доведеться «милуватися», 
тобто терпіти ось такий незвич-
ний вигляд вулиці як для краси-
вого і зеленого міста. 

 
Підготував Петро Антоненко 

Дереворубство

Ікона св. Трійці незабаром 
повернеться в Пакуль



№202   1 липня 2021 року№202   1 липня 2021 року
Світ-Світ- інфоінфо 5Україна і світ

1

Україна 
і Євро-2020
На 16-му 

ч е м п і о н а т і 
Європи з фут-
болу 11 – 23 
червня прой-
шов групо-
вий турнір. 
По 4 команди 
у 6-ти групах 
грали кожна 
з кожною. По 
2 кращі вийшли у одну восьму фіналу. 
Вибули з турніру останні команди груп: 
Туреччина, Росія, Північна Македонія, 
Шотландія, Польща, Угорщина. Росія, 
яка грала вдома і була одною з 10-ти 
країн, де проводився чемпіонат, міні-
мально переграла Фінляндію 1:0, але 
зазнала розгрому від Бельгії – 0:3 й 
Данії – 1:4. 

Вибули з турніру і дві найгірші ко-
манди з тих 6-ти, що посіли треті міс-
ця в групах: Фінляндія, Словаччина. 4 
інші, що набрали більше очок та мали 
кращу різницю м`ячів, пройшли далі: 
Швеція, Чехія, Португалія (мали по 4 
очки), Україна – 3 очки. 

Склад пар одної восьмої фіналу 
був визначений зарані, згідно місць, 
зайнятих у групах. Ось ці пари і резуль-
тати матчів, що пройшли до вівторка. 

Данія – Уельс – 4:0; Італія – Австрія 
– 2:1; Чехія – Нідерланди – 2:0; Бель-
гія – Португалія – 1:0; Іспанія – Хорва-
тія 5:3 (основний час – 3:3); Швейца-
рія – Франція – 3:3 (по пенальті 5:4); 
Англія – Німеччина – 2:0. 

Ось хто грає у чвертьфіналі: 
Швейцарія – Іспанія (матч 2 липня, 
Санкт-Петербург); Бельгія – Італія (2 
липня, Мюнхен); Чехія – Данія (3 лип-
ня, Баку).

Матч Швеція – Україна проходив 
у вівторок увечері, коли цей номер га-
зети вже був підготовлений до друку. І 
саме переможець його грає у чверть-
фіналі з Англією, 3 липня в Римі. 

Завершальна стадія чемпіонату 
пройде у Лондоні: півфінал 6 і 7 липня, 
фінал 11 липня. 

А тепер про виступ України. Це 
наш третій чемпіонат Європи, третій 
поспіль. На Євро-2012 ми потрапили 
без відбору, як співгосподарі разом з 
Польщею. Виграли лише перший матч, 
у Києві, у Швеції – 2:1. Обидва м`ячі за-
бив нинішній головний тренер нашої 
збірної Андрій Шевченко. Далі були дві 
поразки, без забитих м`ячів, не потра-
пляння в наступний етап. Повним фі-
аско завершився наступний чемпіо-
нат 2016 року у Франції: програно всі 3 
матчі в групі, не забито жодного м`яча. 

Нині на Євро Україна, за жеребку-
ванням, виступала в доволі посеред-
ній групі. Наші стартували 13 червня 
матчем з Нідерландами. Програючи 
0:2, наші в другому таймі були зрівня-
ли рахунок. Перший м`яч забив капі-
тан збірної, чернігівець, вихованець 
«Десни» Андрій Ярмоленко. Цікаво, 
що це був перший гол збірної після аж 
5-ти безгольових матчів на попередніх 
Євро. Ще один м`яч забив Роман Ярем-
чук, що виступає в Бельгії. Але супер-
ник все ж забив переможний гол. 

Наступний матч став єдиним пере-
можним для наших у групі: по м`ячу у 
ворота збірної Північної Македонії за-
били ті ж Ярмоленко і Яремчук. Супер-
ник сквитав один м`яч. 

А останній матч в групі, з Австрі-
єю, наші провели вкрай погано. Ав-
стрія виграла 1:0, причому, якщо наші 
і близько не мали шансів забити, то су-
перники могли це зробити не раз. 

Отже, команда опинилася на грані 
вильоту з турніру. І не все залежало від 
неї. І лише перемоги Іспанії над Сло-
ваччиною і Швеції над Польщею допо-
могли нам: до Фінляндії додалася ще 
одна невдаха турніру – Словаччина: 
саме ці дві команди стали двома най-
гіршими з тих, хто зайняли треті місця 
в групах. 

Президент України Володи-
мир Зеленський анонсував, що 
до 30-річчя Незалежності Украї-
ни у Київ зі Швеції привезуть ори-
гінал першої української Консти-
туції Пилипа Орлика 1710 року. 

Під час виступу у Верховній 
Раді на честь 25-річчя Конститу-
ції Зеленський зазначив, що до 
30-річчя Незалежності до Укра-
їни вперше за 311 років приве-
зуть оригінал Конституції Пилипа 
Орлика.

За словами президента, Кон-
ституцію разом із булавами геть-
манів Пилипа Орлика та Івана 
Мазепи можна буде побачити у 
Софійському соборі.

Пряма мова: «За 311 років 
ця Конституція ніколи не була на 
батьківщині. Це неправильно, не-
справедливо і це потрібно випра-
вити. Так можна описати діалог, 
який ми вели декілька місяців із 
владою Швеції, де зберігається 
оригінал Конституції».

Зеленський сказав, що Наці-
ональний архів Швеції вже пере-
дав Україні три копії документа. І 
одна з копій вже вранці була ви-
ставлена у фойє Верховної Ради. 

Довідка. Конституція Пили-

па Орлика – договори та поста-
нови Прав і вольностей Війська 
Запорозького – конституційний 
договір гетьмана Війська Запо-
розького Пилипа Орлика зі стар-
шиною та козацтвом, який ви-
значав права та обов'язки всіх 
членів Війська. Укладено 5 квіт-
ня 1710 року в місті Бендери під 
час обрання Орлика гетьманом, 
наступником померлого там же 
гетьмана Івана Мазепи.

Від усієї старшини та козацтва 
конституцію Орлика підписав ко-
шовий отаман Кость Гордієнко. 
Написана латиною та староукра-
їнською мовою. Складається з 
преамбули та 16 статей. Украї-
номовний оригінал Конституції 
зберігається в Москві у Росій-
ському державному архіві давніх 
актів.

Латиномовна копія XVIII сто-
ліття зберігається в Стокголь-
мі у Національному архіві Шве-
ції. До архіву документ потра-
пив після розкопок на сільсько-
господарських угіддях. На думку 
шведських вчених, документ пе-
реписав Пилип Орлик для вру-
чення дипломатам європейських 
держав.

Президент Володимир Зе-
ленський 28 червня під час уро-
чистого засідання Верховної 
Ради з нагоди Дня Конституції 
України вніс на розгляд парла-
менту як невідкладний проєкт 
закону про великий Державний 
герб України. 

Пряма мова: «За ці роки 
було багато різних конкурсів, су-
перечок, сварок, думок і різних 
бачень. Це нормально, це демо-
кратія. Я гадаю, що у рік 30-літ-
тя незалежності і 25-ліття Кон-
ституції потрібно в цьому пи-
танні нарешті поставити крапку. 
А тому, відповідно до статті 93 
Конституції України, вношу на 
розгляд Верховної Ради України 
проєкт закону про великий Дер-
жавний герб України і визначаю 
його як невідкладний для поза-
чергового розгляду Верховною 
Радою. І доповідатиме під час 
його розгляду на пленарному 
засіданні парламенту перший 
президент України Леонід Крав-
чук».

Зеленський подякував депу-
татам усіх партій і фракцій за ро-
боту, а також висловив подяку 
депутатам Верховної Ради дру-

гого скликання, яка ухвалила 28 
червня 1996 року Конституцію 
України.

Наразі затверджено лише 
малий герб України – тризуб. 
Згідно зі ст. 20 Конституції, Ве-
ликий Державний Герб України 
встановлюється з урахуванням 
малого Державного Герба Укра-
їни та герба Війська Запорізь-
кого законом, що приймається 
не менш як двома третинами від 
конституційного складу Верхо-
вної Ради. Головним елементом 
великого Державного Герба 
України є Знак Княжої Держави 
Володимира Великого (малий 
Державний Герб України).

Конкурс ескізів великого 
герба України оголошували три-
чі: у 1991-му, 2001-му та 2007 
роках, однак щоразу безрезуль-
татно.

У 2009 році Кабмін навіть 
затвердив проєкт великого гер-
ба. Він включав зображення 
малого герба у центрі, по боках 
- фігури лева і запорозького ко-
зака, знизу - синьо-жовту стріч-
ку, а вгорі - княжу корону. Однак 
цей проєкт так і не був винесе-
ний на розгляд Верховної Ради.

Грають, беручи 
участь у виборчій агіта-

ції, роботі в комісіях і спо-
стерігачами. Врешті, грають са-
мим членством у партіях. При 
тому, глава сімї може бути в од-
ній партії, його дружина в дру-
гій, син у третій. І нічого, ходять, 
заробляють на мітингах кож-
ної партії, роздаючи їхню агі-
тацію, працюючи у виборчих 
кампаніях. 

Натомість, ці співгромадяни 
байдуже спостерігають за дегра-
дацією партій, у тому числі і ба-
гатьох національно-демократич-
них, зі славною історією і сумним 
сьогоденням. Хоч партквитки, 
там, де вони хоча б є, абсолют-
но однакові і у голови партії, і у її 
районного чи обласного функці-
онера, і у рядового партійця. Але 
саме при потуранні цього партій-
ця топчуться всі норми демокра-
тії у начебто ж «демократичних» 
партіях, вони перетворюються 
в секти, обслуговуючи олігархів, 
від загально українського до об-
ласного й районного рівня. 

Зараз спричинився гвалт з 
приводу такої деградації, розва-
лу й парламентської партії «Го-
лос», її фракції у Раді. А що тут 
дивного? Бо це був завідомо 
штучний політпроект навіть на тлі 
загалом наших таких проектів. 
Це було позаторік копіювання, 
якщо не сказати – мавпування, 
несподіваного, супер розкруче-
ного проекту «Слуга народу», що 
вперше у нас виграв за рік двоє 
головних виборів – президент-
ські і парламентські, вперше здо-
був монобільшість у Раді. 

Під цю копіровку затівався і 
«Голос». Ага, лідером «Слуги наро-
ду» йде відомий актор і представ-
ник шоу-бізнесу Зеленський, то 
давайте запустимо в лідери «Го-
лосу» теж відомого актора і шоу-
мена Вакарчука. Йому навіть на 
початку президентської виборчої 
кампанії «малювали» так звані 
«рейтинги», майже на рівні Зелен-
ського. Треба – значить, намалю-

вали. Адже наші так звані «рей-
тинги» – річ продажна, куплена-
продана. 

Примірники «під копіровку» 
завжди блідіші оригіналу. Так і 
партія «Голос» «з рипом» проліз-
ла в Раду, отримавши невелич-
ку фракційку. І займаючи остан-
нє місце по значимості, ця пар-
тійка, фракційка вийшла на пер-
ше місце по продукуванню заяв, 
велемудрих сентенцій, які чи не 
щодня ліпила через Фейсбук: на 
кшталт, що «сніг треба чистити», 
«пенсії треба платити».

Між тим, лідер партії і фрак-
ції Вакарчук невдовзі взагалі 
вийшов з Ради, склав повнова-
ження депутата. До речі, вдруге 
у своїй політичній кар̀ єрі. Сво-
го часу вже виходив з Ради, за-
явивши, що розчарувався в по-
літиці. Але згодом, виходить, чи-
мось знову «зачарували». 

Ото таке воно, наше партійне 
«спонсорство»…

Як Джо Байден 
«підписав петицію»

Офіс Президента України по-
просив Державну службу спе-
ціального зв’язку пояснити, як 
петицію про Татарова підписав 
«Джо Байден». Мова про петицію 
щодо вимоги звільнення заступ-
ника керівника Офісу президен-
та Олега Татарова, серед «підпи-
сантів» якої несподівано виявив-
ся … президент Сполучених Шта-
тів Америки.

Цей анекдотично-політич-
ний інцидент зараз розслідуєть-
ся. Держспецзв’язку повідоми-
ла: «Сьогодні отримано звернен-
ня від Офісу Президента України 
щодо можливої маніпуляції з під-
писами при голосуванні на сайті 
електронних петицій офіційного 
інтернет-представництва Прези-
дента України. Негайно розпоча-
то вивчення даного інциденту та 
перевірку інформаційної безпе-
ки ресурсів.»

Поки з цим розбираються, 
варто загалом поговорити про 

так звані «петиції». В даному разі 
йдеться про посадовця Офісу 
Президента Татарова, який став 
аж надто популярний в Інтерне-
ті, насамперед у Фейсбуці. Щодо 
нього, аж кишить трафаренних 
визначень, що він «звинувачу-
ється» в тому-то і тому-то. Причо-
му, для споживачів медіа, Інтер-
нету байдуже, ким звинувачуєть-
ся. Хоч навіть якщо правоохорон-
ними органами, то скільки вже 
цих «звинувачень», скільки гучно 
порушених кримінальних справ 
лопалися, як мильна булька. Ще 
менша ціна «звинуваченням» са-
мих споживачів медіа та інтерне-
ту, де діє ефект «снігової лавини»: 
почув про «звинуванення» – при-
єднуюся і їх розмножую. 

Але річ навіть не в Татарову, 
не виключено, що звинувачення 
його у проявах корупції підтвер-
дяться. Мова зараз про саме 
явище «петицій», яке подається, 
як глас народу, великий прояв 
демократії. 

В наше правове поле введе-
но й це поняття щодо петицій. За-
пускається на загал якась пети-
ція-пропозиція. І не обов̀ язково 
кримінального характеру. Може 
бути просто пропозиція щось 
вдосконалити, спорудити, від-
крити. Але особливо популярні 
гнівні петиції в царині «боротьби 
з корупцією» – покарати такого-
то і таких-то. 

Якщо під петицією підписали-
ся не менш як 25 тисяч громадян, 
органи влади, аж до глави дер-
жави включно, мусять розгляну-
ти це подання і якось зреагува-
ти на нього. Не обовязково абсо-
лютно погодившись з пропозиці-
єю петиції. Щодо кримінальних 
аспектів, тут простіше всього по-
слатися на те, що належне роз-
слідування ведуть правоохорон-
ні органи держави, і за ними й су-
дами – вердикт, а не за віртуаль-
ними петиціянтами. 

Підписи під петицію нині за-
звичай ніхто не збирає, бігаючи 

з папірцем з її текстом. Все ро-
биться в Інтернеті. Відтак, і по-
літично-анекдотичні випадки 
з «підписами» глав зарубіжних 
держав. 

Але й без цього чи варто так 
«мліти», дивлячись на ці петиції? 
Бо ну що за клопіт – зібрати 25 
тисяч підписів в Інтернеті? На 40 
мільйонів населення. Нехай на-
віть на кілька мільйонів корис-
тувачів інтертету. Це ж все одно 
– якийсь 1 % їх, один зі ста! А як 
з̀ вляється «особиста думка» цих 
петиціянтів? Та дуже просто, це 
«думка від думки інших». Інакше 
кажучи – «думання натовпом». І 
це думання дуже легко скерову-
вати тим же таки інтернетом, ку-
пленими-проданими засобами 
масової інформації.

Все сказане стосується і ще 
одної форми начебто «гласу на-
роду» – так званих референду-
мів. Механізм там подібний: зби-
рається якась кількість підписів 
під «петицією» про необхідність 
його проводити, і влада має його 
провести, цей референдум, за-
гально національний чи місце-
вий. 

Ось зараз «розкручується» 
певними політсилами пропо-
зиція референдуму щодо ринку 
землі. Не встряючи зараз у дис-
кусію щодо дуже непростого пи-
тання про продаж землі, варто 
сказати про інше. Як сформуєть-
ся у мільйонів співгромадян осо-
биста думка, позиція в даному 
разі по цьому питанню? Та все 
так же, засобами інформації, на-
самперед найбільш потужним – 
телебаченням, пресою, тим таки 
інтернетом. А там бідний обива-
тель надивиться, наслухається, 
начитається стільки і такого…

Тому, мабуть. варто, розма-
хуючи «петиціями», затіваючи ре-
ферендуми, щось робити, щоб 
був нормальним наш іноформа-
ційний простір. 

Петро АНТОНЕНКО
Фото на 1 стор. – автора

Етюди чарівного літа

Президент Зеленський вніс до Ради 
законопроєкт про великий герб України

До Дня Незалежності в Київ привезуть оригінал 
Конституції Пилипа Орлика 1710 року
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Бліц-інформ
Чехи відзначають 
30-ліття закінчення 
радянської окупації
21 червня 1991 року останні радянські 

вояки покинули Чехословаччину. Так закінчи-
лась окупація Чехословаччини, що тривала від 
серпня 1968 року, коли радянські війська при-
душили «Празьку весну» – процес демократи-
зації в країні. Але на рубежі 1980–1990-х Ра-
дянський Союз і його сателіти – соціалістич-
ний табір вже розвалювалися. 

Закінчення окупації означало звільнення 
сотень житлових будинків, орних земель, гро-
мадських споруд. 

30 років тому з Чехословаччини виїхало 
73500 радянських військових, 39 тисяч чле-
нів їх родин, 1220 танків, 105 літаків, 2 505 
бойових транспортерів, було вивезено 95 ти-
сяч тон амуніції.

Сенат – вища палата парламенту Чехії, 
вийшов з ініціативою оголосити день 26 черв-
ня Днем пам’яті. Того дня 1991 року тодіш-
ній президент Чехословаччини Вацлав Гавел 
підписав «Наказ про виведення радянських 
військ з теренів ЧСФР» (Чехословацька Феде-
ративна Республіка).

У Техасі листопад 
оголосили місяцем 
пам’яті про Голодомор
Палата представників штату Техас одного-

лосно ухвалила резолюцію, яка визнає листо-
пад 2021-го місяцем пам’яті про геноцид укра-
їнського народу. Про це повідомив Комітет 
США з визнання Голодомору в Україні геноци-
дом. «Враховуючи, що загроза геноциду та ти-
ранії все ще присутня в нашому світі, цей жах-
ливий епізод в історії людства містить попе-
редження, які залишаються актуальними. Сві-
това спільнота має вивчити уроки минулого, 
аби запобігти подібним злодіянням у майбут-
ньому… Палата визнає листопад 2021 року 
місяцем пам’яті геноциду в Україні й закликає 
мешканців штату замислитися про Голодомор 
і вшанувати пам’ять загиблих», – йдеться в ре-
золюції.

Комітет подякував Ґреґу Бучаю, почесно-
му консулу України, за його зусилля та спри-
яння в інформуванні про Голодомор у штаті Те-
хас. Завдяки ухваленій резолюції Техас став 
23-м штатом США, який визнав Голодомор в 
Україні геноцидом.

Пам`яті кобзаря 
Тараса Силенка

Український 
актор та кобзар 
Тарас Силенко по-
мер 22 червня на 
49-му році життя, 
після тяжкої хво-
роби.

Силенко на-
родився 29 груд-
ня 1972 року в Ки-
єві.  У 1989-1992 

роках навчався в студії на підготовці актор-
ських кадрів при Державній (тепер Національ-
ній) капелі бандуристів. У 1996 році закінчив 
Київський інститут культури. Паралельно з на-
вчанням працював у Стрітівській кобзарській 
школі, Київському театрі «Берегиня», кобза-
рював. Лауреат першої вокальної та спеціаль-
ної премії на Міжнародному конкурсі культур 
Придунайського регіону у м. Джурджу (Руму-
нія, 1993 рік). Був членом Всеукраїнської спіл-
ки кобзарів, де працював референтом.

У 2008 році став Заслуженим артистом 
України. Відомий не лише талановитими ви-
ступами, а й ролями кобзаря в декількох філь-
мах.

У репертуарі Тараса Силенка – сотні на-
родних пісень (періоду Київської Русі, чумаць-
ких, козацьких, повстанських, ліричних) і ав-
торських Бандура Тараса Силенка звучала на 
фестивалях по всій Україні

Концертував майже у всіх областях Укра-
їни, а також у Росії, Польщі, Чехії, Словаччині, 
Австрії, Німеччині, Франції, Румунії, Литві, Лат-
вії. Добре освоїв техніку гри не тільки на ака-
демічній (хроматичній), але й на старосвітській 
(діатонічній) бандурах. Виступав на сцена та 
вулицях.

Мін’юст перевіряє «Білоруську 
асоціацію журналістів»: 

вимагає «тисячі документів» 
у стислі терміни

«Вирок міг бути 
ще у 2019-му»

Суд почав розгляд об'єднаної справи 
по розстрілах на Майдані

Святошинський районний суд столиці провів перше засідан-
ня по суті в об'єднаному провадженні стосовно розстрілів у Киє-
ві на Інститутській 20 лютого 2014 року. Підсудними по цій спра-
ві проходять п'ятеро ексбійців спецпідрозділу «Беркут», раніше їх 
справи розглядалися окремо.

Місце перебування трьох ексберкутівців досі невідомо, вони 
переховуються, але нещодавно в Україні прийняли закон про за-
очне засудження, через це справи об'єднали в одне проваджен-
ня заради прискорення вироку. Як пройшло перше судове засі-
дання по об'єднаній справі спостерігала кореспондентка «Сус-
пільного» Дарина Коломієць.

