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Тільки факти

Наступний номер газети 
вийде 5 серпня.
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Долучайте нових читачів
Прочитавши нашу газету, покажіть її друзям, 

знайомим, колегам, запропонуйте також перед-
платити.

Путін, Лукашенко, Орбан – 
в переліку «ворогів преси», складеному 

«Репортерами без кордонів»
Володимир Путін, Олександр Лукашенко та Ві-

ктор Орбан – серед «ворогів преси» у переліку, опри-
людненому 5 липня міжнародною неурядовою орга-
нізацією «Репортери без кордонів».

Олександр Лукашенко «піддає журналістів безпреце-
дентному рівню переслідувань після оскаржених виборів 
в серпні 2020 року», зауважили автори звіту. Щодо Росії, 
укладачі відзначають постійне погіршення ситуації. Серед 
нещодавніх порушень, зокрема, йдеться про утиски преси 
під час протестів на підтримку опозиціонера Олексія На-
вального. «Десятки журналістів було заарештовано, інко-
ли із застосуванням сили, під час висвітлення протестів 
на підтримку Навального, деяких затримали довільно», 
йдеться у звіті.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан став першим 
лідером країни-члена ЄС, який увійшов до цього перелі-
ку. З часу повернення до влади в 2010 році, «він посітйно 
і ефективно шкодить плюралізму та незалежності ЗМІ», 
йдеться у звіті.

Загалом, перелік нараховує 37 осіб. 17 з них потрапи-
ли до нього вперше. Цього року вперше опинився у пере-
ліку і 35-річний кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед 
бін Салман. Серед порушень проти преси в звіті нагада-
ли про залякування, катування, викрадення, що відбува-
ються в країні, і, зокрема, справу вбивства дописувача 
Washington Post Джамаля Хашкоджі. «Страхітливе вбив-
ство Джамаля Хашкоджі стало проявом справді варвар-
ських хижацьких методів», зауважили в організації.

Дві жінки з Азії – голова виконавчого району Гонкон-
гу Керрі Лем та прем’єр-міністр Бангладеш Шайх Хасіна – 
також вперше увійшли до «ворогів преси».

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!

Підзаголовок стосується України, 
хоча не лише її. А взагалі-то, треба роз-
різняти ці поняття – Євросоюз і Євро-
2020, щойно завершений чемпіонат кон-
тиненту з футболу. Він проводиться Спіл-
кою європейських футбольних асоціацій 
(УЄФА), а це не державна і не міждер-
жавна організація, як і її члени – націо-
нальні асоціації (федерації), в тому числі 
і УАФ, Українська асоціація футболу. І все 
ж, спробуймо у висновках цієї публіка-
ції встановити цей зв̀ язок, насамперед 
щодо України. 

Для інформації – ось список членів 
Євросоюзу: Австрія, Бельгія, Болгарія, 
Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, 
Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, 
Португалія, Румунія, Словаччина, Слове-
нія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хор-
ватія, Чехія, Швеція.

А ось список учасників чемпіонату 
Європи з футболу 2020 року, який через 
пандемію коронавірусу був перенесений 
на рік, але зберіг назву «Євро-2020», як, 
до речі, і Олімпійські ігри в Токіо, що про-
йдуть за кілька тижнів. 

Отже, учасники Євро. Жирним шриф-
том виділені країни, точніше – збірні ко-
манди країн, які не є членами ЄС. Пояс-
нення щодо Великобританії, яка недав-
но вийшла з ЄС. Враховуючи, що Англія 
– засновниця футболу, УЄФА, як і ФІФА 
(світова федерація) дозволили британ-
цям виставляти окремі 4 збірні від всіх 
4-х складових королівства: Англія, Шот-
ландія, Уельс, Північна Ірландія. Як ба-
чимо, крім останньої, три збірні проби-
лися у відборі на Євро. На ньому грали: 
Італія, Уельс, Швейцарія, Туреччина, 
Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія, Нідер-
ланди, Україна, Австрія, Північна Ма-
кедонія, Англія, Хорватія, Шотландія, 
Чехія, Іспанія, Швеція, Польща, Словач-
чина, Угорщина, Португалія, Франція, Ні-
меччина. 