На лаві обвинувачених у Святошинському суді Києва, як і ра-
ніше, знаходяться лише двоє колишніх «беркутівців» – Сергій 
Тамтура та Олександр Маринченко. Усі інші – Павло Аброськін, 
Сергій Зінченко та Олег Янішевський – були звільнені з-під вар-
ти й видані до ОРДЛО у 2019 році в межах обміну полонених. За 
словами їхніх адвокатів, місцеперебування інших підзахисних 
їм досі невідоме. Проте вони продовжують їх захищати. Як і при 
першому засіданні ідею об’єднання кримінальних проваджень 
називають затягуванням.

«Ми проти об'єднання, бо ми втрачаємо динаміку. У нас є 
двоє підзахисних, які перебувають в залі суду. А об'єднання та-
ких справ ставлять під сумнів неупередженість суду. Виглядає як 
затягування. Ця справа набуває статус політичної. В мене навіть 
сумніви стосовно законності такого об'єднання», заявив Суспіль-
ному Ігор Варфоломєєв адвокат Зінченка та Тамтури.

Головуючий суддя Сергій Дячук з адвокатами обвинувачених 
не погоджується. За його словами ніякого затягування немає, 
оскільки суд залишається на ті й же стадії. Нині це стадія допо-
внення з боку сторони обвинувачення.

«Ми постійно з’являємося на засідання, не зривали жодного. 
І постійно надаємо матеріали для розгляду. Тому звинувачувати 
в чомусь суд чи прокурорів це нісенітниця. Насправді всі ж ро-
зуміють, що затягнув ситуацію з вироком обмін. І нам довелося 
роз’єднати провадження, оскільки в державі не було законопро-
єкту про заочне засудження. Тепер вирок буде про всіх. Я не бачу 
затягування ніякого», заявив прокурор Ігор Земськов.

Законопроєкт про заочне засудження парламент прийняв 
27 квітня 2021 року. Цей документ дозволяє провести спеціаль-
не досудове розслідування та заочно засудити людей, які пере-
ховуються від правосуддя в Росії чи на окупованих територіях.

«Ми дуже багато зусиль додали, аби цей законопроєкт таки 
прийняли. Я вважаю, це єдина можливість отримати вирок по 
всіх обвинувачених. Майже всі, хто скоїв злочини на Майдані у 
2014-му сьогодні в Росії. Якби в нас була потужна законодавча 
база, вирок у цій справі міг бути ще у 2019-му. Тепер не раніше 
Нового року», припускає адвокатка потерпілих Євгенія Закрев-
ська.

Під час засідання суд дослідив докази, які стосуються Зінчен-
ка, Аброськіна та Янішевського. Прокурор Яніс Сімонов надав 
суду текстові документи, фото та відеоматеріали.

Далі розпочнеться стадія долучення доказів сторони 
захисту.

Довідково. Шевченківський суд Києва 14 червня оголосив 
вирок у справі ексберкутівців Віктора Ейсмонта та Володимира 
Мохоня щодо подій розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Їх 
засудили до 3 років в'язниці. Це перший обвинувальний вирок 
по подіях 30 листопада 2013 року. Проте це рішення ще можуть 
оскаржити.

Мін'юст Білорусі розпочав пере-
вірку діяльності «Білоруської асоціації 
журналістів», протягом двох днів асо-
ціація повинна була надати міністер-
ству «тисячі документів».

Як повідомляє «БАЖ», влада ви-
магає надати для звітності докумен-
ти, які охоплюють період починаючи 
з 1 січня 2018 року і завершуючи те-
перішнім часом. Зокрема, Мін’юст ви-
магає надати списки членів «БАЖ», 
заявки на вступ до асоціації, прото-
коли засідань виборних органів, всі 
вхідні і вихідні листи за цей період, всі 
фінансові документи та інше.

Запит Мін'юсту надійшов в органі-
зацію тільки у понеділок, 21 червня. «І 
сьогодні ж було запропоновано нада-
ти документи. 

Тепер представник Мін'юсту по-
відомив, що документи від «БАЖ» че-
кають у відомстві до ранку середи, 23 
червня», повідомляє «БАЖ».

Білоруська асоціація журналіс-
тів підкреслює, що всі 25 років орга-
нізація строго дотримувалася закону 
в своїй повсякденній роботі та діло-
водстві.

«Однак надати протягом двох днів 
величезний перелік документів про-
сто нереально. Хоча б тому, що части-
на документів досі перебуває в Слід-
чому комітеті, тому що їх забрали піс-
ля обшуку в офісі організації 16 люто-
го», підкреслив «БАЖ».

У зв'язку з цим «БАЖ» негайно на-
правила скаргу міністрові юстиції з 
проханням надати асоціації «адекват-
ні терміни подачі документів».

«Білоруська асоціація журналіс-
тів» заснована у 1995 році, об'єднує 
понад 1300 журналістів, редакторів, 
фотографів, видавців, і є членом Між-
народної та Європейської федерацій 
журналістів. Також «БАЖ» допомагає 
білоруським журналістам захищати 
свої професійні права і стежить за си-
туацією в ЗМІ Білорусі.

24 травня Лукашенко підписав 
зміни до законодавства про ЗМІ та 
масові акції, які суттєво обмежують 
діяльність журналістів та опозиційних 
партій. 

8 червня Лукашенко підписав по-
правки до Кримінального кодексу, які 
криміналізують критику уряду та не-
санкціоновані демонстрації. 

Незважаючи на пандемію корона-
вірусу, «Просвіта» Буковини організовує 
різні просвітницькі заходи. Недавно від-
булася онлайн-зустріч до 30-ти річчя Не-
залежності України. Конференція відбу-
лася у Чернівецькій обласній науковій 
бібліотеці ім. Михайла Івасюка.

Перший засновник просвітницької 
організації на Буковині «Руська Бесіда» 
(1869) був Митрополит Буковини і Дал-
мації, церковний, політичний і громад-
ський діяч, православний єпископ Єв-
ген Гакман (1793 – 1873), пам’ять якого 
просвітяни Буковини вшановують щоро-
ку. Ще у час Австрійської імперії Митро-
полит розумів, що націю визначає духо-
вна спільнота, яка має свій суверенітет. 
Він все життя віддав на духовно-націо-
нальне просвітництво буковинців.

До конференції долучилися про-
світяни з різних областей України-свя-
щенники, вчителі, працівники культу-
ри. Модератор була голова Чернівець-
кої обласної «Просвіти» Світлана Мас-
ловська. Благословенне слово було 
від митрополита Чернівецького і Буко-
винського ПЦУ Данила. Учасників кон-
ференції привітали заступник дирек-
тора обласної університетської бібліо-
теки Марія Довгань, заступник голови 
обласної «Просвіти», народний артист 

України Іван Дерда.
Голова Івано-Франківської «Просві-

ти» Степан Волковецький підкреслив, 
що проблема України є брак усвідом-
лення ідентичності та національно-па-
тріотичного виховання. Заступник го-
лови Чернігівської обласної «Просвіти» 
Микола Шкурко звернув увагу, що Мо-
ковських церков в Україні ще дуже ба-
гато, тому і свідомість людей і нації в 
цей час не є вирішальною. Голова Сум-
ської «Просвіти» Олексій Шевченко зга-
дав, що при «Просвіті» існує «Світлиця», 
мета якої є розвивати християнську сві-
домість. Василь Джуран, голова Черні-
вецької Спілки письменників України, 
нагадав, що Гакман був селянською ди-
тиною, який став єпископом у 42 роки 
і встиг багато зробити для українізації 
Буковини. А нині при українській владі, 
не відчувається співпраці; на законо-
давчому рівні «Просвіта» не підтрима-
на державою. А вона веде україно-цен-
тричну державотворчу роботу упродовж 
150 років!

Віра БОДНАРУК,
професор, голова Товариства Україн-

ської Мови (США).
Фото із архіву

 Віри і Богдана Боднаруків

Конференція Буковинської «Просвіти» 

Коло Університету та Митрополичої Палати: 
Богдан та Віра Боднаруки, Тарас Кияк, 

перший голова «Просвіти». Чернівці 1991

Зустріч із хористами «Просвіти» коло музею 
органної музики. Віра і Богдан Боднаруки, 

проф. Віктор Косяченко, диригент Святослав 
Мельничук. Чернівці,1996

Вісті з Білорусі
Влада Білорусі хоче 

зарахувати національний 
прапор до нацистської 

символіки
Міністерство внутрішніх 

справ запропонувало включи-
ти біло-червоно-білий прапор і 
гасло «Живе Білорусь» в список 
нацистської символіки і атрибу-
тики. 

У КДБ Білорусі надійшов на 
погодження проект відповідно-
го акта МВС.

У документі міститься спи-
сок нацистської (колабораціо-
ністською) символіки і атрибути-
ки, зокрема біло-червоно-білий 
національний білоруський пра-
пор і слоган «Живе Білорусь!», 
які активно використовуються 
під час масових акцій протесту 
проти режиму Лукашенка.

Біло-червоно-білий прапор 
пропонується заборонити в сус-
пільному просторі. Його можна 
буде показувати лише в окре-
мих випадках, зокрема, демон-
струвати у фільмах, театральних 
виставах, архівній і музейній ро-
боті.

Уже зараз, починаючи з бе-
резня, білорусів почали штра-
фувати за використання такого 
прапора. Штраф сягає приблиз-
но 580 рублів.

Національний прапор і на-
зване гасло приписуються ни-
нішньою владою білоруським 
націоналістичним формуванням 
і організаціям під час Другої сві-
тової війни. Навіть якщо цю сим-
воліку й гасло і використовували 
націоналістичні організації, бу-
дучи супротивниками тоталітар-
ного режиму СРСР, їх використо-
вували далеко не лише вони. Це 
значно давніші символи. 

Слід нагадати, що після роз-
паду СРСР, в перші роки демо-
кратичних змін у незалежній Бі-
лорусі ця символіка була дер-
жавною. Її замінили, майже 
відновивши радянську, після об-
рання у 1994 році президентом 
Олександра Лукашенка. 

Зараз Лукашенко називає 
цю символіку фашистською. Між 
тим, коли він ще зображав демо-
кратичного політика чи ще був 
ним, саме Лукашенко був одним 
з тих, хто урочисто заніс у парла-
мент нової Білорусів біло-черво-
но-білий прапор. 
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За підтримки 
діаспори «Карітас» 

допомагає ветеранам
«Карітас України» за підтримки «Союзу українських орга-

нізацій в Австралії» разом із Міністерством у справах вете-
ранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо пере-
міщених осіб України розпочинає другу фазу проєкту «Про-
грама реабілітації ветеранів та їхніх родин, що постраж-
дали внаслідок збройного конфлікту на сході України».

В другій фазі проєкту, зокрема, значну увагу зосередять 
реабілітації, що відбуватиметься в реабілітаційному центрі 
«Назарет» під Дрогобичем (Львівська область), а також на 
психологічній підтримці ветеранів та їхніх родин. Завдяки 
коштам української діаспори в Австралії в центрі «Назарет» 
обладнали приміщення для людей із обмеженими можли-
востями. Учасниками проєкту стануть понад 60 ветеранів 
і члени їхніх родин.

У рамках першої фази проєкту, який «Карітас» спільно 
з СУОА реалізовував упродовж 2019-2020 рр., допомогу 
отримали 25 осіб, серед яких дві родини загиблих на війні. 
Серед основних напрямків допомоги — медична та психо-
логічна допомога, реабілітація від алкогольної та наркотич-
ної залежності, юридичний супровід для отримання належ-
них компенсацій, матеріальна допомога для покращення 
умов життя, навчання та курси. Бенефіціари не просто отри-
мали кошти на придбання меблів, утеплення будинку чи пу-
тівку в санаторій, вони отримали важливий ресурс на май-
бутнє. 

Перша Міс Америки 
з українським корінням 

Кей Рафко
Кей народилася 26 серпня 

1963 р. у м. Монро (Мічиган, США). 
По закінченні школи медичної се-
стри (1985), в 1987 році перемо-
гла на конкурсах краси свого міс-
та та штату, що дозволило їй взяти 
участь у конкурсі Міс США в 1988 р. 
У фіналі конкурсу Кей представила 
свою програму хоспісної допомоги.

Перемога в Міс США зробила її 
надзвичайно популярною: зйомки 
для глянцю, на телебаченні. Вона 

навіть стала однією з героїнь документального фильму 
Майкла Мурa «Роджер і я». На її честь назвали одну з вулиць 
її рідного міста.

Кей заміжня, має трьох дітей. Після смерті четвертої ди-
тини очолила благодійну організацію, що підтримує батьків, 
які втратили дітей.

Diaspora.ua 

Скаутську організацію української моло-
ді «Пласт» 1912 року створив в Україні Олек-
сандр Тисовський. Основи «Пласту» ґрунту-
ються на християнському світогляді та ідеї ві-
рности українській нації. Мета станиці «Плас-
ту» в Нью-Йорку – дотримуватися тих самих 
принципів. 

По Другій світові війні в 1940-1950-х 
рр. тисячі українців оселилися в місті Нью-
Йорк і відразу ж почали відновляти україн-
ські організації, які діяли в таборах перемі-
щених осіб в Німеччині, в т. ч. «Пласт». Стани-
цю у Нью-Йорку заснували 1949-го. На по-
чатку 1950-х рр. «Пласт» винайняв будинок 
на розі 9-ї вулиці і 2-ї авеню в Мангеттені. 
Збудований 1904 року як театр, цей будинок 

1928-го перетворили на комерційну споруду 
з крамницями, офісами, студією танців, кім-
натою для більярду. 1954 року п. Дармохвал 
відкрив там ресторан «Веселка», що існує й 
зараз.

1964-го «Пласт» купив цей дім. 1968 року 
провели перший ремонт. В ті часи в пласто-
вому будинку на 9-й вулиці також відкрив-
ся магазин «Молоде життя», який продавав 
пластові однострої, відзнаки, підручники та 
виряди на прогулянки й табори.

Впродовж останніх 70 років тисячі плас-
тунів виховали тут у пластовому дусі. Відбу-
валися і продовжують відбуватися щотижня 
пластові сходини, кypiннi заняття раз на мі-
сяць, а також станичні збірки з нагоди важ-

них свят і подій. До домівки приїжджали й на-
далі приїжджають пластуни та гості з інших 
міст на пластові наради, вишколи, збори та 
вечірки/забави.

B домівці також проводять концерти, від-
відини св. Миколая, писання писанок, пока-
зи фільмів, Андріївські вечори, вечори Юна-
ка, репетиції драматичної студії та балету, 
танців, «Червоної калини» тощо. А за остан-
ніх 20 літ членство станиці зростає завдяки 
приїзду багатьох poдин із України. 

Але тепер будинок застарів. Настав час 
на відновлення: перебудова всього внутріш-
нього інтер’єру, реконструкцію стін, заміну 
ліфта, переобладнання на більшу кількість 
кімнат. Також потрібні сучасна система опа-

лення, охолодження, охорони та безпеки. 
Вартість проєкту відновлення домівки ви-
сока – $1.500.000. Завдяки щедрості нашої 
громади зібрали вже майже $900.000. Але 
ще бракує $600.000, аби розпочати рекон-
струкцію.

Звертаємося до вас, нашої української 
громади, за фінансовою підтримкою, щоб ді-
йти до нашої мети. Незалежно від суми, всі 
пожертви важливі. Більше інформації про 
плани, нові кімнати, додаткові зміни і як по-
жертвувати фонди можна переглянути на 
plastnyc.org. Усі пожертви будуть звільнені 
від оподаткування.

Таля ДАНИШ

Домівка «Пласту» відновлюється

XXXII конвенцію Союзу 
українок Америки провели у 
віртуальному форматі. На ній 
вибрали склад нової упра-
ви та контрольної комісії. Но-
вою головою СУА стала На-
талія Павленко. Делегатки 
конвенції одноголосно обра-
ли Маріянну Заяць, її попе-
редницю, почесною головою 
організації, визнавши її над-
звичайний внесок за 13 років 
праці. 

Звіти уступаючої упра-
ви і референтур продемон-
стрували численні досягнен-
ня організації з часу попере-
дньої конвенції, що відбулася 
в травні 2017 року. Зібрані со-
юзянками кошти для допомо-

ги американцям, які в зв’язку 
з епідемією коронавірусу ма-
ють складнощі прогодувати 
сім’ю (близько 31 тис. USD), 
для допомоги жертвам пове-
ні на західній Україні (близь-
ко 25 тис. USD) є приклада-
ми праці організації. Відді-
ли СУА, які здійснили значний 
внесок у царинах суспільної 
опіки, стипендій, культури, 
освіти, мистецтва та музею, 
зв’язків із громадськістю, со-
ціальних засобів комунікації, 
були відзначені почесними 
грамотами. 

Союз українок Амери-
ки заснували 1925 року. Це 
найстарша та найчисель-
ніша жіноча організація 
в США. 

«Діти Торонто – 
дітям України» – вшосте

У Торонто провели вже 6-й благодійний ма-
рафон «Діти Торонто – дітям України». Завдяки 
участі української громади міста та великій робо-
ті українських волонтерів Канади зібрали, спаку-
вали та відправили в Україну 81 пакунок речей і 
подарунків для дітей з потребуючих родин і дітей-
сиріт.

Традиційно благодійний марафон прове-
ла міжнародна організація українських громад 
«Четверта хвиля». Організатори зазначили: «На 
нашу пропозицію долучитися до марафону від-
гукнулось багато людей, не лише з Торонто й око-
лиць, а й багато жителів інших міст, хто саме цьо-
го дня знайшли можливість приїхати та привезти 
речі. Ми вдячні церкві Святого Димитрія, де нам 
люб’язно надали велике приміщення для нашої 
масштабної роботи»..

Окрему подяку МОУГ висловила батькам і ді-
тям «Садочка» та його директорці Галині Білоус. 
Батьки «Садочка» зібрали кошти, закупили необ-
хідні речі та надали готові посилки для марафону.

Союз українок Америки: «Розправляймо ширше наші крила»

Перший ряд: Надя Нинка, Наталія Павленко, Маріянна Заяць, 
Валентина Табака, Зеня Брожина; другий ряд: Ірина Бучковська, 

Віра Кушнір, Галина Генгало, Стефанія Перонґ

Канадський парламентар україн-
ського походження, керівник групи 
дружби з Україною в Парламенті Ка-
нади Іван Бейкер вніс на розгляд Па-
лати громад законопроєкт «Місяць 
української спадщини». Пропонуєть-
ся, що Канада стане першою країною, 
де вшановують українську діаспору 
на такому високому рівні. Проєкт пе-
редбачає проведення щороку по всій 
Канаді місяця української спадщини 
у вересні, бо саме 7 вересня 1891 
року до Канади прибули перші доку-
ментально засвідчені українці Вались 
Єленяк та Іван Пилипів. Тож цього 
року українська діаспора в Канаді від-
значає 130 років! Від перших пересе-
ленців до сьогодні вона значно зміц-
ніла, становить понад 1.3 млн людей, 
чудово інтегрована в усі сфери жит-
тя канадського суспільства, здійсни-
ла великий внесок у її економічний 
розвиток. 
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Згадаємо про найвідомі-
шого в Україні аргентинсько-
го лікаря українського похо-
дження Петра Лилика, арген-
тинського нейрохірурга, го-
лову Української центральної 
репрезентації в Аргентині, по-
чесного консула України у Ла-
Плата.

Він народився 26 берез-
ня 1950 року в місті Кармен-
дель-Парана (Парагвай) у ро-
дині емігрантів із м.Бурштина 
на Прикарпатті. Після закін-
чення медичного факультету 
Університету Буенос-Айреса 
він стажувався у США, і невдо-
взі після повернення у 29 ро-
ків вже став професором сво-
єї Alma Mater та заснував в 
Аргентині власну клініку. З ча-
сом створив Інститут внутріш-
ньо-судинної хірургії та інтер-

венційної радіології «ENERI» 
в Буенос-Айресі, а також Асо-
ціацію діагностичної та тера-
певтичної нейрорадіології Ар-
гентини.

Петро Лилик входить до 
низки зарубіжних та міжна-
родних медичних асоціацій, є 
професором університетів Бу-
енос-Айреса, Сан-Франциско 
та Лос-Анджелеса (Каліфор-
нія, США). Він розробив ряд 
унікальних технологій діагнос-
тики й методики лікування, 
підготував понад 100 науко-
вих праць, а серед його паці-
єнтів - чимало відомих людей, 
в тому числі найвищі посадо-
ві особи держав Латинської 
Америки.

Водночас важливе місце 
в житті та діяльності найкра-
щого нейрохірурга Аргентини 
належить Україні та україн-
ській діаспорі в Аргентині. Він 
не лише старанно підтримує 
українські традиції в своїй ро-
дині, а й є активним учасни-

ком українських організацій, 
зокрема керував танцюваль-
ним ансамблем «Крилаті» при 
«Просвіті» в Буенос-Айресі по-
над 10 років. Фінансово під-
тримує багато заходів задля 
об’єднання вихідців із України 
та розвитку української куль-
тури в Аргентині. 

Петро Лилик не раз був в 
Україні як представник укра-
їнської діаспори Аргентини, 
сприяючи налагодженню плід-
ної спіпраці своєї громади 
з Батьківщиною. Він має дві 
відзнаки президента України 
за вагомий особистий внесок 
у зміцнення міжнародного ав-
торитету Української держа-
ви, популяризацію її історич-
ної спадщини і сучасних над-
бань.
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Медики української діаспори

Чат-бот для консульської 
допомоги 

громадянам
Дмитро Кулеба, міністр закордонних 

справ України, презентував бета-версію 
нового цифрового продукту його відом-
ства, завдяки якому сотні тисяч громадян 
вже можуть цілодобово та з будь-якої точ-
ки світу всього за кілька кліків отрима-
ти необхідну інформацію з консульських 
питань.