А тепер – про головну тему публіка-

ції: політизацію футболу, власне, спорту 
загалом. 

Зовсім свіже враження – як ми всі 
раділи безславному вильоту на Євро уже 
після групового етапу команди Росії, оку-
панта, агресора. Адже, крім нинішньої 
агресії, це ще й понад 70 років створе-
ного Росією комуністичного тоталітарно-
го режиму, понад 300 років колонізації 
України. 

Як раділи, коли Україна на цьому 
чемпіонаті не лише вийшла з групи в одну 
восьму фіналу, а й пробилася у чвертьфі-
нал. Як радіємо кожній перемозі україн-
ських команд і спортсменів на міжнарод-
них змаганнях, а подвійно радіємо, коли 
це перемога нашого спортсмена, коман-
ди саме над російськими. 

Політизація спорту і найбільш по-
пулярного його виду – футболу – спра-
ва давня. В Радянському Союзі навіть 
ходило таке гасло, для когось іронічне, 
для когось серйозне, що ми «впєрєді 
планєти всєй» по балету і спорту. Ну, ба-
лет, особливо столичний Большой театр, 
дійсно славився у світі. Але й спорт, і не 
лише хокей. Відтоді, як СРСР став висту-

пати на Олімпійських іграх, так ретельно 
підраховували здобуті тут медалі. Попри 
те, що олімпійський девіз гласить : «Го-
ловне – не перемоги, а участь», що ме-
дальний залік країн вважається неофі-
ційним. Але от ретельно підраховували. 
І на багатьох Олімпіадах, якщо не біль-
шості за участю СРСР, саме Союз ви-
ривався на перше місце в цьому заліку 
медалей. Відтіснивши на друге головно-
го суперника – США, цитадель «загни-
ваючого капіталізму». До медалей СРСР 
радісно доточували медалі його сателі-
тів – країн соцтабору, зокрема, Німець-
кої Демократичної Республіки, Куби, 
Болгарії.

Це вже пізніше, в часи перебудови, 
гласності, розвалу соцтабору, випливли 
жахливі факти знущання над здоров̀ ям 
спортсменів СРСР і цих країн заради ме-
далей. Скажімо, як юних гімнасток за-
пліднювали, робили на час змагань ва-
гітними на перших тижнях, бо, вважало-
ся, що вагітність збільшує, мобілізує сили 
організму. А після змагань цим гім-
насткам спокійно робили абор-
ти, до нових турнірів. 

Парламентська Асамблея ОБСЄ 6 лип-
ня прийняла термінову резолюцію «Про 
дестабілізуюче нарощування військ Ро-
сійської Федерації біля кордонів України, 
тимчасово окупованого Криму, Чорного та 
Азовського морів»

В ній ПА ОБСЄ закликала Росію:
– покласти край незаконній окупації 

Криму, вивести свої війська, зброю і вій-
ськову техніку, розміщені на окуповано-
му півострові, припинити триваючу кам-
панію вербування і призову на півостро-
ві, а також негайно вивести усі додаткові 
війська, озброєння, військову техніку та 
кораблі, передислоковані в Крим і його 
територіальні води після широкомасштаб-
них військових навчань РФ у квітні 2021 
року;

– напередодні майбутніх велико-
масштабних військових навчань ЗА-
ХІД-2021 виконувати свої зобов’язання за 
Віденським документом 2011 року щодо 
відкритості та транспарентності перемі-

щень військ;
– зняти всі обмеження на свободу суд-

ноплавства у Чорному й Азовському мо-
рях і через Керченську протоку, негайно 
скасувати своє рішення про обмеження у 
деяких районах Чорного моря, включаю-
чи підходи до Керченської протоки – від-
повідно до норм міжнародного права, зо-
крема Конвенції ООН з морського права 
1982 року.