Він розповів, що бета-версія чат-боту 
вже доступна у месенджері Telegram: @Mfa_
support_bot, планується його розміщення і 
на інших платформах. Новий цифровий ін-
струмент наразі передусім розрахований 
для допомоги громадянам України, які меш-
кають чи подорожують за кордоном. У ньо-
му, серед іншого, можна дізнатися: як знайти 
консульство і потрапити на прийом; як офор-
мити паспорт, посвідчення особи на повер-
нення в Україну; як стати на консульський 
облік; як вчинити нотаріальні дії та засвідчи-
ти документи; як проголосувати на виборах 
за межами України; що робити у разі надзви-
чайних ситуацій; низка інших консульських 
питань.

Проєкт 
«Місяць української спадщини»

На фото Іван Бейкер з іншою відомою 
українкою у найвищій владі Канади, 
міністеркою фінансів Христею Фрі-

ланд на Українському фестивалі у То-
ронто у вересні 2016 року.
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Бліц-інформ
Генсека ООН Гутерріша 
переобрали на другий 
термін
Генеральна асамблея Організація Об’єд на-

них Націй переобрала на другий термін чинного 
генерального секретаря, експрем’єра Португалії 
Антоніу Гутерріша.

72-річний Гутерріш змінив на цій посаді сво-
го попередника Пан Гі Муна у січні 2017 року, а у 
2005-2015 роках був верховним комісаром ООН 
у справах біженців. Другий термін Гутерріша роз-
почнеться з 1 січня 2022 року.

США вперше відзначили 
День скасування рабства 
як федеральне свято
Тут вперше на федеральному рівні відзна-

чено День звільнення рабів – 19 червня. Сотні 
святкових заходів пройшли по всій країні, в тому 
числі демонстрації, зібрання та концерти.

Днем раніше президент США Джо Байден і 
віце-президент Камала Харріс підписали зако-
нопроект, згідно з яким день 19 червня отримав 
статус федерального свята. Напередодні доку-
мент був схвалений Конгресом при рідкісній од-
ностайності членів всіх партій.

Офіційним днем скасування рабства в США 
вважається 19 червня 1865 року. В цей день, за 
два місяці після закінчення Громадянської війни 
(1861-1865), прокламація про звільнення рабів 
була оголошена в останньому з Конфедерації 
південних штатів – Техасі. Документ був виданий 
в розпал війни 1 січня 1863 року президентом 
США Авраамом Лінкольном, але не вступив у діію 
через опір південних штатів. У грудні 1865 року 
скасування рабства на всій території США було 
закріплене в Конституції.

У Чехії демонтували 
останню телефонну будку
У Чехії 17 червня, демонтували останню в 

країні телефонну будку, яка розташовувалася в 
селищі Глубине в центральному районі країни. 

Перші телефонні будки з’явилися в Чехії у 
1911 році. А найбільшу популярність таксофони 
мали на початку ХХІ століття, коли їхня кількість 
сягнула майже 30 тисяч.

Але відтоді все популярнішим ставав мобіль-
ний зв’язок, і люди все менше користувалися те-
лефонними будками.

Зрештою, у 2020 році Управління телекому-
нікацій Чехії розпорядилося припинити держав-
не фінансування таксофонів. На той час їх у Чехії 
налічувалось трохи більш як 1100. Після оголо-
шення будки почали поступово демонтувати.

Остання будка залишилася в селищі Глубине, 
де живе близько 150 людей. Нею не користува-
лися з 2019 року.

В Україні таксофони перестали обслуговува-
ти з 1 лютого 2020 року. На той час налічувалося 
близько 4800 таксофонів, кожним із яких щомі-
сяця в середньому користувалися 2,5 хвилини. 
«Укртелеком» пояснював, що таксофони «фізич-
но й морально застаріли», а ще були збитковими.

У Німеччині на смітнику 
знайшли картини XVII століття 
на сотні тисяч доларів
У Баварії на смітнику біля траси знайшли 

цінні картини XVII століття. Твори мистецтва ви-
явив випадковий перехожий в смітнику біля при-
дорожної станції обслуговування на автодорозі 
неподалік від Вюрцбурга. Знахідку чоловік пере-
дав поліції. Правоохоронці почали з'ясувати, хто 
і навіщо викинув картини на смітник.

Первісна експер-
тиза показала, що це 
оригінал нідерланд-
ського художника, учня 
Рембрандта Самюеля 
ван Гогстратена (1627 
– 1678) «Портрет хлоп-
чика» (на фото). Ще 
одна карнтина – авто-
портрет італійського 
художника П'єтро Бел-
лоті (1627-1700), напи-

саний в 1665 році. Обидві картини були в рамах.
Варто зазначити, що картини ван Гогстрате-

на на аукціонах оцінюються в десятки тисяч до-
ларів, а деякі полотна продавали і за 200 000 
  доларів.

Сейм Литви вимагає 
від Росії компенсації 

за радянську окупацію
У зв'язку з 80-ю річницею початку сталінських де-

портацій у Литві, литовський парламент ухвалив ре-
золюцію, в якій нагадав про необхідність вимагати 
від Росії відшкодування збитків від окупації.

«80 років, які минули з моменту окупації і вели-
ких заслань, усе ж не стерли тих глибоких ран, що за-
лишилися в суспільстві. Вони відчуваються і досі», за-
явив міністр оборони, історик Арвідас Анушаускас, 
який представляв проєкт резолюції.

У документі йдеться, що необхідно вимагати від-
шкодування збитків від окупації з Російської Федера-
ції як правонаступниці Радянського Союзу.

Сейм пропонує продовжити і заохочувати істо-
ричні розслідування злочинів тоталітарних режимів 
проти людяності. На думку парламенту, вони забез-
печуватимуть імунітет суспільства і держави до дезін-
формації, яку поширюють ворожі держави.

У резолюції також міститься заклик звільнити пу-
блічний простір у Литві від символів, що втілюють то-
талітарні режими, зміцнювати громадянськість, па-
тріотизм і волю до опору в навчанні.

В Литві пройшли заходи, присвячені 80-річчю 
сумних подій окупації двох тоталітарних режимів.

14 червня 1941 року о третій годині ранку радян-
ські репресивні структури розпочали масове виве-
зення жителів Литви у віддалені північні території.

За даними Центру дослідження геноциду й опору 
жителів Литви, за ці кілька днів червня було заванта-
жено у вагони для худоби та вивезено з Батьківщи-
ни близько 18 тис. жителів країни. 15 червня 1940 
року СРСР окупував Литву. За роки окупації, до 1953 
року, були заарештовані та вислані 280 тис. грома-
дян Литви.

Подібні депортації тими ж днями проходили у 
Латвії, Естонії, Західній Україні, Західній Білорусі 
та Молдові.

Це цифрові копії архівних до-
кументів з «архівів КҐБ» про по-
чаток репресій проти чеської 
громади в СССР.

14 червня виповнилося рів-
но 90 років від дня завершення 
т.зв. «процесу чеських вчителів» 
у Радянській Україні. Він прохо-
див з 12 по 14 червня 1931 року 
за участю представників Верхо-
вного суду СРСР в будівлі ОҐПУ у 
Харкові.

У ході цього процесу, на той 
час – найбільшої сфабрикова-
ної справи проти представників 
чеської національної меншини 
в Радянському Союзі, було засу-
джено 21 особу. Крім того, були 
прийняті позасудові рішення про 
позбавлення волі інших 16 чесь-
ких вчителів, селян і робітників, 
заарештованих в 1930 – 1931 
роках.

Інші представники чеської 
нацменшини, які мали відно-
шення до репресованих, також 
були засуджені в ході наступних 
процесів, пов'язаних з «учитель-
ським».

З нагоди цієї річниці Інститут 

досліджень тоталітарних режи-
мів опублікував онлайн велику 
колекцію документів, що стосу-
ється усього процесу. Архівні до-
кументи були оцифровані в Галу-
зевому державному архіві Служ-
бибезпеки України (ГДА СБУ) у 
рамках проєкту «Чехословаки в 
ГУЛАГу – документування полі-
тичних репресій в СРСР».

«Метою процесу була, напев-
но, ліквідація контактів чеської 

нацменшини в Радянському Со-
юзі з батьківщиною, примушен-
ня її до повної совєтизації та 
спроба, таким чином, примушен-
ня чехословацького уряду до ди-
пломатичного визнання СРСР», 
пояснює керівник дослідницько-
го проєкту «Чехословаки в ГУЛА-
Гу» історик ІДТР Адам Граділек, 
який тривалий час займається 
темою політичних репресій.

 «Всього тут понад десять ти-

сяч сторінок документів радян-
ської служби державної безпеки, 
що стосуються вигаданої «шпіо-
нажно-диверсійної контррево-
люційної організації чеського ге-
нерального штабу» і пов'язаних 
з нею справ, які зберігаються в 
київському центральному архіві 
Служби безпеки України», додає 
співавтор проекту, історик з ІДТР 
Ян Дворжак.

Опубліковані документи є 
лише малою частиною з безлі-
чі слідчих справ, вже оцифрова-
них в архівах СБУ, які отримали 
в своє розпорядження чеські іс-
торики.

«За останні декілька років, у 
рамках спільних з Інститутом до-
сліджень тоталітарних режимів 
зусиль, вдалося виявити й оциф-
рувати тисячі слідчих справ ра-
дянської держбезпеки, що стосу-
ються совєтизації Закарпатської 
України, біженців від нацизму або 
осіб, примусово вивезених з Че-
хословаччини до СРСР після 1945 
року», –говорить директор Галу-
зевого державного архіву Служби 
безпеки України Андрій Когут.

Архів СБУ разом з чеськими партнерами оприлюднив 
онлайн документи про комуністичні репресії

В Узбекистані почали будувати 
місто Новий Андижан 

Президент Узбекистану Шавкат Мірзіёев 
особисто заклав перший камінь в основу но-
вого, будованого з нуля міста в Андижансько-
му районі. За словами президента, Новий Ан-
дижан «стане процвітаючим місцем для щас-
ливого життя». Проект міста був розроблений 
спільно з турецькими фахівцями.

Новий Андижан буде побудований на па-
горбах недалеко від Андижану. Він буде скла-
датися з багатоквартирних будинків, в яких 
буде понад 130 тисяч квартир: місто розра-
ховане на понад 450 тисяч осіб. Його площа 
складе чотири тисячі гектарів, з них дві тисячі 
займуть житло, соціальні об'єкти, промислові 
зони, об'єкти обслуговування. Ще на двох ти-
сячах гектарів влада має намір створити зе-
лені зони.

Будувати місто планують в 2021-2041 ро-
ках у 8 етапів. В цьому році з Фонду рекон-
струкції та розвитку на будівництво буде виді-
лено 100 млн доларів, на початковий етап по 
формуванню інфраструктури: 33 км мереж 
водопроводу, 52 км автодоріг, 18 км елек-
тромереж та 27 км газопроводу. На першому 
етапі будуть зведені 170 багатоповерхових 
будинків, школа, дитячий сад і поліклініка на 
200 відвідувань на добу.

Засуха може стати наступною 
пандемією – ООН

Дефіцит води і посуха завдають шкоди в 
таких масштабах, що це може конкурувати з 
пандемією COVID-19. Ризики будуть швидко 
зростати разом зі зростанням температури 
на планеті.

Про це на брифінгу сказала спеціальний 
представник ООН з питань зменшення ризику 
катастроф Мами Мізуторі. 

В даний час посуха викликала економічні 
збитки мінімум на 124 мільярди доларів і за-
лучила більше 1,5 мільярда людей в період з 
1998 по 2017 рр.

Зараз глобальне потепління підсилило 
посуху на півдні Європи і в Західній Африці. І 
число жертв може різко зростати, якщо світ 
не діятиме, сказала Мізуторі.

Близько 130 країн можуть зіткнутися з 
великим ризиком посухи вже в цьому столітті.

«Це може побічно вплинути на країни, які 
насправді не переживають посуху, шляхом 
нестачі продовольства і зростання цін на про-
довольство», пояснила Мізуторі.

ООН очікує більш частих і сильних засух в 
Африці, Центральній і Південній Америці, Цен-
тральній Азії, Південній Австралії, Південній 
Європі, Мексиці і США.

Ібрагім Тяу, що відповідає в ООН за бо-
ротьбу з опустелюванням, заявив, що погір-
шення стану грунту частково викликано не-
правильним користуванням землею.

Кравчук: «подарунка» не було, Крим обійшовся 
Україні у більш як 105 мільярдів доларів

Українська РСР в 1954 році отримала 
півострів Крим не як «подарунок», оскіль-
ки були прийняті на той момент законні рі-
шення. 

Про це в інтерв'ю заявив перший пре-
зидент України і глава української делега-
ції в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з 
врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук.

Він нагадав, що на початку 1954 року 
тодішній глава Компартії СРСР Микита Хру-
щов приїхав до Криму. Його прямо з поїз-
да зустріли багато людей з різних областей 
Росії. Вони плакали, просили його їх забра-
ти, тому що вони не вміють вести господар-
ство в Криму. Там інші умови, ніж у Курській 
або, скажімо, Воронезькій областях. 

Хрущов швидко повернувся до Києва, 
де заїхав до першого секретаря ЦК Ком-

партії України Олексія Кириченка.
Йому Хрущов заявив, що Україна має 

забрати собі Крим. Тоді на Політбюро і при-
йняли відповідне рішення. Верховна Рада 
Росії прийняла рішення передати Крим 
Україні, а Верховна Рада України прийняла 
рішення прийняти Крим. Тобто ніякого не 
було «подарунка», пояснив Кравчук.

Політик зазначив, що Крим спочатку 
був для України проблемним, адже його 
потрібно було облаштовувати: будувати ка-
нал для проведення води, прокладати до-
роги, розвивати курортні міста.

Загалом півострів обійшовся Україні 
в більш ніж 105 мільярдів доларів. Дохо-
дів не було, територія була витратною, од-
нак український бюджет із завданням впо-
рався.

Євросоюз поступово 
відкриває кордони 
для всіх бажаючих

Рада ЄС рекомендувала 
країнам ЄС від 18 червня по-
ступово відкривати кордони 
для необов’язкових поїздок з 
інших країн, зокрема США. Спи-
сок переглядатиметься кожні 
два тижні й «оновлюватиметь-
ся в міру необхідності», ідеться 
в повідомленні .

Зняти обмеження рекомен-
довано для Албанії, Австралії, 
Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової 
Зеландії, Північної Македонії, 
Руанди, Сербії, Сінгапуру, Пів-
денної Кореї, Таїланду і США. 
Щодо Китаю, то обмеження мо-
жуть бути скасовані «на умовах 
взаємності». України в переліку 
цих країн наразі немає.

Згідно з документом, подо-
рожувати в ЄС можуть навіть ті 
мандрівники, котрі не пройшли 
повну вакцинацію. Однак дер-
жави можуть вимагати прове-
дення тестування на COVID-19 і 
дотримання карантину.

Рекомендації Ради ЄС не є 
зобов’язальним актом, і кожна 
держава ЄС сама вирішує, як їх 
виконувати.
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Як Віктор Некрасов пройшов шлях 
від лауреата Сталінської премії до дисидента
Біографія письменника, 

розказана за матеріалами 
архівів КДБ

7 червня – 110 років від дня на-
родження письменника Віктора Не-
красова. У повоєнні роки його, мо-
лодого ветерана, прославила по-
вість «В окопах Сталинграда» – один 
з перших творів радянської літера-
тури, в якому Друга світова була по-
казана з «непарадний» сторони. За 
цю повість Некрасов став лауреатом 
Сталінської премії, але через роки 
за демонстративно незалежну по-
ведінку впав у немилість і поступо-
во перетворився в дисидента. За-
кінчилося це його вимушеною емі-
грацією. Рідним містом Некрасова 
був Київ. Тут він провів більшу час-
тину свого життя, і саме тут збере-
глися документи Комітету держбез-
пеки, присвячені спостереження за 
неугодним письменником. «Настоя-
щее время» вивчило ці розсекречені 
матеріали, що зберігаються в архіві 
Служби безпеки України.

Американський жучок у 
квартирі на Хрещатику

«Чи не той це Некрасов, якого 
всі знають», такою ремаркою Ми-
кита Хрущов колись супроводжував 
цитату класика Миколи Некрасова. 
Перший секретар переслідував оче-
видну мету – принизити свого сучас-
ника, письменника Віктора Некра-
сова. Тоді, в 1963-му, його цькува-
ли за нариси про США та Італію «По 
обидва боки океану» – в них побачи-
ли «нізкопоклоннічества перед За-
ходом».

Некрасов ніколи не відрізнявся 
характерною для багатьох своїх ко-
лег декларативною вірністю кому-
ністичним ідеям, не писав панегіри-
ків вождю і партії, але той випадок 
став першим, коли на нього всерйоз 
звернули увагу як на «неблагонадій-
ного». У КДБ визнавали, що епізоди 
цькування початку 1960-х накла-
ли відбиток на подальшу біографію 
Некрасова – змусили його кинути 
письменницьку діяльність і штовхну-
ли до дисидентства.

«Негативні моменти в поведінці 
Некрасова викликані почасти тим, 
що в 1963 році він піддавався різ-
кій критиці за подорожні нариси «По 
обидва боки океану», що спричини-
ло за собою усунення його від ак-
тивної участі в творчому процесі», 
зазначалося в одному з документів 
КДБ роки по тому.

В кінці 1960-х – на початку 
1970-х письменник все частіше і 
частіше впадає в вічі органам держ-
безпеки. Він дружить з київськими 
та московськими правозахисника-
ми, підтримує учасників українсько-

го, єврейського та кримськотатар-
ського національних рухів. Підписує 
листи-протести проти вторгнення в 
Чехословаччину і переслідування 
українського дисидента В'ячеслава 
Чорновола. Відвідує несанкціоно-
вані акції пам'яті (мовою КДБ – «сі-
оністські збіговиська») в Бабино-
му Яру. Зберігає вдома самвидав. 
Зустрічається з іноземцями – жур-
налістами та активістами емігрант-
ських антирадянських організацій, 
передає їм «тенденційну» інформа-
цію – про судові процеси над іна-
кодумцями, розповідає про Василя 
Макухи, який спалив себе в центрі 
Києва в 1968 році в знак протес-
ту проти політики русифікації і втор-
гнення радянських військ в Чехосло-
ваччину. Портрет ще одного активіс-
та, що вчинив самоспалення, празь-
кого студента Яна Палаха, Некрасов 
зберігає на своєму письмовому сто-
лі. Все це згадується в довідках на 
письменника і повідомленнях, які 
КДБ України передавав партійним 
лідерам республіки – Петру Шелесту 
та (з травня 1972 роки) Володимиру 
Щербицькому.

У ці роки на письменника заво-
дять справу оперативної перевірки. 
Такі справи з'являлися, якщо КДБ 
підозрював когось, наприклад, в ан-
тирадянській діяльності, і хотів трохи 
краще його вивчити. Це саме те, що 
в ЗМІ і побуті, коли мова йде про ро-
боту КДБ, називають «досьє на лю-
дину». Відомий псевдонім, під яким 
Некрасов проходив у справі, – «Ар-
хітектор». Свого часу він навчався 
саме на архітектора і кілька років 
(ще до війни) працював за фахом.

Некрасов жив у центрі Києва, на 
Хрещатику, в знаменитому Пасажі 
– свого часу квартиру там він отри-
мав як лауреат Сталінської премії (її 
дали в 1947 за «В окопах Сталингра-
да»).

Вдома у нього часто бували гос-
ті з літературного середовища і не 
тільки – і серед них вистачало аген-
тів. КДБ прослуховував не тільки те-
лефон Некрасова, а й квартиру. У до-
кументах наводиться зміст його роз-
мов, наприклад, з Андрієм Сахаро-
вим, який разом з дружиною Оленою 
Боннер зупинявся у киянина в 1972 
році. У якийсь момент підключилася 
«наружка»: співробітники КДБ ходи-
ли за письменником по п'ятах, а іно-
ді розташовувалися прямо на сходо-
вій клітці, зображуючи, наприклад, 
закохану парочку.

«Архітектор» розумів, що знахо-
диться під ковпаком. Оперативни-
ків, які ведуть стеження, він з часом 
навчився вираховувати.

«Віка страшно збурився. Гучно 
зареготав, почав тикати пальцем в 
обм'яклого від безпорадності сищи-
ка – стій, ти чого, мовляв, за нами 
стежиш, ми тебе засікли! Хлопець 
прошмигнув мимо, а ВП (Віктор Пла-
тонович - прим. НВ) хотів було побіг-
ти за ним, але зупинився, трохи за-
спокоївся», писав пасинок Некрасо-
ва Віктор Кондирєв в книзі спогадів 
про нього «Все на свете, кроме шила 
и гвоздя».

Як згадує письменника Юрій Ду-
лерайн, Некрасов довго не вірив, що 
КДБ встановив мікрофон прямо в 
його квартирі. Зрештою друзі-раді-
оінженери знайшли «жучок» в елек-
тролічильнику. За допомогою лупи 
розгледіли клеймо: «Made in USA».

«Після цього в будинку з'явилася 
привезена з тієї ж Америки газетна 
дощечка з пластиковою сторінкою 
зверху. На ній писали, відразу сти-
раючи», зазначає Дулерайн, розпо-
відаючи про те, як Некрасов і його 
близькі намагалися ухилитися від 
прослуховування.

Майже в кожній довідці КДБ 

вважає за необхідне звернути увагу 
не «моральне обличчя» письменни-
ка. Некрасова незмінно характери-
зують як людину, що «морально роз-
клалися, особистість, яка опустила-
ся, алкоголіка», який «оточив себе 
дармоїдом і п'яницями». Некрасов 
дійсно любив міцно випити, що іноді 
супроводжувалося ексцентричними 
витівками - про це згадують багато 
з тих, хто його знав.

«Хочемо допомогти вам 
виплутатися з цієї 
негарної історії»

У початку 1972 року пройшли 
арешти і обшуки у десятків україн-
ських дисидентів. Удар, який КДБ го-
тував давно, був спрямований на-
самперед на виробників і розповсю-
джувачів самвидаву.

14 січня, обшукуючи 18-річну 
друкарку Любов Середняк, чекісти 
знайшли, крім іншого, тексти п'яти 
оповідань без вказівки авторства. 
Особливо цікавими (з точки зору 
КДБ) були два – «Король в Нью-
Йорку» і «Пограбування століття, або 
Бог правду бачить, та не скоро ска-
же».

Обидва «пасквілі», відзначили 
в КДБ, містили «наклеп» на відомих 
усій країні людей. У першому опові-
данні радянський прем'єр-міністр 
Олексій Косигін, відвідуючи США, 
по-дружньому спілкується в колиш-
нім главою Тимчасового уряду Олек-
сандром Керенським, і, усвідомив-
ши, як набрид йому радянський лад, 
вирішує не повертатися додому і 
просити політичного притулку. Голо-
вний герой «Пограбування століття» 
Віктор Некрасов (розповідь ведеть-
ся від його імені) заради куражу з 
пістолетом в руках грабує ненави-
сного йому Олександра Корнійчука 
– гіперлояльного літератора і чинов-
ника, колишнього главу Спілки пись-
менників України.

Перелякана Любов Середняк зі-
зналася: тексти їй дав для передру-
ку Семен Глузман, а автор «Короля в 
Нью-Йорку» і чотирьох інших опові-
дань – Віктор Некрасов. Сам пись-
менник, допитаний в якості свідка, 
запевняв, що не має ні найменшого 
уявлення, хто написав це все і чому 
цей хтось веде розповідь в «Погра-
буванні століття» від його імені. Глуз-
ман теж говорив, що автора не знає. 
Та й Середняк пізніше змінила свід-
чення: тепер вона заявляла, що мо-
гла помилятися щодо авторства.

З цього ж питання в Москві до-
питали ще двох осіб - поета Юлія 
Кіма і його тестя Петра Якіра. Кім ви-
правдовував Некрасова, а зааре-
штований Якір підтвердив: чув від 
письменника, що ці розповіді - його.

Втім, в КДБ і так все знали. «Ко-
роль в Нью-Йорку» і «Пограбуван-
ня століття» потрапили до них «опе-
ративним шляхом» ще кілька років 
тому – твори тоді ходили з рук в руки 

серед київської інтелігенції. Про те, 
що розповіді вийшли з-під пера Не-
красова, чекістам повідомили аген-
ти, а вчений-філолог, який проаналі-
зував на їхнє прохання стиль текстів, 
цю версію підтвердив.

Теоретично в 1972-му Некрасо-
ва могли посадити – матеріалів ви-
стачало. Особливо якщо провести у 
нього обшук – всі знали, що вдома у 
нього повно забороненої літератури 
(в одному з документів КДБ харак-
теризує квартиру в Пасажі як «пере-
валочний пункт для поширення полі-
тично шкідливих документів»).

Але 15 січня (на наступний день 
після обшуку у Середняк) в КДБ ді-
зналися, що «Архітектор» знищив 
частину заборонених видань, що 
зберігалися вдома, в тому числі «Ав-
густ Четырнадцатого» Олександра 
Солженіцина і «Только один год» Світ-
лани Аллілуєвої . Окремо чекісти по-
мічають, що портрет Палаха зі столу 
він не прибрав.

«У той же день йому було запро-
поновано видати наявну у нього ан-
тирадянську і іншу ідеологічно шкід-
ливу літературу», повідомляли в КДБ.

Що значить «було запропонова-
но»? Віктор Кондирєв в своїй кни-
зі розповідає, що в той день до Не-
красова додому прийшли троє спів-
робітників КДБ. Це був не обшук або 
допит – просто неофіційний розмо-
ва. Письменника пожурили за «не-
правильну» поведінку та закликали 
«одуматися, поки 
не пізно».

«Є, наприклад, 
інформація, що ви 
не тільки зберіга-
єте самвидав, але 
і поширюєте його. 
Де цей самвидав, 
покажіть нам його, 
наберіться мужнос-
ті, нарешті ... Обіця-
ємо вам, що ніяких 
санкцій не буде, 
просто ми хочемо 
допомогти вам ви-
плутатися з цієї не-
гарної історії», ци-
тує Кондирєв слова 
чекістів, які йому 
в своєму листі від-
творив Некрасов.

КДБ перерахо-
вує книги, які «після 
деяких коливань» 
віддав Некрасов: 
«Доктор Живаго» 
Бориса Пастерна-
ка, «В круге пер-
вом» Солженіцина, 
« В о с п о м и н а н и я » 
Надії Мендель-
штам, «Новый класс 
(анализ коммунис-
тической системы)» 
Мілована Джіласа . Це все не була 
сам-, а тамвидав – книги, випущені 
на Заході. Письменник пояснив, що 
купив з в Москві «у невідомого».

«Показати, що ми ще є»
Чому з «Архітектором» обходи-

лися порівняно м'яко, обмежуючись 
«розмовами» і «проханнями»? Ймо-
вірно, його рятували статус лауреа-
та Сталінської премії і видання книг 
по всьому світу ( «В окопах Сталин-
града» була переведена на 36 мов і 
видана мільйонами примірників). Та-
ких іменитих дисидентів намагалися 
не садити (найвідоміший приклад – 
Андрій Сахаров).

У той же час Некрасова карали 
іншими способами: після нескінчен-
ної низки доган виключили з партії 
(вступив у неї майбутній письменник 
в Сталінграді під час війни), скасува-
ли видання двотомника.

Після цього «Архітектор» став ще 

більш непримиренним – і, як зазна-
чає КДБ, «активізував свою ворожу 
діяльність». У квітні 1973 року спра-
ві оперативної перевірки надають 
інший статус – справи оперативної 
розробки. Тобто за вивчення пись-
менника беруться всерйоз.

Ось кілька цитат з документів 
КДБ 1973 року, які служать яскра-
вими ілюстраціями настроїв Некра-
сова в цей період.

«Я відчуваю мазохыстки почут-
тя, коли розмовляю зі своїми так 
званими партійними слідчими, – го-
ворив Некрасов. - <...> Вони дома-
гаються від мене покаянного листа, 
але вони його не дочекаються, і я до 
кінця життя залишуся на колишніх 
позиціях».

У розмові з Андрієм Сахаровим 
про його можливий від'їзд з СРСР: 
«Я знаю, що, якщо ви поїдете, я пе-
рехоплю вашу естафету. Є неймовір-
но важлива річ в нашому житті – до-
вести, що ми ще є. Причому, врахуй-
те, я не з тих, хто хоче слави, я вже 
переніс свою радянську славу».

«Сахаров порівняв переворот, 
зроблений військовою хунтою в Чилі, 
з заколотом генерала Корнілова в 
1917 році, тільки невдалим, і сказав, 
що якщо б Корнілов переміг, то він би 
розстріляв 500 більшовиків. Некра-
сов заперечив: «А я вважаю, що їх 
треба було 10 тисяч розстріляти».

На початку 1974 року КГБ все ж 
вирішує провести обшуки у Некра-

сова і ряду його друзів. З огляду на 
його гучне ім'я, санкцію на обшуки 
КДБ просив особисто у глави респу-
бліки Володимира Щербицького.

«Залежно від результатів обшуку 
і документації буде розглянута мож-
ливість притягнення Некрасова до 
кримінальної відповідальності або 
оголошення йому офіційного засте-
реження відповідно до Указу Прези-
дії Верховної Ради СРСР від 25 груд-
ня 1972 року», писав Щербицькому 
голова КДБ УРСР Віталій Федорчук.

15 січня 1974 року Щербиць-
кий дозволив обшук, а 17-го спів-
робітники КДБ прийшли до Віктора 
Некрасова і трьох близьких до ньо-
го людей. Це були дружина перебу-
ваючого на примусовому психіа-
тричному лікуванні дисидента Ле-
оніда Плюща Тетяна Житнікова, лі-
тературний секретар письменника 
Олександр Парніс і помічник 
режисера і сусід Некрасова 
Олександр Ткаченко.

«І нашим, і вашим». Карикатура на 
Віктора Некрасова на обкладинці 

українського сатиричного журналу 
«Перець» (аналог загальносоюзного 

«Крокодила»). 1963 рік.

Семен Глузман, Київ, приблизно 
1970 роки. 

Фото Віктора Некрасова.

Перша сторінка записки КДБ першому секретареві 
КП України Володимиру Щербицькому. 

Вгорі зліва – його резолюція з дозволом обшуку.
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Як Віктор Некрасов пройшов шлях 
від лауреата Сталінської премії до дисидента

Обшук у Некрасо-
ва тривав 42 години, всі 

вилучені матеріали зайняли 
7 мішків (частину потім поверну-

ли), протокол обшуку – 61 сторінку. 
Поки одні співробітники «контори» 
переривали квартиру, інші вигулю-
вали собаку письменника, ходили в 
магазин за продуктами і навіть до-
помагали його дружині Галині Базій 
готувати.

Серед вилучених текстів само-
го Некрасова увагу привертав на-
самперед рукопис статті «Іван Дзю-
ба, яким я його знаю». Дзюба – ві-
домий український літературозна-
вець і дисидент, автор гучної роботи 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?». 
З Некрасовим його пов'язувала ба-
гаторічна дружба, взаємна підтрим-
ка під час кампаній по шельмуван-
ня. У 1972 році Дзюбу заарештува-
ли і засудили до п'яти років таборів, 
але в наступному році помилували і 
змусили виступити з покаянним за-
явою, засудивши свої «помилки». Од-
ним з трьох знайомих, які не відвер-
нулися після цього від Дзюби (інші 
або розчарувалися «капітуляцією» 
дисидента, або боялися), був Некра-
сов. Знайдена під час обшуку стаття 
сповнена теплих слів про опального 
літературознавця.

Почувши про обшук, кілька дру-
зів Некрасова тут же приїхали до 
нього, щоб хоч якось підтримати. 
КДБ влаштував обшуки і у них.

Одного з прибулих, режисера і 
письменника Гелія Снєгірьова, не-
забаром виключили з партії і всіх 
творчих спілок. Пізніше, коли Некра-
сов жив за кордоном, Снєгірьов пе-
редавав йому для публікації свої ан-
тирадянські тексти. У 1977-му його 
заарештували за «антирадянську 
агітацію і пропаганду». У наступно-
му році Снєгірьова, хворого на рак і 
наполовину паралізованого, змуси-
ли написати зречення від своїх по-
глядів. Це було умовою звільнення 
і, відповідно, нормального лікуван-
ня поза тюремною лікарнею. Влада 
відредагували авторський текст, се-
ред іншого додавши слова про «без-
чесних» Некрасова і ще одного дис-

идента-емігранта - Петра Григорен-
ка. Сам Некрасов це, звичайно, ро-
зумів.

А шкільний учитель Марк Райго-
родецький про візит чекістів до Не-
красова не знав і невчасно зайшов 
до письменника, щоб віддати вида-
ний в США роман Євгена Замятіна 
«Мы» («з передмовою наклепниць-
кого характеру», як підкреслювали 
в КДБ). За книгу, що лежала в порт-
фелі, «ідейно шкідливі документи» 
що зберігалися у квартирі, і «більше 
30 фотокадрів порнографічного ха-
рактеру» Райгородецький отримав 
2 роки колонії (звільнений на поруки 
в наступному році). Як пише Віктор 
Кондирєв, Некрасов згодом картав 
себе за те, що «змалодушничав» – 
не признався, що «тамвидавський» 
роман Замятіна належить йому. У 
своїй книзі Кондирєв просить у Рай-
городецький вибачення за померло-
го вітчима.

Обшук ще не закінчився, як про 
нього вже повідомила Російська 
служба радіо ВВС. Чекісти усно по-
просили Некрасова мовчати про те, 
що трапилося, але той не послухав – 
у наступні дні розповів все по теле-
фону Андрію Сахарову і письменнику 
Володимиру Войновичу. Незабаром 
КДБ відключив йому телефон.

Весь цей час Некрасов ходив на 
допити як свідок. Запевняв співро-
бітників КДБ, що визнає і засуджує 
свої «помилки», але на їх пропози-
цію виступити з публічним покаян-
ням відповідав, що поки не готовий 
і що це потрібно добре обміркувати. 
Слухаючи розмови письменника з 
близькими, чекісти прийшли до ви-
сновку, що всі слова про каяття «є 
лицемірними і брехливими від по-
чатку до кінця».

Ні арешту письменника, ні вине-
сення застереження не було – ма-
буть, так вирішили в ЦК Компартії 
України.

«Некрасову було роз'яснено, що 
зібрані матеріали достатні для пору-
шення кримінальної справи на під-
ставі ч.1 ст. 62 КК УРСР , але, з огля-
ду на, що він брав участь у Великій 
Вітчизняній війні, був поранений, є 
автором повісті «В окопах Сталин-
града», ми лише попереджаємо його 
про серйозність становища і мож-
ливої відповідальності за вчинення 
цих дій», повідомляв КДБ.

Крім згадуваних записок та до-
відок для ЦК КПУ, в архіві СБУ є три-
томна справа на Некрасова, заве-
дена в 1974-му. У ній – протоколи 
обшуку і допитів, копії деяких вилу-
чених документів, а також копії ма-
теріалів зі справ Глузмана і Серед-
няк 1972 року. Оскільки підозрюва-

ним Некрасов так і не став, усе за-
кінчилося нічим.

Незважаючи на відсутність фор-
мального запобіжного заходу, Не-
красов вже не міг абсолютно вільно 
пересуватися по країні. Через два 
місяці після обшуку він поїхав у Мо-
скву – зустрівся з письменником-
дисидентом Володимиром Войнови-
чем, дружиною і дітьми Олександра 
Солженіцина (сам він до того момен-
ту був уже в еміграції), іноземними 
журналістами. Але через два дні мі-
ліція за відсутність прописки видво-
рила його з міста, провівши на літак 
до Києва.

«Краще померти від туги 
за Батьківщиною, ніж 
від ненависті до неї»
Після обшуку різні джерела все 

частіше повідомляють КДБ: «Архітек-
тор» впевнений, що тиск на нього не 
припиниться, і схиляється до емігра-
ції. Розглядається кілька варіантів 
виїзду з країни: по приватних викли-
ках від родичів у Щвейцарії та Ізра-
їлі (ізраїльського родича КДБ нази-
ває неіснуючим; багато виїжджаю-
чих до Ізраїлю дійсно користувалися 
фіктивними викликами), для читан-
ня лекцій в Італію і США. Тобто фор-
мально йшлося б про поїздку на пев-
ний термін, але насправді повернен-
ня в плани Некрасова не входило.

«У контролюваній нами (тобто 
підслухаійу за допомогою техніки - 
прим. НВ) розмові зі Снєгірьовим, 
торкаючись мотивів свого виїзду 
за кордон, Некрасов заявив, що він 
зважився на цей крок, тому що вва-
жає, що «краще померти від туги за 
Батьківщиною, ніж від ненависті до 
неї».

У травні Некрасов пише відкри-
того листа до Брежнєва зі скаргою 
на переслідування і проханням до-
зволити йому виїзд за кордон - ні-
бито на два роки. У ті ж дні його ви-
ключають зі Спілки письменників 
України – за те, що «ганьбив високе 
звання письменника своєю антира-
дянською діяльністю і аморальною 
поведінкою».

Цитати з документів КДБ того 
періоду:

Некрасов в розмові зі знайо-
мою про недавно виданий на За-
ході» «Архипелаг ГУЛАГ» Солжені-
цина: «Це велика річ! Який психоло-
гічне напруження, яка геніальність! 
Взагалі я не знаю, чому розвідуваль-
ні або пропагандистські центри не 
можуть таку книгу закидати до нас в 
контейнерах на парашутах, щоб сія-
ти по всій країні».

Некрасов в розмові з дружи-
ною і її родичкою: «Радянський 
Союз – підла країна. Нехай гітлерів-
ська Німеччина була найжорстокі-
шою, але ця – найбільш підла, ліни-
ва, оманлива. На тлі всього цього пи-
яцтво – кращий з її недоліків».

Влітку 1974 року Некрасов і Ба-
зій звертаються в ОВІР з проханням 
дозволити їм виїзд до Швейцарії 
– до родича Миколі Ульянова. Вла-
да розуміла, що повертатися він не 
збирається. Як і раніше, долю пись-
менника вирішували на найвищому 
рівні.

«З огляду на те, що Некрасов є 
морально розкладеною особистістю 
і за своїми можливостями навряд чи 
зможе за кордоном відігравати по-
мітну роль в антирадянській емігра-
ції, а також на те, що він і його дружи-
на не мають відомостей секретного 
характеру, вважається доцільним не 
перешкоджати йому і його дружині 
в поїздці в Швейцарію», писав Щер-
бицький московському начальству 
– в ЦК КПРС.

Виїзну візу обом видали, поча-

лися приготування до відльоту і про-
щання з київськими та московськи-
ми друзями. Їм Некрасов роздав те, 
що не зміг вивезти. Частина сімей-
ного архіву залишив на зберігання 
дружині поета Євгена Євтушенка Га-
лині (за словами Віктора Кондирева, 
згодом архів кудись пропав).

12 вересня 1974 року подруж-
жя вилетіло до Цюріха. В ході мит-
ного огляду у письменника, як за-
значає КДБ, вилучили 23 фотографії 
пошкодженого пам'ятника Сталіну і 
два знімки «з сюжетами тенденцій-
ного змісту». Стеження за парою, 
очевидно, продовжилося і в швей-
царському аеропорту – принаймні, 
в КДБ знали, хто зустрічав Некрасо-
ва і Базій (це були в основному полі-
темігранти, в числі яких – поет Олек-
сандр Галич).

Поживши якийсь час в Лозанні 
у Ульянова, Некрасов і Базій згодом 
перебралися до Парижа. КДБ Укра-
їни продовжував «опікати» «Архітек-
тора», який поки ще зберігав радян-
ське громадянство. Влада не виклю-
чали, що письменник все ж захоче 
повернутися.

З Європи київським чекістам 
приходили суперечливі відомості. З 
одного боку, в листах «об'єкта» дру-
зям дуже швидко з'явилися нотки 
ностальгії. У КДБ звернули увагу і 
на те, що з грошима у неповерненця 
не складалося. У той же час розра-
хунки на те, що за кордоном він буде 
тихо жити приватним життям, зазна-
ли краху. Віктор Некрасов підклю-
чився до кампаній по звільненню 
радянських політв'язнів (Валентина 
Мороза, Володимира Буковського, 
Леоніда Плюща та інших), став ре-
дактором антикомуністичного жур-
налу «Континент», був присутній на 
врученні Нобелівської премії миру в 
Осло дружині Андрія Сахарова Оле-
ні Боннер (самого академіка не ви-
пустили з країни ). КДБ, судячи з до-
кументів, якийсь час не залишав на-
дії якось вплинути на емігранта. На-
приклад,

у 1976 році за рішенням Головлі-
ту (органу, який відповідав за цензу-
ру друкованих творів в СРСР), книги 
Віктора Некрасова стали вилучати з 
бібліотек.

Заручник і громадянин 
без паспорта

Однією з небагатьох «ниточок», 
все ще пов'язували Некрасова з Ра-
дянським Союзом, був пасинок Ві-
ктор Кондирєв (рідних дітей у нього 
не було), що жив у Кривому Розі. Він 
теж намагався виїхати, отримав ви-
клик до Ізраїлю (відразу після цьо-
го був відрахований з аспірантури), 
але ОВІР не дозволяв виїзд.

«... Некрасов в бесідах з одно-
думцями висловлював стурбова-
ність подальшою долею свого па-
синка Кондирева, якому відмовле-
но у виїзді до Ізраїлю, вважаючи, що 
останні «залишений в СРСР заручни-
ком» і буде всіляко переслідуватися 
органами влади в разі будь-яких во-
рожих дій з боку Некрасова за кор-
доном», констатували в КДБ.

Інший документ наводить на дум-
ку, що Некрасов у цьому припущенні 
мав рацію. Ось як КДБ пояснює ке-
рівнику радянської України Щер-
бицькому, чому Кондирева не мож-
на випускати: «КДБ при РМ УРСР не 
заперечує проти виїзду сім'ї Конди-
рева з СРСР. Разом з тим слід зазна-
чити, що перебування Кондирева В. 
Л. в СРСР, на нашу думку, в певній 
міру стримує Некрасова від більш 
активної антирадянської діяльності. 
Тому не виключається, що після ви-
їзду Кондирева на Захід Некрасов 
може активізувати свою участь в 

підривних акціях, виступити, зокре-
ма, з публічною заявою про вихід з 
громадянства СРСР за політичними 
мотивами і т.п.» «Згоден», написав на 
полях Щербицький.

У квітні 1975 року чекісти ра-
портують, що попросили ОВІР поки 
не випускати Кондирева, щоб Не-
красов не робив ніяких різких ан-
тирадянських випадів «напередодні 
святкування 30-річчя Перемоги над 
фашизмом». Радянський режим усі-
ма силами намагався уникати будь-
яких негативних згадок про себе на-
передодні і під час важливих ювілеїв 
і масштабних заходів.