Крім цього, ПА ОБСЄ підтримала і рі-
шуче виступила за застосування всіх ін-
струментів і процесів ОБСЄ, зокрема Спе-
ціальної Моніторингової Місії, з урахуван-
ням того, що її мандат охоплює всю тери-
торію України, з тим щоб уважно стежити 
за безпековою ситуацією в тимчасово 
окупованому Українському Криму, пред-
ставляти регулярні доповіді з цього питан-
ня, в тому числі про незаконну військову 
активність та призовні кампанії, а також 
про перешкоди доступу до українських 
портів в Азовському морі і Чорноморсько-

му регіоні.
Цю українську резолюцію на засіданні 

Постійного комітету ПА ОБСЄ заблокувала 
Росія та Білорусь, проте під час сесії понад 
2/3 голосів депутатів підтримали вклю-
чення її до порядку денного сесії і потім го-
лосами 70% депутатів вона була остаточ-
но схвалена. 

Довідково. ОБСЄ – Організація без-
пеки і співробітництва в Європі. Створена 
за рішенням знаменитої Наради в Хельсін-
кі 1975 року, за участю всіх європейських 
держав та США і Канади. Нарада підтвер-
дила непорушність кордонів держав, що 
склалися після Другої світової війни. ОБСЄ 
була створена для контролю за дотри-
манням цього принципу, мирного врегу-
лювання міждержавних конфліктів. Саме 
Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ всі 
ці роки війни на Донбасі від імені євро-
пейської спільноти веде спостереження, 
контроль, як, зокрема, виконуються Мін-
ські угоди, а також угоди по перемир̀ ю. 

Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила 
резолюцію щодо Криму і загалом агресії Росії

Політичний футбол 
Євро-2020 без Євросоюзу
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Бліц-інформ
Представили автобуси 
нашого автозаводу
7 липня на Красній площі у Чернігові відбулася 

презентація автобусів, які виробляються на Черні-
гівському автозаводі. Заступник міського голови 
Віктор Геращенко зазначив: «Це оновлений тран-
спорт, який в майбутньому може рухатися вулиця-
ми Чернігова. Щороку місто у рамках міської про-
грами купує 4 – 5 тролейбусів. За останні 5 років 
було придбано 35 одиниць техніки для КП «ЧТУ». Та-
кож мова йде про необхідність заміни старих авто-
бусів, які належать приватним перевізникам.

Святкували Івана Купала 
Прелюдію до купальської ночі влаштували 6 

липня народні фольклорні колективи «Сіверяни» та 
«Калита». На сцені на центральній алеї Чернігова 
вони зіграли програму «Ясне-красне Купайло». Де-
які пісні програми були записані у Менському, Ко-
ропському та Талалаївському районах. 

Свято продовжилося в Центрального парку 
культури та відпочинку. Ось що сказала Ольга Жу-
рило голова чернігівської відділу «Союзу українок»: 
«Це вже 32-ге свято Івана Купала, яке ми прово-
димо саме. Його ми відродили ще у 1989-му році». 
Співочий гурт «Союзу українок» кожного разу осу-
часнює програму свята. 

Кримінальна хроніка
Знову загибель на Київській трасі. На авто-

дорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі в с. Сираї Чер-
нігівського району (Козелецька ТГ) 4 липня о 23. 
54 водій автомобіля «MAN L04» здійснив наїзд на 
пішохода, який рухався проїжджою частиною до-
роги на не освітлювальній ділянці. Внаслідок цьо-
го пішохід, 1994 року народження, загинув на міс-
ці події.

Наркотична плантація. Співробітники Ніжин-
ського районного відділу поліції виявили ділянку, 
де вирощувалося близько 120 рослин снотворно-
го маку. Посів наркомістких рослин знищено.

Плантацію поліцейські виявили в одному з на-
селених пунктів Бобровицької громади в обійсті 
53-річної місцевої мешканки. 

Згідно зі статтею 310 Кримінального Кодек-
су України, за незаконний посів або вирощування 
снотворного маку в кількості від 100 до 500 рос-
лин передбачена відповідальність у вигляді штра-
фу до 8500 гривень, арешту на строк до 6 місяців 
або обмеження волі на строк до 3 років.

Обережно з вогнем: пожежі і їх наслідки. У 
Чернігові по Проспекту Миру, 157А о 5. 40 6 липня 
сталася пожежа в квартирі №2 п'ятиповерхового 
житлового будинку. Вогнем пошкоджені меблі, 
внутрішнє облицювання стін та стелі, майно. 