Як спосіб впливу на «Архітекто-
ра» КДБ пропонує завуальований 
шантаж: «Одночасно (в ході бесіди 
в радянському посольстві - НВ) дати 
зрозуміти Некрасову, що до розгля-
ду цього питання (виїзду Кондире-
ва - НВ) можна повернутися знову 
через деякий час, але це в певною 
мірою буде залежати від його пове-
дінки».

На письменника знову нічого 
не подіяло: він, навпаки, енергій-
но взявся виступати в ЗМІ на тему 
ситуації з пасинком, звертатися за 
допомогою до тієї частини західної 
еліти, яка мала якусь вагу в СРСР. 
Нарешті в березні 1976 го ОВІР до-
зволив Кондирева виїзд. Сам він у 
своїй книзі стверджує, що вирішаль-
ну роль тут зіграв знаменитий фран-
цузький поет-комуніст Луї Арагон. 
На прохання Некрасова він звер-
нувся до посла СРСР в Парижі і ніби-
то навіть пригрозив публічно повер-
нути вручений йому радянський ор-
ден Дружби народів, якщо питання з 
Кондирева не буде вирішено. Прав-
да, в цій історії є хронологічна нести-
ковка: орденом Арагона нагородили 
в листопаді 1977-го, через півтора 
року після описаних подій.

В Ізраїль Кондирєв не поїхав. 
Добравшись до Відня, він відпра-
вився у французьке посольство, 
отримав візу і скоро був у матері і ві-
тчима в Парижі (подібне чинили ба-
гато радянських емігранти, які одер-
жували ізраїльський виклик).

Тим часом уже незабаром після 
еміграції самого Некрасова в СРСР 
міркували про те, як покарати пись-
менника за непокірність. У 1975 
році в КДБ України запропонували: 
раз Некрасов невиправний, пора 
позбавити його радянського гро-
мадянства. «Одночасно з цим опу-
блікувати в центральній і республі-
канській пресі, а також через мож-
ливості АПН за кордоном ряд статей 
відомих радянських письменників 
і журналістів, які розкривають пе-
ред громадськістю політичне облич-
чя Некрасова як сина ліквідованих 
в СРСР експлуататорських класів, 
його моральне падіння як пись-
менника і громадянина на-
шої країни».

Іван Дзюба після арешту. 
Архів СБУ

Віктор Некрасов і Гелій Снєгірьов

Віктор Некрасов 
і Віктор Кондирєв. Київ, 1974 рік
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Календар 
всесвітньої історії
1 липня 
1961 – у Торонто (Канада) 

відкрито пам’ятник Тарасові 
Шевченку.

2 липня 
1776 – Другий Континен-

тальний конгрес у Філадельфії 
ухвалив рішення про відділення 
Америки від Великої Британії. 4 
липня конгрес ухвалив Декла-
рацію незалежності. 4 липня – 
День Незалежності США. 

3 липня 
964 – Київська Русь здобула 

перемогу у війні з Хозарським 
каганатом.

1940 – Бессарабія та Північ-
на Буковина увійшли до складу 
СPСР. 

4 липня 
Народилися: 1807 – Джу-

зеппе Гарібальді, національний 
герой Італії, полководець; 1891 
– Петро Панч, український пись-
менник.

Померли: 1494 – Юрій Дро-
гобич, український астроном; 
1826 – Джон Адамс, другий 
президент США; 1826 – Томас 
Джефферсон, третій президент 
США; 1831 – Джеймс Монро, 
5-й президент США; 1934 – Ма-
рія Склодовська-Кюрі, поль-
ський фізик і хімік, лауреат Но-
белівських премій з фізики та 
хімії.

5 липня 
1811 – Венесуела першою з 

іспанських колоній в Південній 
Америці проголосила свою не-
залежність.

1971 – у США виборчі права 
надані особам від 18 років (ра-
ніше – від 21 року).

Помер: 1986 – Ярослав 
Стецько, український політич-
ний та військовий діяч, голова 
Проводу ОУН (б); 

6 липня
Померли: 1893 – Гі де Мо-

пассан, французький письмен-
ник; 1934 – Нестор Махно, укра-
їнський анархіст, командувач 
Революційної повстанської ар-
мії України; 1962 – Вільям Фол-
кнер, американський письмен-
ник.

7 липня
Народилися: 1882 – Янка 

Купала (Іван Луцевич), білорусь-
кий поет; 1884 —–Ліон Фей-
хтвангер, німецький письмен-
ник; 1887 – Марк Шаґал, фран-
цузький художник.

Померли: 1930 – Артур Ко-
нан Дойл, англійський пись-
менник; 1933 – покінчив жит-
тя самогубством міністр осві-
ти України Микола Скрипник; 
2018 – Левко Лук'яненко, один 
з авторів Акту Незалежності 
України.

8 липня
1709 – Полтавська битва.
1974 – ЦК КПРС затвердив 

проект будівництва Байкало-
Амурської магістралі

Народилися: 1900 – Юрій 
Смолич, український письмен-
ник; 1938 – Лесь Танюк, україн-
ський письменник, режисер, по-
літик.

9 липня 
1659 – гетьман Іван Вигов-

ський розбив московське вій-
сько під Конотопом.

1816 – Аргентина оголосила 
незалежність від Іспанії.

1877 – перший фінал теніс-
ного турніру в Уімблдоні.

10 липня 
1073 – помер Антоній Пе-

черський, церковний діяч Київ-
ської Русі, один із засновників 
Києво-Печерського монастиря. 
Народвся в Любечі на Чернігів-
щині. 

1651 – під Берестечком за-
кінчилася найбільша битва ви-
звольної війни 1648 – 1654 
рр. об’єднаних військ Богдана 
Хмельницького (100 тис. вояків) 
та кримського хана Іслам-Гірея 
(50 тис.) із польською армією ко-
роля Яна II Казимира (150 тис.)., 
яка перемогла в битві. 

1775 – народився Петро 
Прокопович, визначний україн-
ський бджоляр.

1994 – другий тур вибо-
рів Президента України. Пере-
міг Леонід Кучма, який набрав 
52,15% голосів (14 016 850). 
Чинний Президент Леонід Крав-
чук — 45,06% (12 111 603).

1994 – президентом Біло-
русі вперше обрано Олександра 
Лукашенка.

11 липня 
1944 – засновано Україн-

ську Головну Визвольну Раду , 
підпільний український парла-
мент, на чолі з Кирилом Осьма-
ком (установчі збори УГВР поча-
лися поблизу с. Недільна на Сам-
бірщині, тривали до 15 липня).

13 липня 
100 до н. е. – народився Гай 

Юлій Цезар, давньоримський 
державний і політичний діяч, 
полководець, письменник. 

1897 – італієць Гульєльмо 
Марконі отримав патент на ра-
діо.

1930 – початок першо-
го чемпіонату світу з футболу 
в Уругваї. Взяли участь 13 ко-
манд. Господарі-уругвайці стали 
чемпіонами.

14 липня 
1789 – із взяття Бастилії 

почалася Велика Французька 
революція. Національне свято 
Франції. 

1995 – помер Патріарх Во-
лодимир (Василь Романюк), 
український православний ре-
лігійній діяч, богослов, дисидент, 
Патріарх Київський і всієї Руси-
України УПЦ Київського патрі-
архату.

15 липня 
1015 — у Берестові під Киє-

вом помер Володимир Великий, 
князь Київський від 980 р., який 
у 988 р. хрестив Русь.

1410 – у Грюнвальдській 
битві 100-тисячні литовсько-
українсько-польські війська за 
участю майже 30 тисяч татар та 
4 тисяч чехів розгромили армію 
Тевтонського ордену (близько 
85 тисяч вояків). 

1964 – Верховна Рада СРСР 
ухвалила закон «Про пенсії і до-
помогу членам колгоспів». За-
проваджено в колгоспах пенсії 
по старості, по інвалідності, в 
зв’язку з втратою годувальника 
і допомоги для жінок-членів кол-
госпів по вагітності і пологах, 
розміри якої залежали від про-
дуктивності праці колгоспників.

У Краєзнавчому музеї «Бойків-
щина» Тетяни і Омеляна Антонови-
чів нещодавно відбулася науково-
практична конференція «Євген Ко-
ляджин – суддя, просвітитель, гро-
мадський діяч.»

На плідну працю учасників кон-
ференції благословили священни-
ки: о. Вітольд Левицький (парох хра-
му «Серця Ісуса та Серця Марії» м. 
Долини) та о. Михайло Боянецький 
(парох церкви Богоявлення Господ-
нього с. Яворів).

З привітанням до учасників кон-
ференції звернулася директор му-
зею Ксенія Циганюк.

Про родину Євгена Коляджина 
у доповіді «Від легенд і переказів 
до дійсних фактів» розповіла учи-
телька-методист Яворівської шко-
ли Ганна Бойків. Про життєвий шлях 
та громадську діяльність Євгена Ко-
ляджина «Місто Болехів – колиска 
дитинства, шкільні та студентські 
роки» доповіла науковий співробіт-
ник Музею Історії міста Болехова ім. 
Романа Скворія Галина Якимів.

Старший науковий співробітник 
музею Іван Матіїв, ознайомив при-
сутніх із власними дослідженнями 
про культурно-просвітницьку діяль-
ність судді, просвітителя, громад-
ського діяча Євгена Коляджина в 
Долині.

З доповідями на конференції та-
кож виступили гості зі Львова. На-
дія Кохалевич-Левицька розпові-
ла про «Внесок Стефанії Коляджин-
Левицької у розвиток шкільництва 
у Долині»; Святослав Литвин – про 
її родовід. Вони подарували для му-
зею книги і журнали з інформацією 
та ілюстраціями, які більше розкри-
вають питання дослідження роду. 
Мова йшла про родину, у якій було 
більше сотні священників.

Старший викладач Івано-Фран-
ківського обласного інституту після-
дипломної педагогічної підготовки 
Світлана Сміх презентувала світли-
ни та архівні матеріали про нащад-
ків Євгена Коляджина – Леонтію та 
Івана Боднаруків, Богдана та Віру 
Боднаруків і наголосила на продо-
вженні у їхніх справах гасла «Бог-
Україна – Родина».

Учасники наукової конферен-
ції прийняли ухвалу, якою рекомен-
дують увіковічнити пам’ять Євгена 
Коляджина у назві вулиці, меморі-
альній дошці, у званнях «Почесний 
громадянин Самбора, Болехова, 
Долини», виготовлення відеоряду, 
буклетів, книг. А також встановлен-
ня премії імені Євгена Коляджина 
у громадській роботі пов'язаній із 
юриспруденцією.

Приємно, що із с. Яворова були 
представники з родини, від освітян 
та сільської громади.

Євген-Станіслав Коляджин на-
родився 25 квітня 1875 р. (Волоське 
село, Болехів) у родині священика. 
Здобув початкову освіту в Болехові. 
Навчався у Дрогобицькій гімназії. 
Він був першим корінним жителем з 
Долинщини, який закінчив правни-
чий факультет Віденського універ-
ситету. Знав кілька мов, зокрема 
латину, грецьку, німецьку, польську.

1910 р. – помічник судді у Сам-
борі, продовжив службу судді у Ме-
диничах, а потім переведений у До-
лину. Своєю невтомною працею Єв-
ген Коляджин причинився до куль-
турного й національного піднесення 
Долинщини.

Рівень освіти українського на-
селення був досить низький. В осно-
вному, діяли однокласові або пара-
фіяльні школи. Більшість населен-
ня були неписьменними. 1911 р. у 

Долині функціонувало 6 державних 
шкіл: 3 польські, 3 німецькі. Україн-
ської не було жодної.

Євген Коляджин спричинився 
до піднесення шкільництва і освіти 
у Долині. Він був одним із засновни-
ків долинської бурси, у якій прожи-
вали сільські діти, здобуваючи осві-
ту у долинських школах. Як член Гім-
назійного комітету приймав активну 
участь у заснуванні Приватної укра-
їнської гімназії ім. Маркіяна Шашке-
вича у Долині.

14 травня 1910 р. о. Микола 
Білецький, Євген Коляджин та ін. 
звернулися з клопотанням до вла-
ди заснувати у Долині «краєве това-
риство «Господарський Кружок», яке 
пізніше переросло у «Сільський Гос-
подар».

Коляджин був одним із засно-
вників Руського педагогічного то-
вариства, голова Долинської філії 
РПТ, яка дбала про вирішення про-
блем українських шкіл, займалося 
їх заснуванням, курсів, виховували 
молодь, підтримували материнську 
мову, українське учительство. Пе-
дагогічне товариство було заснова-
не з метою вирішення проблем на-
вчання українських дітей, надання 
моральної і матеріальної допомоги 
учням і студентам, включало жіно-
цтво. Основна діяльності філії – це 
утримання гімназії. В цей час долин-
ський осередок налічував 25 осіб. 
Зі своїх фондів філія передплатила 
часописи «Учитель» і «Дзвіночок».

26 березня 1913 р. завдяки Є. 
Коляджину у Долині створено осе-
редок Українського Педагогічного 
Товариства, який вирішував спра-
ви оплати навчання учнів, збиран-
ня пожертв на гімназію, заснування 
підготовчих курсів до гімназії і бурси 
тощо. Він приймав активну участь у 
заснуванні і діяльності українських 
культурно-просвітницьких осеред-
ків.

22 червня 1912 р. делегат з го-
ловного виділу товариства «Просві-
та» Степан Карпяк зафіксував стан 
діяльності філії «Просвіти» в Долині: 
голова – парох з Пацикова о. Ми-
кола Білецький, заступник голови 
– суддя в Долині Євген Коляджин. 
Через виїзд з Долини деяких членів 
виділу і його декомплектацію у «Про-
світі» урядував Євге Коляджин.

Євген Коляджин займався сус-
пільною роботою у культурно-про-
світницьких товариствах Долини 
(кружок УПТ, Сільський Господар, 
Просвіта, Бесіда, вів Касу Ощаднос-
ті, Торгівельну спілку). Був ініціато-
ром і одним із засновників просві-
тянських осередків по селах. Часто 
їздив по селах з доповідями, рефе-
ратами, допомагав організовувати 
культурно-просвітницьке життя в 
селах повіту.

Дружина Євгена – Стефанія Ко-
ляджин-Левицька – донька о. Льва 
Левицького (декан Перегінський) – 
учителька. 5 червня 1914 р. о. Ми-
хайло Лада, Михайло Мельничук, 
Стефанія Коляджин, Юліан Єлюк, 
Антін Крушельницький та ін. підпи-
сали клопотання і статути та звер-
нулися до цісарсько-королівського 
намісництва, що мають намір орга-
нізувати у Долині товариство «Укра-
їнська бурса ім. Тараса Шевченка», 
яке австрійська влада зареєстру-
вала 24 червня 1914 р. Це товари-
ство ставило собі за мету допома-
гати вбогій українській молоді, яка 
навчалася в школах міста, надаючи 
їй помешкання, харч, релігійно-мо-
ральне та національно-патріотичне 
виховання.

Під час Першої світової війни 
більшість чоловіків були на фрон-
ті. У школах і просвітянських будів-
лях російські військові поробили ко-
нюшні. Військові конфісковували і 
забирали в людей майно. Незважа-
ючи на те, Євген Коляджин завжди 
старався полагодити справи на ко-
ристь українців.

Після того, як пройшов фронт, 
займався відновленням культурно-
просвітницьких осередків у Долині 
та селах Долинщини (школи, будівлі 
просвітянських товариств). Із 1916 
р. Голова товариства «Просвіта» у 
Долині.

Як суддя, Євген Коляджин, здо-
був визнання відомого оборонця 
покривджених селян. Допомагав їм 
у вирішенні всяких справ, проблем, 
вигравав суди у поляків і євреїв, які 
постійно кривдили українське на-
селення. Займався справами учи-
тельства, школами. Був зразковим 
і справедливим суддею.

Після смерті, на посаду, що за-
ймав Євген Коляджин, призначи-
ли поляка, який навіть не розумів 
української мови та виступав про-
ти українського населення. 1918 р. 
газета «Діло» писала: «У Долині по-
трібен український адвокат, такий 
як раніше був Євген Коляджин. Так 
найбільший український повіт не 
має українського адвоката, який 
крім того міг вести «Касу ощаднос-
ті» і «Торгівельну спілку». Взагалі тут 
треба чоловіка, щоб став осеред-
ком цілого руху в місті і повіті. Як 
досі займався всіма справами суд-
дя Євген Коляджин, однак важка 
хвороба, що тривала більше 8 міся-
ців, змусила його залишити роботу.»

У 1917 р. Євген Коляджин по-
мер. Йому було тільки 42 роки.

Тетяна ОМЕЛЯН
Долинський краєзнавчий музей 
«Бойківщина» Тетяни і Омеляна 

Антоновичів
Івано-Франківська область

Євген Коляджин, суддя, 
просвітитель, громадський діяч
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Унікальна книга 
Григорія Самойленка 
«Микола Гоголь і Україна. 

Енциклопедія»
В обласній бібліотеці ім. Короленка 

15 червня на засіданні клубу «Краєзна-
вець» була представлена ця унікальна 
книга доктора філологічних наук, про-
фесора Ніжинського державного уні-
верситету імені М. Гоголя Григорія Само-
йленка. Вперше на широкому фактично-
му матеріалі розкрито життєві та творчі 
зв'язки Миколи Гоголя з Україною, і зо-
крема з Чернігівщиною, Ніжином. Також 
показано діяльність численних пред-
ставників української культури, які сво-
єю творчістю причетні до письменника.

У творчу атмосферу гоголівської епо-
хи присутніх у залі літераторів і журналіс-
тів, науковців та вчителів, краєзнавців і 
бібліотекарів занурив актор молодіж-
ного театру, заслужений артист України 
Олексій Биш – в ролі самого Миколи Ва-
сильовича!

Автор видання, український філолог і 
літературознавець Г. В. Самойленко роз-
повів, що написанню такої фундамен-
тальної праці передували роки наукових 
досліджень та архівних пошуків. Перша 
його публікація про славетного випус-
кника славетного вишу побачила світ ще 
1979 року.

Військові отримали 
цінні видання 

Оперативне командування «Північ» 
15 червня отримало видання Україн-
ського інституту національної пам’яті та 
іншу книжкову продукцію, яку видано ко-
штом державного бюджету. Це брошу-
ра «2014: початок російсько-української 
війни»; книга Ірини Реви «Воїни Дніпра: 
цінності, мотивації, смисли»; комплек-
ти паперових моделей військової техні-
ки періоду Української революції 1917-
1921 років; комплекти другої серії ар-
тплакатів «Визначні діячі Української 
революції 1917-1921 років»; настільний 
календар на 2021 рік «Українські жінки 
ХХ століття» (із електронними версіями 
календаря).

Також за сприяння УІНП ГО «Україн-
ська Ініціатива» передала військовим 
примірники видань: «Марко Залізняк. 
Фотолітопис»; фотоальбом «Незнаний 
Донбас»; Геннадія Харченка «Щоденник 
артилериста»; «У вогняному кільці. Обо-
рона Луганського аеропорту».

Представив і передав ці видання 
Сергій Бутко, регіональний представник 
УІНП у Чернігівській області, в рамках 
співпраці ОК «Північ» та Інституту, між 
якими підписаний Меморандум про спів-
робітництво.

Книги, плакати та інші матеріали для 
поповнення бібліотечного фонду при-
йняв командувач військ ОК «Північ» ге-
нерал-майор Валерій Залужний, який 
відзначив важливість таких заходів для 
національно-патріотичної роботи. Він 
передав для чернігівського представ-
ництва УІНП примірники фотоальбому 
Збройних Сил України «Сильніші разом».

 
Олександр МАЙШЕВ,

член Національної спілки 
журналістів України

«Чернігів 
стародавній»: 

географія 
відвідувачів 

розширюється
Від 6 травня, після каран-

тинних обмежень, Національ-
ний заповідник «Чернігів ста-
родавній» відновив екскурсій-
ну діяльність. Щотижня тисячі 
поціновувачів старовини їдуть 
з різних куточків України, а та-
кож із-за кордону, щоб огляну-
ти пам’ятки архітектури Черні-
гова, помилуватися оновлени-
ми парками та скверами міс-
та.

Приємно говорити і про їх 
широку географію: Київ, Дні-
про, Львів, Житомир, Полта-
ва, Харків, Чернігів, Суми, 
Кам’янець-Подільський, Біла 
Церква, Конотоп, Глухів, Ні-
жин, Черкаси, Одеса, Умань, 
Полтава, Бровари та інші міс-
та України. Іноземні туристи 
завітали до нас з Іспанії, США, 
Казахстану, Білорусії, Греції, 
Узбекистану, Німеччини, Вели-
кобританії, Франції.

Наприкінці травня – на по-
чатку червня сотні школярів 
з Києва, Київської області та 
Чернігівщини завітали на Вал 
та в Антонієві печери. 

Колектив заповідника го-
тує для відвідувачів нові ви-
ставки з фондових збірок. Ба-
гато цікавого і на веб-сайті 
«Чернігів стародавній», на сто-
рінках у Facebook та Instagram.

Музейні об’єкти Націо-
нального заповідника «Чер-
нігів стародавній» відкриті 
щодня з 10.00 до 18.00, без 
перерви. Телефони для за-
мовлення екскурсій на те-
риторії Валу: (0462) 645-
964, 093 036 9821, 098 701 
6641; Антонієві печери (0462) 
643-189. 