У с. Гайворон Ніжинського району, в господар-
стві по вул. Висовненка, 30 6 липня о 14. 14 ста-
лася пожежа веранди житлового будинку. На міс-
ці пожежі виявлено тіло господаря будинку, 1964 
року народження.

СБУ заблокувала канал 
збуту вибухівки 
для криміналітету
СБУ запобігла незаконному збуту вибухових 

речовин у Чернігівській області. У зловмисника ви-
лучено майже 2,5 кг пороху та більше сотні набоїв 
калібру 7,62 мм. Серед «замовників» товару були 
представники кримінальних кіл.

За попередніми даними досудового розсліду-
вання, мешканець Новгород-Сіверського району 
організував канал незаконного продажу вибухо-
вих речовин на території регіону. Продукцію для 
збуту він замовляв в одній з областей України і 
отримував відправлення через сервіси поштово-
го зв’язку.

Співробітники СБУ задокументували декілька 
фактів збуту ділком вибухової речовини. Правоо-
хоронці затримали зловмисника під час чергової 
реалізації пороху.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 
263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами) Кримі-
нального кодексу України, тривають слідчо-опера-
тивні дії для притягнення до відповідальності інших 
осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття правопорушення проводи-
ли співробітники Управління СБУ в Чернігівській 
області спільно з Національною поліцією та за 
процесуального керівництва Чернігівської облас-
ної прокуратури.

Пресслужба СБ України в Чернігівській області

Основне завдання проєк-
ту Президента України «Велике 
будівництво» – масштабна роз-
будова якісної інфраструкту-
ри України. Це дороги та мости, 
школи й дитячі садочки, центри 
екстреної медичної допомоги та 
амбулаторії, стадіони, пам'ятки 
культури. 

На Чернігівщині в рамках 
цієї програми реалізується 64 
проєкти, по деяких з них – кіль-
ка об`єктів. Це 39 доріг держав-
ного та місцевого значення, 26 
мостів, 21 амбулаторія, 9 при-
ймальних відділень, низка рес-
таврацій та проєктів рекон-
струкції.

Про реалізацію ініціатив, що 
стосуються розбудови дорож-
ньої інфраструктури та медичної 
сфери, детально розповіла голо-
ва ОДА Анна Коваленко 1 липня 
під час тематичного брифінгу.

Дороги. В області триває ка-
пітальний ремонт двох доріг на-
ціонального значення:

– Київ-Чернігів-Нові Ярило-
вичі. Протяжність ділянки, що 
підлягає ремонту по Чернігів-
ській області, складає 37,64 км;

– Київ-Суми-Юнаківка. На 
території Чернігівщини протяж-
ність ремонтованої дороги – 
143 км.

Обидва проєкти мають бути 
завершені у 2022 році.

У липні розпочинається ка-
пітальне оновлення ділянки до-
роги Батурин-Конотоп-Суми – 
майже 3 км.

Також Управління капіталь-
ного будівництва ОДА заплану-
вало відремонтувати цьогоріч 
майже 98 км покриття на 17 до-
рогах місцевого значення та 6 
вулицях і дорогах комунальної 
власності. З них 16 км вже зро-
блено, ще 47 км ремонтуються.

«Першочергово ремонту-
ються ті дороги, що з’єднують 
між собою об’єкти соціальної 
інфраструктури: школи, амбула-
торії, лікарні, дитячі садочки, ту-
ристичні «магніти», — Анна Кова-
ленко.

Прикладом виконаної цьо-
горіч роботи є п’ятикілометрова 
ділянка дороги місцевого зна-
чення Бакланова Муравійка – 
Орлівка (Куликівська громада). 
Завдяки ремонту відновлено 
найгіршу ділянку дороги та по-
кращено транспортне сполучен-
ня між Іванівською та Куликів-
ською громадами, в яких прожи-
ває близько 22,5 тисячі людей.

Вперше за часи незалеж-
ності під селом Тополівка на Се-
менівщині відремонтовано по-
точним середнім ремонтом п’ять 
кілометрів дороги місцевого 
значення Корюківка – Наумівка 
– Перелюб – Погорільці – Семе-

нівка з під’їздом до с. Баранів-
ка. Дорога перебувала у жах-
ливому експлуатаційному стані, 
деякі ділянки були аварійними.

Ще на одній дорозі місце-
вого значення Довжик – Хміль-
ниця закінчився ремонт трьох 
ділянок загальною протяжніс-
тю близько 6 км. Дорога пере-
бувала у незадовільному стані, 
що ускладнювало пересуван-
ня шкільного автобуса та марш-
рутних перевезень. Завдяки ре-
монту скорочено шлях від доро-
ги державного значення Черні-
гів - Любеч до автодороги Київ 
– Чернігів - Нові Яриловичі.

В області заплановано ре-
монт 26 мостів.

Зокрема, в березні розпо-
чався ремонт мосту через річку 
Снов біля села Гвоздиківка. Це 
один із великих мостів, які є на 
території області. Його довжина 
270 метрів. Збудований близько 
пів століття тому. За висновками 
експертів, міст аварійний із за-
грозою руйнування.

У процесі реконструкції ще 
один міст – через залізницю по-
близу Прилук на автомобільній 
дорозі Київ – Суми- Юнаківка. 
Збудований у 1981 році, довжи-
на майже 55 метрів.

Також на цій дорозі біля 
села Олексинці у червні було 
розпочато зведення оновле-

ного мосту через річку Лисогір. 
Старий міст розібрали повніс-
тю, поряд збудували тимчасову 
об’їзну дорогу.

Медицина. На Чернігівщині 
7 амбулаторій загальної практи-
ки сімейної медицини вже пере-
дані у власність громад. На за-
вершальній стадії будівництва 
– амбулаторії в Халявині та Хо-
робичах. По інших тривають про-
цедурні питання.

Всі амбулаторії оснащують-
ся базовим медичним облад-
нанням. Для мобільності ліка-
рів та оперативного реагуван-
ня на виклики, особливо до хво-
рих старшого віку, в амбулаторії 
закуплені службові автомобілі 
марки «Renault Duster».

За програмою Президента 
України EMERGENCY-2020, яка 
є частиною «Великого будівни-
цтва», завершено реконструк-
цію шести приймальних відді-
лень опорних лікарень. В інших 
трьох – у Ніжині, Бахмачі та Бо-
бровиці – роботи на завершаль-
ній стадії.

«На сьогодні в приймаль-
ні відділення доставлено 7 
комп’ютерних томографів та 8 
рентгенівських систем. Заку-
плено та змонтовано 10 апа-
ратів ультразвукової діагности-
ки. Очікуємо на ангіограф та ще 
один МРТ», сказала голова ОДА.

Програма «Велике будівництво» – 
це ініціативи у різних сферах

25 липня стартує новий чемпіонат 
України з футболу. Три останніх турніри, і це 
був дебют у 60-річній історії клубу, виступа-
ла в еліті, прем`єр-лізі, чернігівська «Дес-
на». Результат в першому сезоні – 6 місце, 
в наступному – 4, в минулому – 6 місце з 
14-ти команд і не потрапляння в єврокуб-
ки, як прагнули.

«Десна» атестована Українською асо-
ціацією футболу на новий, четвертий для 
неї чемпіонат. Тобто, не виникло великих 
запитань щодо боргів по зарплаті в клубі 
(вони є, але і в багатьох інших клубах теж), 
щодо інфраструктури, можливостей прове-
дення матчів вдома – на стадіоні ім. Гагарі-
на в Чернігові. 

А от кадрова ситуація стривожила. Не-
ясність з оновленням команди залишалася 
станом і на 12 липня. У великої групи грав-
ців завершилися у травні-червні контрак-
ти з клубом. І якщо клуб не пропонував 
їм нові контракти, вони ставали вільними 
агентами. 

І у червні – на початку липня з нього 
пішло багато гравців основного складу. 

Захисник Юхим Конопля в міжсезон-
ня був повернутий донецьким «Шахтарем» 
у свої лави. 21-річний чемпіон світу серед 
молодіжних команд 2019 року, в складі мо-
лодіжної збірної України, належить «Шах-
тареві». Але клуб віддав його ще позато-
рік в оренду в «Десну». Поступово він став 
гравцем основи. 