Бібліотекам Чернігова – 
нові видання УІНП

Співробітники чернігівського представництва Північно-
Східного міжрегіонального відділу Українського інституту націо-
нальної пам’яті передали обласній універсальній бібліотеці іме-
ні В. Короленка та Чернігівській міській централізованій бібліо-
течній системі примірники видань: брошура «2014: початок ро-
сійсько-української війни»;

книга «Пам’ять роду» (16 історій родин, які пережили гено-
цид 1932-1933 років); книга Наталки Позняк-Хоменко «Волон-
тери: Сила небайдужих»; монографія «Нариси з історії освоєння 
Південної України XV–XVIII ст.»; книга Ірини Реви «Воїни Дніпра: 
цінності, мотивації, смисли».

Бібліотеки разом із паперовими примірниками отримали 
також і їхні електронні версії.

Також на прохання ГО «Українська Ініціатива» представники 
Інституту передали центральній міській бібліотеці імені М. Ко-
цюбинського календарі, присвячені річниці з дня народження 
класика індонезійської та світової літератури Хайріла Анвара, з 
віршами поета в українському перекладі Юрія Косенка, голови 
правління цієї ГО, який є автором цих видань.

 
Сергій БУТКО

УІНП

«Новий номер журналу 
«Сіверянський літопис»

Вийшов №2 за цей рік цього цікавого історико-краєзнав-
чого журналу, що понад два десятиліття видається в Чернігові 
і беззмінним редактором якого є відомий чернігівський історик 
і журналіст Сергій Павленко. Ось зміст журналу, за рубриками. 

У глиб віків
Мицик Ю. Цінні джерела до історії генеалогії козацтва дру-

гої половини ХVІІ ст. 
Історія міст і сіл
Фурсова Ю. До питання про облаштування цегельного ви-

робничого комплексу Батурина другої половини ХVІІІ ст. 
Церковна старовина
Шуміло В. Чернігівське заслання С. О. Нілуса 1926–1928 

рр.: за матеріалами слідчої справи ОДПУ. 
Мовою документів
Повідомлення про Україну італійських кореспондентів доби 

І. Мазепи (переклала з італійської С. Павленко).
Дробязко Н. Документи, які бережуть згадки про Пилипа 

Орлика.
Розвідки
Захаров В. Родинні зв’язки Трощинських з Леонтовичами.
Мартиненко В. Евакуації німецького населення з окупова-

них регіонів України на територію Третього рейху в зарубіжній 
та вітчизняній історіографії.

Рой С. Предмети побуту та вжитку ХХ ст. у фондах Ніжинсько-
го краєзнавчого музею ім. І. Спаського. 

Літературознавчі студії
Шуміло С. Художній стиль давньоруського книжника: теоре-

тичний аспект.
Тихолоз Н. Літературний доробок Петра Франка: у пошуках 

творчого «я».
Дослідницькі нотатки
Стародуб А. «Брат застрелил митрополита в моем присут-

ствии». Загадки біографії «родича» архімандрита Смарагда 
(Латишенка).

Крижанівський В. Повсякденне життя вихованців Глухів-
ського учительського інституту в 1874–1914 рр. 

Белько О. Відкриття приватних гончарно-черепичних май-
стерень на Полтавщині за допомогою кредитування (1904–
1916 рр.).

Коваль-Фучило І. Сучасні комеморативні практики пересе-
ленців із затоплених сіл (Київська, Хмельницька, Чернігівська 
області).

Рецензії. Огляди. Анотації
Гордієнко Д. Ченцова В. Киевская митрополия между Кон-

стантинополем и Москвой. 1686. Київ: Дух і Літера, 2020. 
Блакитний М. Іваницька С., Демченко Т. Сергій Єфремов: 

«Це життя було одним суцільним подвигом неустанної праці». 
Київ: Парламентське видавництво, 2020. 

Студьонова Л. Зауваги та доповнення до книги Михайла Жи-
рохова «Червоні» партизани Добрянщини: за лаштунками ра-
дянських міфів».

Некрологи
Гриньова О. «Ріка любові поза часом»: пам’яті Юрія 

Сбітнєва.
Молочко С. «Обнадієна весною»: слово про Ганну Василівну 

АрсеничБаран.
Павленко С. Пам’яті краєзнавця та історика Олександра 

Львовича Ільїна.
Журнал є в бібліотеках, у передплаті. Електронна версія 

журналу: www.siver-litopis.cn.ua

У Чернігівському літературно-ме-
моріальному музеї-заповіднику М. Ко-
цюбинського експонується виставка 
маловідомих матеріалів, присвячена 
80-річчю видатного українського ак-
тора, режисера і сценариста Івана Ва-
сильовича Миколайчука (1941-1987) 
«Душа українського кіно».

Кіношедевр Сергія Параджанова 
за повістю Михайла Коцюбинського 
«Тіні забутих предків» з Іваном Мико-
лайчуком у головній ролі ввійшов до 
числа 20 найкращих фільмів усіх часів 
і народів.

У Чернігові за ще одним тво-
ром Михайла Коцюбинського – «Fata 
morgana» – 1984 року режисер Окса-
на Михайлова зняла документальний 
фільм з участю Івана Миколайчука. 
Зйомки відбувалися у музеї письмен-
ника.

Виставка розкриває різні грані та-
ланту Миколайчука.

Книга «Білий птах з чорною озна-
кою» (Київ: «Мистецтво», 1991), упо-
рядкована дружиною Івана Васильо-
вича Марією Євгенівною Миколай-
чук, висвітлює його незабутній образ у 
спогадах, статтях і рецензіях. Збірник 
містить у собі краще з творчого дороб-
ку митця: сценарії, нездійснені намі-
ри, кадри з кінофільмів, фото в родин-
ному колі та ін. Творчість Івана Мико-
лайчука–сценариста репрезентують 
«Білий птах з чорною ознакою» і «Не-
билиці про Івана, знайдені в мальо-
ваній скрині з написами». Ада Рогов-
цева, Наталя Кащук, Станіслав Черні-
левський, Ліна Костенко присвятили 
другові душевні вірші.

Журнал «Київ» (№ 6 – 8, 2003 р.) 

подає кіноповість за мотивами рома-
ну В. Земляка «Лебедина зграя», на-
писану ним у співавторстві з І. Мико-
лайчуком, який у кінострічці під на-
звою «Вавилон-ХХ» виступив одразу в 
трьох іпостасях: автор сценарію, режи-
сер-постановника і виконавець однієї 
з найважливіших для розуміння філо-
софії й поетики твору ролі – сільсько-
го мудреця Фабіана. Іван Миколай-
чук сам підбирав музику і пісні до сво-
го фільму. Режисерський дебют Ми-
колайчука став справжньою подією 
українського кіномистецтва – фільм 
здобув визнання кінокритиків і голо-
вний приз республіканського фести-
валю «Молодість-1979», відзнаки все-
союзних фестивалів.

Поетові українського кіно присвя-
тили публікації Раїса Скалій («Київ», № 
1-2, 2002) і Сергій Тримбач («Україн-
ський тиждень», № 23, 2011). У жур-
налі «Країна» № 34, 2011 р. Фрозина 
Грицюк, найстарша сестра Івана Ми-
колайчука, берегиня його музею-са-
диби у селі Чортория на Буковині роз-
повідає про життя брата. На фотоілю-
страціях бачимо те, що оточувало ак-
тора за життя: кам’яні жорна в сінях, 
ткацький верстат, валізку.

Книга «Сто великих українців» 
(Київ: Арій, 2007) містить розлогу стат-
тю про Івана Миколайчука. Низка на-
рисів про нього представлена у книзі 
«На сторожі білого птаха», яку 2015 
року випустив «Видавничий дім «Бу-
крек» у Чернівцях. Її автор-упоряд-
ник – уродженець Чернігівщини, а 
нині – буковинець Микола Макси-
мець, головний редактор згаданого 
видавництва.

Газетні стенди
За часів Радянського Союзу невід`ємною 

частиною суспільного життя були вуличні газет-
ні стенди. Це явище, як загальнодержавна по-
літика, виникло майже одразу після здобуття 
більшовиками влади і проіснувало до першої 
половини 90-х років. 

У скверах і парках, на вокзалах і поруч із 
заводськими прохідними, біля парткомів і ви-
конкомів, в інших місцях масового скупчення 
громадян встановлювалися спеціальні стенди, 
на яких регулярно вивішувалися для загально-
го огляду центральні і місцеві газети. За їхнє 

розміщення, здебільшого, відповідала та орга-
нізація, біля якої такий стенд було встановле-
но. Це явище було частиною ідеологічної робо-
ти з населенням. 

На стендах, найчастіше розміщувалася 
офіційна партійна та радянська преса – газе-
ти «Правда», «Правда Украины», «Известия», 
«Радянська Україна», «Комсомольская правда» 
тощо. Інколи можна було побачити тематичні чи 
профільні видання «Советский спорт», «Совет-
ская торговля», «Гудок», «Труд» і т. д. У великих 
містах на стендах можна було побачити місце-
ву та регіональну періодику. Наприклад, «Ве-
чірній Київ», «За вільну Україну», «Деснянська 
правда».

Газети на стендах розміщувалися в повний 
розворот, щоб можна було прочитати всі сто-
рінки. Але найбільшою популярністю серед чи-
тачів користувалася остання сторінка, де за 
традицією редакція розміщувала «легкі» і не-
обтяжені ідеологією матеріали: спорт, прогноз 
погоди, гумор, оголошення.

Більшість газетних стендів облаштовува-
лись як капітальні споруди, мали невеликий на-
віс або піддашок, що дозволяв в негоду перехо-
жим «перечекати дощ з користю». 

Олександр СОЛОМАХА
«Історія, як вона є…»

Представник УІНП в Чернігові Сергій Горобець вручає книги і 
календарі директорці міської ЦБС Людмилі Зіневич

«Душа українського кіно»: виставка 
до ювілею Івана Миколайчука 
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Батурин — гетьманська столиця

Козацтво – це не лише про 
часи Хмельницького й Мазе-
пи. Це суспільний феномен, 
який тримався на Лівобережній 
Україні фактично до Голодомо-
ру-1933.

Як жили козаки якихось пів-
тора століття тому – показує но-
вий музей «Козацький двір» у 
Батурині, що відкрився 4 черв-
ня. Це вже шостий музей у скла-
ді Національного історико-куль-
турного заповідника “Гетьман-
ська столиця”.

У відтвореній хаті станового 
козака ХІХ століття. Раніше за-
недбана, а тепер викуплена, від-
будована, належним чином об-
ставлена хата сім’ї Мохна поруч 
із центральним майданом Ба-
турина відтворює побут родини 
станового козака другої полови-
ни ХІХ століття.

Що важливо – це не музей 
стендів чи засклених вітрин. По-
трапивши у двір та хату, відвід-
увач ніби переноситься у 1864 
рік.

От що це за рогач на підло-
зі в сінях? Роззувачка для хро-
мових чобіт! Ось цим незвичним 
пристроєм в господарстві за-
можного козака збивали масло. 
Поруч у коморі – настоянки, на-
ливки в суліях, глечики, решета. 
Старі світлини в рамках на стіні у 
світлиці знайдені в сімейних ар-

хівах жителів Батурина, від пра-
дідів і прабабів. Посуд, самовар, 
рядна на печі, інше домашнє на-
чиння, меблі, годинник, кала-
мар (бо письменні ж!), портрет 
Кобзаря на стіні (бо патріотич-
ні), шафка з ліками – все взято 
зі старого часу.

Експозиція інтерактивна – 
речі й артефакти можна пома-
цати. Охочі можуть спробува-
ти носити воду на коромислі – і 
переконатися, що це не дуже-то 
легка справа. Або попрасувати 
білизну дерев’яним рублем. Чи 
в клуні потовкти просо в ступі, 
змолоти жорнами зерно на бо-
рошно.

«Щоб потерти мак на пиріж-
ки, таку вправу потрібно зроби-
ти разів п’ятсот. У той час ці при-
лади заміняли жінкам тренаже-
ри і фітнес», жартує співробітни-
ця заповідника Марина Хармак, 
яка стала ведучою урочистого 
відкриття музею.

Із вмісту комори можна зро-
зуміти, яку їжу й напої вживали 
в заможній козацькій родині: си-
вуха, калганівка, зубрівка, на-
стоянка на вишнях.

Експозиція розказує не 
лише про реманент, шаровари, 
горілку сало. Вона допомагає 
зрозуміти сам історичний фено-
мен пізнього козацтва на Ліво-
бережжі. Про це говорить істо-

рик і громадський діяч Ростис-
лав Мартинюк.

«Україна значною мірою досі 
живе більшовицьким нарати-
вом про те, що з XVIII-XIX століть 
суспільство ділилося лише на 
панів і кріпаків. Але ж був ще ко-
зацький стан. Була Гетьманщи-
на, були Полтава, Конотоп, Глу-
хів, Батурин – на цих теренах і 
далі жили козаки, які зберігали 
свою станову шляхетську окре-
мішність. Вони якраз і втілювали 
ідею української державності. 
Без розуміння цього феномену 
ми не зрозуміємо відродження 
Української держави у ХХ століт-
ті», коментує Ростислав.

«Козацький стан досі пере-
буває ніби в таємниці і не ре-
презентований у масовій куль-
турі. Зараз у нас як вважають? 
«Козаки, хто це? Хороші люди. 
Ах, козачок! Вони були десь на 
Січі, а потім зникли». Але ж ко-
зак – він шляхтич. Це не стан 
душі – це національний суспіль-
ний стан. Це статус, який здобу-
вають і утримують. Він бере на 
себе відповідальність. І саме 
станове козацтво взяло на 
себе функцію української дер-
жавної традиції, модернізації 
української нації та відновлен-
ня української державності у ХХ 
столітті, що й було здійснено», – 
говорить історик.

Мартинюк, як і ще багато не-
байдужих людей, доклався до 
поповнення експозиції «Козаць-
кого двору» раритетами старої 
доби.

Меценатів нового музею 
зафіксували на окремій таблич-
ці та вшанували почесними гра-
мотами. «Без меценатів і спон-
сорів цей проєкт не вдалося б 
реалізувати. А задуманий він 
був ще у 2015 році», каже ди-
ректор заповідника Наталія Ре-
брова.

Марина Хармак зазначи-
ла, що з появою в заповіднику 
шостого музею з’явилася «про-
блема»: туристи, що приїздять у 
Батурин лише на одну добу, ма-
ють чимось жертвувати, бо всі 
музеї за день оглянути немож-
ливо, бракує часу. Тож, щоб по-
бачити і палац Розумовсько-
го, і канцелярію Кочубея, і ци-
тадель, і археологічний музей, 
храми, пам’ятники, і тепер от 
«Козацький двір», варто плану-
вати поїздку на дві доби – з но-
чівлею.

Тож welcome to Батурин, у 
колишню столицю України!

Дмитро ЛИХОВІЙ, 
Леся ШОВКУН

 «Новинарня»
 Фото: Дмитро Лиховій 

5 квітня 1822 р. в своєму 
маєтку в м. Почеп помер мі-
ністр народної освіти Росій-
ської імперії, син гетьмана 
України Кирила Розумовсько-
го – Олексій.

«Померлий граф лежав 
на ліжку, на якому він завжди 
відпочивав, навкруги нього на 
колінах, плачучи, стояли його 
рідні» – згадував головний ді-
ловод Почепської економії Ни-
кифор Шошонко. 

Три дні люди зі сльозами 
на очах прощалися зі своїм 
благодійником. Дерев̀ яна тру-
на з тілом графа, оббита тем-
но-вишневою тканиною, стоя-
ла на приготованому катафал-
ку у великій залі. 8 квітня об 
11 годині ранку труну перене-
сли до Воскресенського собо-
ру, після церковної церемонії 
Олексія Кириловича похова-
ли в завчасно приготованому 
склепі.

Почепський маєток О.К. 
Розумовського успадкувала 
його донька, княгиня Варвара 
Репніна-Волконська.

Через 17 років Рєпніни 
були вимушені продати По-
чепський маєток графу Клей-
нміхелю. Побоюючись можли-
вого вандалізму нового гос-
подаря, рідні звернулися до 
імператора з проханням про 
перенесення праху Олексія 
Розумовського у Новгород-Сі-
верський монастир. Прохання 
задовольнили, після чого роз-
почалася підготовка до пере-
поховання. 

У Почепі для супроводу 
процесії підготували траурний

одяг, смолоскипи, різну 
провізію, коней та дроги (спе-
ціальний віз) для труни. У Спа-
со Преображенському собо-
рі Новгород-Сіверського мо-
настиря також тривали різні 
підготовчі заходи: готували 
склеп, різну провізію, столове 

начиння та посуд для прийому 
духовенства й інших гостей.

27 липня 1839 р., у при-
сутності духовенства і народу 
труну з останками Олексія Ро-
зумовського вилучили зі скле-
пу Воскресенського собору, 
відслужили над нею вечірню 
службу, панахиду. Другого дня, 
після ранішньої служби і пана-
хиди труну помістили в ковчег, 
виготовлений із міцних дубо-
вих дошок, облитих вареною 
смолою та оббитий тканиною. 
Його покрили чорним сукном і 
закріпили на ресорних дрогах, 
запряжених шістьма кіньми.

З Почепу процесію про-
воджав великий натовп лю-
дей. По дорозі до Новгорода-
Сіверського процесія зупиня-
лася біля церков у Баклані, в 
Кам’янській Слободі, де слу-
жили панахиди. 

З0 липня перед Новгоро-
дом-Сіверським процесію зу-
стрічало багато народу. Труну 
занесли до Спасо-Преобра-
женського собору Новгород-
Сіверського Спасо-Преобра-
женського монастиря, де зго-
дом відслужили вечірню. На 
другий день, 31 липня, після 
великої панахиди і промови 
протоієрея Олексія Ленчев-
ського, О. Розумовського похо-
вали в склепі, влаштованому 

під підлогою ліворуч від входу, 
в північній частині собору. Піз-
ніше над могилою встановили 
надгробок, перевезений з По-
чепа, у вигляді паралелограма 
з червоного мармуру, прикра-
шений бронзовим розп’яттям і 
гербом Розумовських, з напи-
сом: «Христе Боже Ты еси во-
скресенье наше и животъ, спа-
си убо душу раба твоего Алек-
сея. Графъ Разумовскій, сынъ 
последняго гетмана Малорос-
сіи, генералъ-фельдмаршала 
графа Кирилы Григорье-
вича и графини Екатерины 
Іоановны урожденной 
Нарышкиной. Родился 12 Сен-
тября 1748, служилъ отечеству 
действительнымъ тайнымъ 
советникомъ, членомъ го-
сударственнаго совета, 
сенаторомъ и министромъ 
просвещенія. Беднымъ 
помощникъ, наукамъ покрови-
тель. Переселился въ вечность 
въ лето 1822 Апреля 5-го дня. 
Въ седмицу святыя Пасхи».

На початку XX ст., коли з 
необгрунтованих міркувань та 
рішень грабувалися усипаль-
ниці, ця жахлива доля не оми-
нула й поховання Олексія Ки-
риловича. Постраждав і над-
гробок, він був пошкоджений, 
але ще знаходився над скле-
пом у соборі. 

Під час реставрації собо-
ру 1999 р. будівельники де-
монтували і винесли надгро-
бок на подвір’я, згодом його 
помістили до службового 
приміщення, де монахи збері-
гали дрова. Там він, у вигляді 
вапняково-піщаного блоку та 
розбитої мармурової плити з 
епітафією, знаходиться і за-
раз. Розбита мармурова пли-
та надгробка потребує рес-
таврації. 

Сьогодні у Спасо-Преоб-
раженському соборі, біля міс-
ця, де покоїться прах Олексія 
Кириловича, є лише невелика 
табличка з написом: «На этом 
месте находился склеп, в ко-
тором был захоронен граф 
Алексей Кирилович Разумов-
ский (1748–1822)».

На нашу думку, україн-
ська громадськість і влада 
має докласти максимум зу-
силь для відновлення історич-
ної справедливості та вшану-
вання місця поховання Олек-
сія Розумовського – сина 
гетьмана України і державно-
го діяча часів Російської імпе-
рії, а також

реставрації оригінальних 
частин його надгробка – пер-
лини меморіальної пластики 
ХІХ ст.

Оксана ТАРНУЩАК

З історії 
Генерального суду 

У XVIII ст. позбавлення волі стало поширеним засобом 
покарання. Термін ув’язнення був різний – від 4-х тижнів до 
року. З правничих книг відомо про існування спеціальних 
місць, де могли утримувати в’язнів – «сподняя», «верхняя», і 
окреме приміщення для в’язнів із вироком.

Приміщення в’язниці, здебільшого, знаходилися в зане-
дбаному стані. Ув’язнених не забезпечували їжею, але да-
вали можливість заробити собі на харчі – вони просили ми-
лостиню на вулицях або працювали на будівництві. З одного 
боку державі так було вигідно, а з іншого виникали проблеми 
пов’язані з постійними, спланованими втечами. 

У Центральному державному історичному архіві України 
в Києві зберігається справа за 1754 р. про колодників, вті-
качів із будівництва палацу Кирила Розумовського у Глухові. 

26 травня 1754 р. глухівський сотник Дем’ян Туранський 
подав донесення до Генерального військового суду, в яко-
му вказав, що 24 травня від вартового козака надійшло по-
відомлення про втечу 20 колодників з будівництва у Глухові. 
Спланувавши втечу, колодники напали та вбили караульних, 
а також заволоділи двома шаблями. Навздогін їм кинулися 
близько 60 козаків, які розділися на команди. Втікачі чинили 
рішучий опір, і під час сутички, яка відбулася біля греблі у селі 
Сліпорода, обидві сторони зазнали суттєвих втрат. У доне-
сенні було вказано прізвища вбитих та поранених колодни-
ків: Грицько Ткач, Остап Іваненко, Іван Сукура, Володимир 
Калинник, Іван Хомута, Хома Громако, Юрко Димиденко, Ми-
хайло Романенко, Трохим Лаврентіїв, Іван Савицький, Михай-
ло Сизий, Грицько Кучер, Петро Черніцький, Федор Ганджа. 
Шестеро кинулись у річку. 