Не продовжила угоди «Десна» з півза-
хисниками Волковим і Чепурненком. Оби-
два подалися в клуби другої ліги. Чепур-
ненко і раніше грав за «Десну», кілька се-
зонів, вийшов з нею у прем`єр-лігу. Потім 
виступав за клуб другої ліги «Діназ» з Київ-
щини. Знову прийшов у «Десну», але не на-
довго – повернувся в «Діназ», 

На жаль, полишили клуб і надійні грав-
ці основи. Перейшов у «Зорю» захисник 
Максим Імереков, де знову гратиме разом 
з недавнім капітаном «Десни» Денисом Фа-
воровим. Захисник клубу і збірної Естонії 
Йонас Тамм перейшов до ще одного нашо-
го суперника – полтавської «Ворскли». За-
хисник Павло Полегенько – до «Інгульця». 
Захисник Віталій Єрмаков – до новачка 
прем`єр-ліги «Металіст-1925» (Харків). 

Прикро, що втратили надійного захис-
ника Андрія Мостового, який пройшов з ко-
мандою шлях з першої ліги до еліти. Андрій 
перейшов у «Кривбас» з міста Кривий Ріг 
Дніпропетровської області. Цей відомий 
клуб кілька років тому розпався. Тому му-
сив відроджуватися з другої ліги, а щойно 
підвищився в класі у першу лігу. 

Залишив команду її капітан, півзахис-
ник Владислав Огіря, хоч ще був на контр-
акті. Відіграв за клуб майже 4 сезони, 
близько ста матчів. Він перейшов у клуб 
«Полісся» (Житомир), середняка першої 
ліги. Туди ж перейшов і ще один ветеран 
клубу Андрій Гітченко, котрий у свої 36 ро-
ків був кращим захисником нашого клубу. 
Серйозна втрата – пішов з команди осно-
вний воротар Євген Паст, котрий відіграв 
у клубі три сезони. Тепер він у клубі «Дні-
про-1». 

Хто ж залишився? Воротар Ігор Литов-
ка, захисник Константін Діма, півзахисни-
ки Андрій Тотовицький, Владислав Калит-
винцев, Олексій Гуцуляк, Андрій Домбров-
ський, Леван Арвеладзе, нападники Пилип 
Будківський, Денис Безбородько, Максим 
Дегтярьов. Крім того з оренд в інших клу-
бах до Чернігова повернулися у свою ко-
манду півзахисник Євген Белич та фор-
вард Ілля Шевцов.

25 червня команда вийшла з відпустки. 

Головний тренер Олександр Рябоконь, що 
очолює команду рекордні для прем`єр-ліги 
8 років поспіль, а загалом, з перервою, 
майже 10, взяв на літній тренувальний збір 
(заплановано 4 контрольні матчі) 24 фут-
болісти. Схоже, тут чимало дублерів, моло-
діжного складу, бо щодо придбання нових 
гравців нічого не було повідомлено. Сказа-
но про 5 новачків, які на перегляді в клубі, 
але імена не повідомлено. 

Схоже, у клубу є проблеми з фінансу-
ванням. Поки що мовчать дирекція клубу, 
його президент.

Очевидно, через брак коштів трену-
вальний збір команда проводить у Черні-
гові. Йдуть посилені тренування, перегляд 
потенційних новачків. А 10 липня відбув-
ся перший контрольний матч. Суперником 
«Десни» стала недавно створена ще одна 
професійна команда міста – ФК «Чернігів», 
що виступає в другій лізі. «Десна» перемо-
гла – 3:0. Два м`ячі забив Пилип Будків-
ський, один – Денис Безбородько.

Гарна новина: ще на рік підписав 
контракт з «Десною» Єгор Картушов, улю-
бленець чернігівських вболівальників. 
30-річний півзахисник – ветеран і патріот 
команди, виступає за клуб уже 10-й сезон. 
Єдиний в ньому, хто пройшов з командою 
другу і першу ліги, перемагав у них, вийшов 
у прем`єр-лігу. Зіграв за клуб 222 матчі, за-
бив 42 м`ячі. 