Для затримки колодників, яким вдалося втекти, було 
встановлено караули. Затриманих Василя Каляку, Федора 
Приходченка, Василя Ковбасенка, Хому Яценка, Стефана Ни-
кифорова, Мойсея Тарана доправили до глухівського остро-
гу.

Розглянувши подане донесення, генеральний суд при-
йняв рішення: тіла загиблих колодників повісити на шибе-
ницях для прикладу іншим. Пораненим колодникам, після 
їхнього одужання, здійснити у торгівельний день публічне 
жорстоке покарання киями із биттям у барабани при усіх ко-
лодниках, котрі утримуються у глухівському острозі. Всіх ко-
лодників, котрі утримуються за кримінальними провинами, 
закувати у міцні ручні та ніжні кайдани і з острогу не лишень 
на роботу, але й «у світ» не випускати щоб не мали можливос-
ті спланувати втечу. 

Незважаючи на винесений вирок суду, втечі колодників 
продовжувались і навіть кайдани не ставали їм перешкодою. 

Руслана ОГІЄВСЬКА 

Автори публікацій – науковці Національного історико-
культурного заповідника «Гетьманська столиця».

Дві могили графа Олексія Розумовського

Надгробок О . К. Розумовського в Спасо-
Преображенському соборі Новгород-Сівер-

ського. Фото першої половини ХХ ст.Собор монастиря.

Станові козаки, яких забули
Про що розповідає шостий музей Батурина
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Володимир САПОН

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

менника, журналіста, краєзнавця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 1951  – 02. 10. 2017).  Поч. 
в №№ 175, 177–183, 185 – 201.

Календар липня
Чернігівська обласна універсальна наукова бі-

бліотека ім. В. Короленка видала щорічний кален-
дар «Знаменні і пам’ятні дати Чернігівської облас-
ті» – на 2021 рік. Укладачі: Л. В. Студьонова, І. Я. 
Каганова, О. В. Дорохова. Відп. за вип: І. М. Аліфе-
ренко. Друкуємо липневу частину календаря.

2 – в с. Жукотки Чернігівського р-ну народився 
Анатолій Васильович Волкович (1866 –1922/1923) 
– протоієрей, полковий священик російської армії, 
панотець військ Центральної Ради. Інтернований 
поляками, помер і похований в одному із таборів ін-
тернованих;

– в с. Крутоярівка Прилуцького р-ну народився 
Віталій Миколайович Леус (1946 – 2017) – проза-
їк, журналіст, публіцист, краєзнавець, відзначений 
преміями імені М. Гоголя, М. Коцюбинського, Я. Му-
дрого, Г. Сковороди, Л. Глібова та інших. Жив і пра-
цював у Чернігові.

4 – в Чернігові народився Владилен Антонович 
Попудренко (1936 – 2017) – народний артист Укра-
їни, актор Чернігівського театру імені Т. Шевченка. 
Останні роки жив у м. Запоріжжя, працював у театрі 
імені В. Магара. 

13 – народився Петро Павловичо Мироненко 
(1946) – художник, графік, члена Спілки художників 
України. Живе у Прилуках. Народився в с. Ленінівка 
(нині Сахнівка) Менського р-ну;

– народилася Світлана Олександрівна Половні-
кова (1946) – заслужений працівник культури Укра-
їни, старший науковий співробітник Чернігівського 
історичного музею ім. В. Тарновського, лауреат пре-
мії ім. М. Коцюбинського. Народилась у Чернігові.

14 – у с. Бакланове Ніжинського р-ну народив-
ся Петро Васильович Пулінець(1941 – 2001) – чер-
нігівський журналіст і поет, автор поетичних збірок.

15 – народився Олексій Семенович Черепов-
ський (1936) – художник, графік. Живе у Чернігові. 
Народився у м. Макіївка Донецької області. 

16 – в Острі народився Анатолій Ілліч Ко-
валь(1921 – 1974) – прозаїк, перекладач. Переклав 
українською мовою твори російських, білоруських, 
болгарських, польських письменників. 

19 – в с. Лебедівка Козелецького р-ну народив-
ся Василь Васильович Чухліб (1941 – 1997) – пись-
менник і журналіст, лауреат премій імені Н. Забіли 
та Лесі Українки. Деякий час жив і працював в Острі. 
Похований у с. Соколівка Козелецького р-ну.

 – народилася Тетяна Анатоліївна Дзюба (1966) 
– письменниця, журналістка, перекладачка, доктор 
наук із соціальних комунікацій, лауреат міжнарод-
них, всеукраїнських премій та премії імені М. Коцю-
бинського. Живе у Чернігові. 

20 – в с. Рудка Чернігівського р-ну народився 
Володимир Миколайович Сапон (1951 – 2017) – 
письменник, заслужений журналіст України, краєз-
навець, лауреат премій імені М. Коцюбинського, Л. 
Глібова, П. Куліша, О. Десняка, В. Блакитного, І. Ко-
шелівця. Жив і працював у Чернігові.

23 – в с. Татарівщина (тепер в межах Остра) на-
родився Володимир Костянтинович Солонина (1851 
– 1914) – генерал-лейтенант, кавалер шести росій-
ських орденів та орденів п’яти іноземних держав. 
Збудував у родовому помісті двоповерховий буди-
нок (архітектурна пам’ятка), який за життя подару-
вав Остру. У ньому розташований Остерський краєз-
навчий музей, де зберігається фрагмент знищеного 
більшовиками надгробку з могили генерала.

25 – в с. Гоголів Остерського повіту (нині Бро-
варського р-ну Київської обл.) народився Михай-
ло Васильович Красовський (1851 – 1911) – гро-
мадсько-політичний діяч, гласний Чернігівського гу-
бернського земського зібрання у 1903–1911 рр., 
член Державної ради від Чернігівського земства. 
Помер у своєму маєтку в с. Озеряни Козелецького 
повіту (нині Бобровицького р-ну).

30 – в с. Миколаївка Борзнянського р-ну на-
родилася Любов Олександрівна Яновська (1861 – 
1933) – прозаїк і драматург; – народився архіман-
дрит Пахомій (1876 – 1937) (у миру Петро Петрович 
Кедров) – настоятель Єлецького монастиря (1911 
– 1916), єпископ Чернігівський та Новгород-Сівер-
ський. Репресований за так звану контрреволюцій-
ну діяльність.

31 – 70 років тому (1951) відкрито Чернігівську 
обласну лікарню. 

Уперше Тарас Шевченко побував 
на Чернігівщині восени 1829 року, 
коли, як згодом зазначав у «Автобіо-
графії», «странствуя с обозом за сво-
им дидычем» Павлом  Енгельгардом, 
їхав до  Вільно – теперіш нього Віль-
нюса.

Від Києва поштовий тракт про-
лягав через Козелець, де панський 
козачок, якому йшов шістнадцятий 
рік, уперше міг бачити «грациозной 
архитектуры» собор Різдва Богороди-
ці, який через багато літ згадає у по-
вісті «Княгиня». Певно, запам’яталася 
і поромна переправа через Десну, за 
якою відкривалася велична панора-
ма Болдиних гір з білими стінами цер-
ков і соборів. Але то було лише перше 
захоплююче враження – саме ж міс-
то нагадувало «губернський хутір», 
як влучно назве його пізніше поет-
байкар Леонід Глібов. 

За даними на 22 грудня 1836 року 
в Чернігові мешкало 5885 людей, на-
лічувалося 705 будинків – переваж-
но дерев’яних, шість цегельних заво-
дів, кілька ремісничих майстерень, ді-
яли трактир і харчевня. 

Вулиці міста, згадував сучасник 
– чернігівець Дмитро Грембецький, 
були настільки вузькими, що лише на 
двох з них, Олександрівській і Гончій, 
могли розминутися два зустрічні екі-
пажі. 

Із Чернігова до білоруських зе-
мель тогочасний поштовий тракт вів 
через Седнів, Городню, Добрянку. Але 
наші подорожні обрали дещо коротшу 
дорогу. Вже згаданою вулицею Гон-
чою (потім  Горького), яка у ХVІІІ сто-
літті називалася Лоєвською, оскіль-
ки пролягала в напрямку білорусько-
го міста Лоєва, потягнулася валка на 
північ. 

Повз Замглайські болота, через 
Ріпки, Пилипчу, Чудівку, далу лісами 
аж до Задеріївки і Кам’янки, що ле-
жить на березі Дніпра – їхали пово-
леньки давнім, ще з часів Київської 
Русі відомим шляхом, що вів у зем-
лі радимичів. У Кам’янці переправи-
лись через Дніпро… За річкою ви-
днівся Лоєв, перше містечко, в якому 
жили білоруси, або, як тоді говорили, 
литвини. До Вільнюса  була ще довга і 
виснажлива дорога.

«Едучи из Киева через Чернигов, 
хотя и чувствуешь себя по ту сторону 
Десны уже не  в Малороссии, но там 
все таки есть хоть небольшая интона-
ция»,  ділився Шевченко враженнями 
про ту подорож на сторінках повісті 
«Капитанша», підкреслюючи схожість 
місцевості, народної архітектури і по-
буту північної Чернігівщини з півден-
ною Білоруссю.

Ще якихось двісті ро-
ків тому в центрі Черні-
гова, там, де тепер Цен-
тральний ринок і квартал, 
що прилягає до телевежі, 
на великому вигоні лопоті-
ли крильми майже півтора 
десятка вітряків. Це була 
околиця міста, в якому, за 
переписом 1787 року, на-
лічувалося лише 4 тисячі 
жителів. 

Але так було не за-
вжди. У добу Київської 
Русі тут, у передгородді, 
вирувало життя, мешкали 
і ремісники, і знатні боя-
ри, і багаті купці, котрі їз-
дили торгувати до Візантії, 
Скандинавії, країн Сходу 
і Західної Європи, навіть 
до далекого Лондона до-
биралися. Про це свідчать 
археологічні дослідження 
і знахідки. Історики пере-
конують, що найвищого 
економічного піднесення 
Чернігів досягнув у пер-
шій половині ХІІ століття 
– тоді його укріплена час-
тина становила понад 200 
гектарів, тут проживало 
близько 25 тисяч людей. 

Проте після трагічно-
го 1239 року, коли міс-
то дотла спалило тата-
ро-монгольське військо 
хана Менгу, потрібно було 
шість з половиню століть, 
щоб Чернігів наблизив-
ся за своїми розмірами 
й кількістю населення до 
тих давньоруських часів – 
тільки у 1897 році перепис 
зафіксував у ньому 25, 5 
тисячі жителів. 

Та повернемося у часи 
більш ніж двохсотлітньої 
давнини. У 1802 році Чер-
нігів став губернським 
центром, і вже наступного 
року (а губернатором тоді 
був Іван Френсдорф) архі-
тектори розробили новий 

план його реконструкції. 
Саме там, де на вигоні ві-
тряки невтомно мололи 
зерно на хліб чернігівцям, 
поруч із Воскресенською 
церквою, яку ще у 1772 – 
1775 роках збудували ко-
штом заможної чернігів-
ки Катерини Борковської, 
біля кладовища на «зем-
лянках» (тепер це вули-
ця Мурінсона),  було вла-
штовано Олександрівську 
площу – для ярмарків. 

Вітряки розібрали, і 
посеред майдану, за про-
ектом архітектора Антона 
Карташевського, збудува-
ли комплекс будинків «мір 
і вагів» – найнеобхідніший 
в усі часи заклад для тор-
гівлі: дбали у першу чергу 
про покупця, якого про-
давець не мав права об-
дурювати. Частина цього 
комплексу збереглася до-
тепер і знаходиться на те-
риторії телевежі. 

І заторгував недавній 
вигін. На відміну від Старо-
го базару  біля П’ятницької 
церкви і на Красній площі, 
де продавали здебільшого 
дрібний товар, сюди вез-
ли деревину, сіно, худобу, 
городину і садовину. Осо-
бливо людними були яр-
марки: Хрещенський – із 
15 січня по 7 лютого, Де-
сятинний – сім днів з де-
сятої неділі після Велико-
дня,  Прокопівський – з 
10 по 28 липня, Євстафі-
ївський — із 23 вересня 
по 7 жовтня (за даними 
Миколи Маркевича 1852 
року). Із часом, як става-
ло у ярмаркові дні тісно на 
площі, торгівля переноси-
лася за Стрижень, у район 
Кордівки. 

На зламі ХІХ – ХХ  сто-
літь Олександрівську пло-

щу обступають сучасні му-
ровані споруди, що вцілі-
ли до наших днів: Будинку 
працелюбства для дітей 
бідняків – тепер Товари-
ство сприяння обороні 
України, пожежного това-
риства з каланчею (тепер 
тут художній павільйон 
Спілки художників), Інсти-
туту фізичних методів ліку-
вання – нині поліклініка. 

У двадцяті роки,  вже 
за радянської влади, тор-
гівлю на Ярмарковій пло-
щі потіснив дитячий стаді-
он, вхід на який був із боку 
теперішньої школи № 1. А 
через десять років після 
війни на його місці розпо-
чалося будівництво 16-го 
житлового кварталу для 
працівників капронового 
заводу – нинішнього «Хім-
волокна», який тільки по-
чали зводити. Отоді й від-
крилися деякі таємниці, 
що  проливають світло на 
цей куточок міста давньо-
руських віків. 

1957 року на розі ву-
лиць Комсомольської – 
Щорса почали копати кот-
лован під новий будинок. 
За роботою екскаватора 
уважно спостерігали шес-
тикласники першої шко-
ли Михайло Симон і Во-
лодимир Джунковський, 
просто так, з цікавості. 
Можливо, не було б їх тут, 
не було б і сенсації – уні-
кального золотого скарбу. 
Адже саме вони помітили, 
як з ковша екскаватора 
разом із грунтом посипа-
лися золоті речі.  Їх хлопці і 
принесли в історичний му-
зей. Найціннішими знахід-
ками були кришка якогось 
посуду із золота чистої 
проби вагою 400 грамів 
та срібна ваза ХІ століт-

тя з пишним орнаментом 
і високохудожнім сюжет-
ним зображенням. Бать-
ки школярів отримали за 
знахідку винагороду. 

Друга унікальна зна-
хідка трапилася через два 
роки, коли копали траншеї 
для телевежі. Як розпові-
дає краєзнавець  Герард 
Кузнєцов, один із робітни-
ків, зачищаючи траншеню, 
знайшов якийсь тросик – 
як було потім встановле-
но, мав він довжину 173 
сантиметри і важив 277 
грамів. Приніс його додо-
му – раптом знадобиться. 
Невдовзі знахідка справ-
ді знадобилася – тяга-
ти доньці санчата. У снігу 
тросик обтерся і засяяв – 
чистісіньким золотом.  Це 
й помітив сусід – відстав-
ний офіцер. Прийшов до 
матері дівчини: «Продайте, 
даю сто карбованців…» 
Господиня відразу здога-
далася: щось не так. «А на-
віщо він вам?» – спитала. 
«Собаку прив’язувати…»

Найдорожчий ланцю-
жок для собаки коштував 
тоді у крамниці кілька кар-
бованців, а тут, насторо-
жилася, сотню дає… За-
пропонував би ці кілька 
карбованців, не вагаю-
чись віддала б… Так і пі-
шов сусід. 

Тросик наступного дня 
віднесли до музею, де його 
належно оцінили. Винаго-
рода за знахідку, після на-
полягань власниці, звер-
нення до юристів, зросла 
до семи тисяч карбован-
ців. Археологи ж, враже-
ні знахідкою, уважно об-
стежили місце її виявлен-
ня і знайшли ще одну цінну 
річ – золоту підвіску з лан-
цюжком. 

Через Чернігів,  Лоєвською вулицею 

Де крильми  вітряки лопотіли
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На здобуття літературно-мистецької премії ім. Михайла Коцюбинського

10 Зробити це пропо-
нувалося після XXV з'їзду 

КПРС, який був запланований 
на лютий-березень 1976 року. Тут 

працювала та ж логіка, що й зі «стри-
муванням» перед 30-річчям Перемо-
ги: не потрібно затьмарювати нега-
тивною новиною період перед таким 
найважливішим ритуальним дій-
ством, як партійний з'їзд.

Однак партійне керівництво з та-
ким радикальним кроком не поспі-
шало. У листопаді 1977-го КДБ УРСР 
вніс свою пропозицію про позбав-
лення Некрасова громадянства по-
вторно. Присвячений цьому доку-
мент–- хронологічно останній зі зга-
дуванням Віктора Некрасова, який 
вдалося знайти в архіві СБУ. У пові-
домленні наводиться цікавий факт: 
якомусь джерелу КДБ письменник в 
розмові повідомив, що втратив свій 
радянський паспорт і відновлювати 
його не збирається – французького 
виду на проживання цілком виста-
чає. Чекісти уточнюють, що невідо-
мий надіслав паспорт письменника 

в радянське посольство в Бельгії.
Радянського громадянства Не-

красова позбавили в 1979-му. Чо-
тири роки по тому він отримав фран-
цузький паспорт.

Епілог. 
Доля справи «Архітектора»

У 1980 році справу оперативної 
розробки на «Архітектора» припинили 
«в зв'язку з виїздом за кордон» і зда-
ли в архів. На жаль, вона не зберегла-
ся. Як зазначено в наданої архівом 
СБУ картці обліку, всі зібрані за роки 
матеріали були знищені в 1992 році. 
Навряд чи справа містила принципо-
во нові відомості в порівнянні з тим, 
що містилося в записках для Шелес-
та і Щербицького. Однак у справі було 
на порядок більше подробиць і прямої 
мови фігуранта, фотографії, зроблені 
оперативниками КДБ, і відомості про 
агентів з оточення письменника, які 
допомогли б встановити їх імена.

Те, що КДБ регулярно знищував 
справи зі своїх архівів, – відомий 

факт. Остання грун-
товна чистка при-
пала на 1990-1991 
роки – на Луб'янці 
злякалися того, що 
на хвилі демократи-
зації секретні доку-
менти можуть потра-
пити в руки тих, кому 
вони не призначали-
ся (саме так вийшло 
в НДР, де протестую-
чі взяли під контроль 
архів Штазі), і дали 
відмашку – наказ 
№ 00150 – на зни-
щення оперативних 
матеріалів і справ 
агентів. До речі, саме 
тому навіть в Україні 
з її відкритими архівами неможливо 
дізнатися більшість імен тих, хто не-
гласно співпрацював з радянськи-
ми органами держбезпеки.

Але чому справу Некрасова знищи-
ли в незалежній Україні, коли вже не іс-
нувало КДБ, ім'я письменника повер-

нулося на книжкові полиці, а на його 
київському будинку вже два роки ви-
сіла меморіальна дошка на його честь?

Український історик, дослід-
ник архівів спецслужб Володимир 
Бірчак пояснює, що в Службі без-
пеки України в 1990-х залишало-
ся багато кадрів з КДБ, який про-

довжував позбавлятися від 
документів на свій розсуд, 
за старою схемою і не ози-
раючись на те, що СРСР вже 
не існує.

«Я знаю ще один при-
клад, ще більш кричущий: 
12-томну справу розробки 
Романа Шухевича (команди-
ра Української повстанської 
армії - прим. НВ) було зни-
щено аж в 1997 році! Це, на 
жаль, безповоротні втрати 
для дослідників, це докумен-
ти, які могли б розставити 
дуже багато крапок над «і» в 
історіях і Некрасова, і Шухе-
вича», додав він.

Віктор Некрасов не до-
жив зовсім трохи до моменту, 

коли він зміг би повернутися до рід-
ного Києва. Він помер в 1987 році і 
був похований в Парижі. 

Едуард АНДРЮЩЕНКО
Видання «Настоящее время», 

17.06.2021 р. 

Картка обліку справи Віктора Некрасова. Архів СБУ. 
Публікується вперше. На картці вказано, що сама справа 
знищено в 1992 році (2009 рік – дата перевірки картки)

Як Віктор Некрасов пройшов шлях 
від лауреата Сталінської премії до дисидента

Відбулося перше засідання ко-
місії з присудження Обласної лі-
тературно-мистецької премії ім. 
М.Коцюбинського за 2021 рік. Ко-
місія під головуванням Олени Думи 
– заступниці голови обласної дер-
жавної адміністрапції, розглянула 
подання, які надійшли на її адресу 
протягом березня-травня, і ухвали-
ла рішення про вихід у другий тур та-
ких претендентів:

Номінація «Поезія»
Ольга Пилипчук – поетеса, 

член Національної спілки журналіс-
тів України (м. Київ). Висунута відді-
лом культури, сім’ї, молоді та спорту 
Борзнянської міської ради за книги 
«Борзнянським шляхом», «Ангели в 
бронежилетах», «Іду в Мотронівку», 
«Куліш в Мотронівці», «Роздуми Ган-
ни Барвінок».

Ніна Полив’яна – поетеса, 
авторка численних книг (м. При-
луки). Висунута комунальним за-
кладом «Публічна бібліотека» 
Сухополов’янської сільської ради 
за книгу «Акорди слова».

Номінація «Проза»
Віталій Корж – письменник, 

журналіст, член Чернігівського зем-
ляцтва (м. Київ). Висунутий ГО «Това-
риство «Чернігівське земляцтво» за 
книгу «Еківоки».

Петро Нестеренко – письмен-
ник, журналіст, член НСПУ та НСЖУ 
(м. Суми). Висунутий колективом 
Сумської універсальної наукової бі-
бліотеки за книгу «Колесо фортуни».

Номінація 
«Народознавство»
Ірина Ральченко – дослідни-

ця, член Національної спілки краєз-
навців (м. Чернігів). Висунута прав-
лінням Чернігівської обласної орга-
нізації Національної спілки краєз-
навців України за книгу «Олександр 
Савченко-Більський. Чернігівський 
слід на паризькому Монпарнасі».

Номінація «Декоративне 
та образотворче 
мистецтво»
Андрій Колошин – майстер із 

художньої обробки дерева (м. Нов-
город-Сіверський). Висунутий Чер-
нігівським обласним осередком 
Національної спілки майстрів на-
родного мистецтва України за ве-
ликий внесок у відродження і роз-
виток чернігівського традиційного 
народного різьбярства.

У номінаціях «Театральне мис-
тецтво» і «Музичне мистецтво» 
кандидатів не висунуто.

Мабуть, у відповідальних момен-
тах нашого життя, Вища Сила надсилає 
нагадування, що народні традиції все-
таки треба поважати.

У гуртожитку на станції Пост-
Волинський я був єдиним мешканцем, 
котрий хоч якось умів грати на баяні. 
Отож і доводилось час від часу пред-
метно реагувати на звернення колег. 
Передусім, «пограти під танці у вести-
бюлі» просила молодь гуртожитку. А 
танці могли відбуватись мало не що-
дня. 

Мої докази, що я втомився або маю 
якесь інше заняття, не брались до ува-
ги. До того ще бувають іменини – і як 
же без баяна? Там, де молодь, там і ве-
сілля, свята та інші урочистості. Крім 
цього, майже у кожного є рідні, родичі, 
близькі, друзі, знайомі, і всі вони – без 
баяна аж ніяк. 

Для мене, дев’ятнадцятилітнього, 
це стало великою халепою. І нікуди від 
цього я подітись не міг. За таке служін-
ня мені діставалось різного: приємного 
і неприємного, часом прикрого, коміч-
ного, а інколи майже трагічного.

Якось, у вихідний день, раптом за-
валюють до нашої кімнати п’ятеро збу-
джених чоловіків. Серед них верхово-
дить найстарший, мабуть років за 40. 
На голові майже немає волосся. Вигля-
дає дуже бувалим, вочевидь його до-
бре потерло бурхливе життя. 

Бере ініціативу на себе: «Сьогодні я 
женюся, то бери свого баяна і поїдемо 
на весілля, автобус чекає». 

Бачу, що віднікуватись нема сен-
су, бо вони зовсім не налаштовані ви-
слуховувати якісь мої пояснення. Здо-
гадуюсь, що і часу в них обмаль. Хай їм 
грець – роблю, що кажуть. 

Дорогою виявляється, що весілля 
без баяніста починати ніхто не буде. 
Вже оголошено заздалегідь, що при-
везуть знаменитого баяніста із само-
го Києва. 

Їхали довго, і по дорозі, і без доріг, 
по лісах і болотах. Нарешті приїхали у 
далеке село Нова Гута Житомирської 
області. 

Почало темніти. Гості вже зібра-
лись. 

Крокуємо у двір. Серед гостей – по-
жвавлення. Одне одному переказують: 
дивись, приїхали, привезли баяніста, 
ондечки він – з баяном у руках… 

Заходимо у хату. Звичайна, ста-
ра сільська хата. Одна кімната з 
дерев’яною підлогою, велика піч, чима-
лий стіл і все інше, що треба в сільсько-
му побуті.

Мене пхають з усіх боків на чолі 
прибульців до столу, де на видному міс-
ці стоїть дволітрова сулія сіро-жовтої 
рідини. Хтось із чоловіків приймаючої 
сторони хвацько хапає бутиль, звично 
наливає звідти повну гранчасту склян-
ку і вручає мені. Сідати поки що не за-
прошують. Пий! 

Намагаюсь пояснити, що я приїхав 
грати. Якщо я почну з цього, не зможу 
грати. Вони ж упевнені, що навпаки – 
треба з самого початку випити якраз 
стільки. Народна традиція! 

Хіба міг я (і чим) суперечити про-
ти традиції? Виявилося, це лише поча-
ток. Бо кожен з гостей вважав своїм 
обов’язком вшанувати баяніста (з са-
мого Києва!) окремим тостом.

Починається весілля. З’явився «мо-
лодий» з букетиком на лацкані ново-
го костюма. Модняча краватка. Дуже 
тхне од нього одеколоном «Шипр». Зро-
зуміло, такому жениху не відмовиш. 
Мабуть, тому і погодилась вийти за ньо-
го місцева Міс Нова Гута, якій чи й ви-
повнилось на той час вісімнадцять. 

Молодята сідають, зазвичай, на 
покуті. Свідки, рідні, родичі, хрещені ту-
ляться ближче до них. Всі інші стоять у 
хаті, в сінях, у дворі, найбільш вправні 
– ближче до вікон, й від того щасливі.

Для мене розштовхали гостей і 
створили щілину в кінці столу. Поваж-
ний тамада голосно закликає всіх нали-
ти. Наказ виконується миттєво. Поімен-
но починають вшановувати присутніх. 

На початку – батьків молодого по-
дружжя: окремо за кожного з них тре-
ба випити, щоб засвідчити велику по-
дяку їм, що народили і виховали таких 
гарних діток, а тепер ще й благословля-
ють на щасливе подружнє життя, а та-
кож щирі побажання здоров’я на многії 
літа, щоби діждались онуків і виховали 
їх не гірше за цих чарівних молодят. 

Дійшли до батька нареченої, на-
зивають його, а його немає – загинув 
на війні. У тих краях давня традиція – 
у таких випадках грається поховальна 
мелодія. А у мене подібної ситуації ще 
ніколи не траплялось, тому й відповід-
них творів не знав. А тут всі погляди на 
мене. Чекають. Напружена тиша. 

Я спокійно, впевнено починаю гра-
ти мелодію, яка за ритмом схожа на 
танго. Я для себе умовно називав цю 
мелодію «Аргентинське танго». Деколи 
на танцях я її граю.

Але тут бачу, що зараз дехто з моло-
ді із задоволенням сприймають це моє 
трагічне мовби танго, а дехто навіть 
човгають підошвами по підлозі. Жодних 
претензій до виконавця не помічаю. 

Проте, це зовсім інша ситуація, все 
ж не танці. Перестрах мене обіймає, 
а все одно у мене вибору нема. Тому 
граю і граю, вкладаю у мелодію всю 
свою душу. 

Перед очима – батько нареченої, 
якого мені дуже шкода, що його немає 
сьогодні тут, а то як би він порадів ра-
зом з усіма. І настільки жалісно я грав, 
що сам дивувався. Мабуть, вирішаль-
ну роль у цій ситуації зіграла та перша 
чарка і її розмір, а наступні лише допо-
могли.

Розігрався так, що і зупинитись не 
можу. Почав розбавляти мелодію ар-
педжіо у надто високому темпі вгору до 
зовсім низьких звуків. Потім – вниз ще 
швидше до найвищих. Але продовжую в 
темпі того ж таки танго. Такі вдалі експе-
рименти заохочують мене грати ще і ще.

Нарешті ледь вдалось якось зупи-
нитись і припинити знущання над попу-
лярною у світі мелодією Аргентинсько-
го танго. Підняв очі, подивився навко-
ло і... не міг повірити тому, що побачив. 
Всі плакали, навіть ридали. Хто сидів за 
столом, не міг тримати голову верти-
кально – вона лежала на столі між ру-
ками, плечі сіпались у конвульсіях. 

Гості, які стояли, хустками замоту-
вали носи, голосно сякалися, витирали 
носи і очі. Я сторопів — що мені роби-
ти? Чи це я винен. Мені ніяково. Але і 
це, хоч і повільно, але вгамувалося. По-
ступово імпреза повернулась у нор-
мальне русло. Повернулась остаточно, 
коли випили чергову, а дехто і поза чер-
гою, по повній чарці. 

Далі достеменно не пам’ятаю, за 
що пили, які говорили тости, що і кому 
бажали. Мабуть, все відбувалось так, 
як і належить на таких заходах. Співа-
ли дружно під баян. Потім були танці. 
Дивним чином мій репертуар майже 
повністю збігався з бажаннями учас-
ників і присутніх. 

Мої ризиковані ініціативні номе-
ри з ентузіазмом сприймались оточу-
ючими, котрі з рідкісним натхненням і 
самовіддачею співали і танцювали під 
мою музику – а як же могло бути інак-
ше, коли справжній баяніст приїхав із 
самого Києва

Потім я ще довго перебував під 
враженням свого виконання того не-
забутнього, зовсім не аргентинського 
танго. А той стан, в якому я тоді знахо-
дився, і реакція всіх, хто мене слухав, 
мабуть, варті спеціального психологіч-
ного дослідження. 

Бо граю все на слух, нот не знаю, 
ніде не вчився. За достовірність вико-
нання, відповідність нотам і первісно-
му задуму автора твору поручитись не 
можу. Зіграти два рази поспіль один й 
той самий твір теж не можу – суцільна 
імпровізація. Тому й відповіді на запи-
тання «Що то було?» дати не можу. 

Мабуть, у такий спосіб Вища Сила 
надсилає нагадування, що народні тра-
диції все-таки треба поважати.

Віталій Терентійович Корж: книга життя «Еківоки»
Віталій Терентійович Корж – відомий 

український політичний і громадський діяч, 
наш земляк з Чернігівщини. Народився у 
селі Дроздівка Куликівського району у про-
стій селянській родині. І хоч уже понад пів-
століття мешкає в Києві, ніколи не поривав 
зв̀ язків з рідним селом, допомагає зем-
лякам, є активним членом Чернігівського 
земляцтва в Києві. Заслужений економіст 
України, кандидат економічних наук, По-
чесний громадянин Києва. 

За плечима – наполеглива праця на 
залізничному транспорті, в економіці, на-
уковому середовищі, сучасному бізнесі ін-
тернет-технологій. Віталій Терентійович 
– депутат Верховної Ради України трьох 
скликань, бере активну участь у благочин-
ній роботі. Він автор численних публікацій у 
періодиці, кількох книг публіцистики. 

І ось Віталій Корж написав позаторік 
книгу прози «Еківоки». Це цікаве поєднан-
ня художнього і документального письма, 

книга оповідань, новел, етюдів, а сам ав-
тор влучно назвав їх оповідками. Книга 
вийшла у Чернігові, у видавництві «Дес-
на». Вона зайняла перше місце в номінації 
прози в обласному конкурсі «Книга року-
2019». В № 144 нашої газети надруковано 
оповідання з цієї книги «Уперше хліб з ме-
дом»,, «Колоски», «Циганка, в № 146 – опо-
відання «Штани», в № 148 – «Стоїть гора 
високая». Ось ще одне колоритне оповіда-
ння з цієї книги.

Аргентинське танго
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У світі цікавого

Щоб не прибити палець молотком, забиваючи цвях, 
тримайте цвях білизняною прищіпкою.

Щоб дзеркало не пітніло, натріть його сухим милом та 
акуратно розітріть ганчіркою, щоб не залишилося слідів.

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Будь-яка влада ви-
ходить від народу. І ніколи 
вже до нього не поверта-
ється. (Л. Г. Лауб).

 Завжди грай чесно, 
якщо всі козирі в тебе на 
руках. (М. Твен). 

 Відсутність причи-
ни сміятися – не причина, 
щоб не сміятися. (Юхим 
Шпігель).

 Живеш лише раз, 
і навіть у цьому не мож-
на бути впевненим. (М. 
Ашар).

 Не служи двом па-
нам за одну зарплату. (В. 
Брудзінський).

Було колись...
Цікаве про Альберта 

Ейнштейна
Говорити він почав з 

великим запізненням, у 
7 років. А от вчитися грі 
на скрипці почав у 6-річ-
ному віці. 

Незважаючи на те, 
що Ейнштейн тривалий 
час прожив у США, він 
вважав за краще роз-
мовляти рідною німець-
кою мовою. 

За автограф він не-
змінно просив один до-
лар. Нестачі в охочих не 
було, а гроші він потім 
передавав на добродій-
ні цілі. 

Ейнштейн був одру-
жений двічі. Другий шлюб 
він уклав зі своєю трою-
рідною сестрою. 

Куточок 
гумору
Одеські жарти

– Ізя, слухай маму і 
звикай міркувати! Якщо 
тобі подобається Сара – 
втрачати час не можна: 
жінки не молодіють, вони 
стають розумнішими. І 
шансів у тебе все менше!

☺ ☺ ☺
– Абрам, гроші – зо-

всім не головне. Головне 
– щоб вони у вас таки 
були!

☺ ☺ ☺
– Яша, не треба так 

нервувати і побиватися 
– тобі за це не заплатять. 

☺ ☺ ☺
– Ваше імя, по бать-

кові?
– Давид Соломонович.
– Прізвище?
– Кац.
– Національність?
– А що – у мене є 

вибір?
☺ ☺ ☺

– Рабинович, ви вже 
влаштувалися?

– Ні, поки що працюю.
☺ ☺ ☺

Коли Абрам Ісако-
вич дізнався, що його син 
Моня вибачив комусь 
борг, він змусив його про-
йти тест на ДНК.

Корисні порадиКорисні поради

 Найвищі морські скелі знаходяться на північному 
узбережжі Східного Молокаї, на Гаваях. Вони піднімаються 
над водою на 1005 метрів, а їх середня крутизна – понад 55 
градусів.

 Найтовщий лід – 4 кілометри 780 метрів – був вияв-
лений в Антарктиді за допомогою ехолота з борту американ-
ського науково-дослідного літака.

 Мамонтова печера в Кентуккі (США) представляє со-
бою найбільшу в світі систему звивистих переходів і тунелів 
загальною довжиною майже 320 кілометрів!

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/

придбати букіністичну літературу: книги з історії, 
філософії, класику зарубіжну та українську 
(розстріляне відродження, діаспорних пись-
менників), 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.

цію/
орії, 

Цікаве по планетіЦікаве по планеті

Газета виходить за сприяння Товариства Україн-
ської Мови (США) і Міжнародної Фундації імені Івана 
Багряного (голова ТУМ і Фундації – професор Віра 
Боднарук, скарбник Фундації – Олексій Коновал). 

Ïðàâèëà ðåìîíòó
В будь-якій незрозумілій ситуації – вмикай перфоратор.
Встановлюй унітаз в останню чергу, щоб в нього не встигли 

надзюрити плиточники.
Якщо ви маєте сумніви щодо ваших почуттів, не заводьте ді-

тей до ремонту.
Глобалізація – коли український майстер китайськими ін-

струментами робить євроремонт за американські долари.
Пам’ятай, що є отвори, в які не треба задувати монтажну піну.
При ремонті можна безкінечно слухати три речі: перфора-

тор, «болгарку» і мат.
В біблейські часи люди жили так довго, що могли закінчи-

ти ремонт.
Гривнє-ремонт у 30 разів більший за євро-ремонт.
Не забудь заощадити на трубах, проводах, електричних 

розетках та вивезенні сміття.
Перед початком будь-якого ремонту вивчи матюки.
Економ на всьому, бо все одно доведеться переробляти.
Роби ремонт цілодобово і без вихідних – це найкоротший 

шлях до знайомства з сусідами.

Неправильно Правильно

Приступити до обговорення Почати обговорення

При умові За умови, з умовою

Приходилось бувати Доводилось бувати

При цьому До того ж

Пробіли в знаннях Прогалини в знаннях

Проживати по адресу Мешкати за адресою

90-річна японка, 
яка раніше схудла, 

стала фітнес-тренером 
Японка Такісіма Міка не тільки щодня тре-

нується, але і працює фітнес-інструктором у 
тренажерному залі. Вона є найстарішим ін-
структором з фітнесу в Японії, а також завдя-
ки своїй відмінній фізичній формі, позитивно-
му настрою і усмішці стала справжньою зна-
менитістю.

Її трансформація почалася, коли їй було вже 
за 60. Колись вона була повною і не проявляла 
інтересу до будь-яких вправ. «Я зайнялася фіт-
несом тільки тому, що хотіла схуднути. Однак, 
зробивши це, я стала викладати аеробіку», ска-
зала японка.

Вона стала інструктором з фітнесу тільки у 
87 років, після того, як її власний тренер і влас-
ник спортзалу запропонував їй роботу. 

 У 90-річної жінки цікавий графік: вона ля-
гає спати близько 11 години вечора і проки-
дається о третій годині ночі (спить лише чоти-
ри години). Потім робить 4-кілометрову про-
гулянку в одну сторону, 3-кілометрову про-
біжку і кілометрову прогулянку назад. Потім 
щільно і збалансовано снідає, виконує робо-
ту по дому, робить розтяжку і дивиться телеві-
зор. Такісіма завжди їсть на обід щось легке, 
щоб її не хилило на сон, а ось вечеряє щіль-
но, обов'язково з келихом вина. Перед сном 
японка тренується, а потім відточує свої зна-
ння англійської мови.

Історія Такісіми Мікі надихнула багатьох літ-
ніх людей займатися фітнесом, щоб поліпшити 
своє здоров'я і самопочуття. 

Африканський страус 
Відноситься до сімейства страусових, за-

гону Страусоподібні. В даний час цей птах 
живе виключно на африканському континенті. 
Африканські страуси вважаються найбільши-
ми птахами, адже висота їх може перевершує 
270 см, а вага 70-90 кг.

Білий ведмідь
Це найбільший наземний ссавець загону 

хижих. Його висота в середньому дорівнює 3 
метри, а вага може досягати тонни. Зазвичай 
самці важать в півтора рази більше, ніж сам-
ки. Найменші представники цього виду живуть 
на Шпіцбергені, а найбільші – в Берінговому 
морі.

Жираф
В середньому зріст жирафа дорівнює 5,5 

- 6,1 м, причому третина тулуба припаадає на 
його шию. Маса тіла дорослого самця жирафа 
– в межах 500 - 1900 кг.

Бегемот
Одна з найбільших сучасних наземних тва-

рин. Вага великих самців бегемотів може до-
сягати 4 тонн. Заразрегіон проживання беге-
мота обмежується африканським континен-
том.

Південний морський слон
Ця тварина є найбільшим представником 

ластоногих у світі. Його величина може пере-
вищувати 5,8 м в довжину, а вага доходити до 
3700 кг.

Білий носоріг
Вага літніх самців може досягати 4 тонн, 

а довжина тулуба – 4,2 м. Білий носоріг має 2 
роги, передній значно перевершує за розмі-
ром задній. Вважається, що головне призна-

чення цього кісткового наросту - розсовувати 
зарості при пересуванні тварини. В основно-
му, їжею для цього ссавця служить трава.

Африканський слон
Одна з найбільших тварин суші. Африкан-

ський слон, незважаючи на його габарити, 
легко піддається дресурі і має високий рівень 
інтелекту. З давнини ці тварини використо-
вувалися людиною для перевезення важких 
вантажів, могли бути бойовими тваринами під 
час битв.

Синій кит
Цей ссавець на сьогодні вважається най-

більшим на планеті. Максимальна величина 
синього кита може бути 33 метри. Найбільша 
зареєстрована вага цього ссавця дорівнює 
190 т. Звичайно, такий екземпляр зустріти у 
водах Світового океану нелегко. Однак кити в 
29 м завдовжки з вагою в 130 т зовсім не рід-
кість. Подібних розмірів зазвичай досягають 
самки. Середня довжина самців варіюється в 
межах 24 – 25 м.

Найбільші тварини планети

Собака врятувала 
жінку від самогубства

15 червня об 11. 00 співробітників полі-
ції і служби порятунку Девона викликали на 
пішохідний міст на шосе недалеко від міста 
Ексетер, що в Англії. Після прибуття вони ви-
явили на мосту жінку, яка збиралася звести 
рахунки з життям.

Поліцейські намагалися вести перегово-
ри, але вони не приносили результату – си-
туація ставала все більш тривожною. Тоді 
вони вирішили підключити до операції пса-
рятувальника Дігбі, який допомагає людям у 
травматичних ситуаціях.

Побачивши Дігбі, жінка посміхнулася. 
Співробітники служби порятунку розповіли 
їй історію пса і запропонували перелізти че-
рез перила мосту, щоб познайомитися з ним 
ближче. Жінка погодилася і через кілька хви-
лин була в безпеці. Життя жінки було врято-
ване, з нею почали працювати фахівці з на-
дання психологічної допомоги.

Пляшка з посланням 
пропливла 5000 

кілометрів за понад 
2 з половиною роки

17-річний житель Португалії Крістіан Сан-
тос під час плавання знайшов пластикову 
пляшку з посланням, написаним у 2018 році 
в американському штаті Род-Айленд. 

Сантос займається рибальством. На 
початку червня він разом зі своїм роди-
чем плавав на мілководді в районі порту-
гальських Азорських островів і випадко-
во знайшов пляшку. У ній була записка: «За-
раз День подяки. Мені 13, і я гостюю в сім’ї 
в Род-Айленді. Я з Вермонту. Якщо знайшли 
цю записку, напишіть на електронну пошту 
messageinbottle2018@gmail.com».

Родина Сантос намагалася зв’язатися з 
автором записки через електронну пошту, 
але їм так і не відповіли.

«Я хотів би сказати [автору записки], що я 
знайшов її. І ми будемо друзями навік», роз-
повів Крістіан. Раніше він разом із матір'ю 
жив у Бостоні (штат Масачусетс), але десять 
років тому сім'я переїхала до Португалії.