* * *
Чемпіонат України починається 25 лип-

ня. У прем`єр-лізі знову гратимуть 16 ко-
манд. Замість вибулого аутсайдера мину-
лого турніру «Миная», еліту поповнили три 
переможці першої ліги: добре відомі «Чор-
номорець» (Одеса) і «Металіст-1925» (Хар-
ків), а також «Верес» (Рівне), що теж по-
грав у еліті. Втім, днями припинив існуван-
ня клуб «Олімпік» з Донецька. Можливо, на 
його місце в еліту буде повернутий «Ми-
най».

25 липня у першому турі «Десна» при-
ймає в Чернігові одеський «Чорномо-
рець». В другому турі гра на виїзді 31 липня 
з клубом «Маріуполь», в третьому «Десна» 
приймає вдома 7 серпня «Інгулець».

«Десна»: 
що на старті сезону?
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Бліц-інформ
Доходи місцевих 
бюджетів – майже 
3,6 мільярда 
гривень
За січень-червень доходи загаль-

ного фонду місцевих бюджетів (без 
урахування трансфертів) склали 3,588 
мільярда гривень. Це на 600,5 мільйо-
на більше, ніж за відповідний період 
2020 року. Зокрема податку та збору 
на доходи фізичних осіб отримано по-
над 2,2 мільярда – більше торішнього 
майже на 21%.

Видатки місцевих бюджетів здій-
снюються в межах фінансових мож-
ливостей, першочергового фінансу-
вання захищених статей. За 6 місяців 
на зарплату працівникам установ, що 
утримуються з місцевих бюджетів, на-
правлено близько 3,7 мільярда гри-
вень.

Поїзд «Чернівці – 
Чернігів» ходить 
щодня
Після того, як «Укрзалізниця» від-

новила рух поїздів до Словаччини, 
компанія повернула внутрішній напря-
мок «Чернівці – Чернігів». Поїзди № 
117/118 між цими містами ходять що-
дня, починаючи з 7 липня.

Поїзд відправляється з Чернівців о 
19. 46 і прибуває до Чернігова об 11. 
22. У зворотному напрямку з Чернігова 
поїзд відправляється о 16. 50, в Чер-
нівці прибуває о 7. 57.

Також спеціально до літнього сезо-
ну залізниця пустила поїзди з Черніго-
ва і Сум до Одеси.

До Дня Конституції 
створили рушник-
рекордсмен
В області було реалізовано проєкт 

«Чернігівщини дерево-життя – могут-
ній України оберіг», створено 200-ме-
тровий рушник єдності, який у свят-
ковій та урочистій атмосфері на свято 
продемонстрували біля підніжжя Кате-
рининської церкви.

Авторами ідеї, ескізів та дерев’яних 
штампів рушника, стали майстри Об-
ласного центру народної творчості, які 
залучили до виготовлення широке коло 
людей. Над створенням рушника пра-
цювали представники всіх 57 територі-
альних громад Чернігівщини, члени на-
ціонально-культурних товариств, гро-
мадських організацій, творчих колек-
тивів, загалом понад 200 осіб.

Рушник довжиною у 200 м і шири-
ною у 2,2 м був розгорнутий громадою 
Чернігівщини, починаючи від підніжжя 
Катерининської церкви і по трасі і бік 
Києва. Він став рекордним для країни, 
що й зафіксували представники Книги 
рекордів України, 

Приватизація: 
підсумки за перше 
півріччя 
Фондом державного майна запро-

ваджено відкриту процедуру привати-
зації та оренди. Завдяки прозорій при-
ватизації в області протягом 6 місяців 
вдалося залучити до бюджету 18,157 
млн грн. За новими укладеними дого-
ворами оренди державної нерухомості 
в нашому регіоні бюджет отримує що-
місяця 387,1 тис. грн орендної плати.

На кожен об'єкт малої приватиза-
ції претендували в середньому три осо-
би. Зазвичай, це малі або середні під-
приємці, котрі готові інвестувати у роз-
виток свого міста та регіону. Стартова 
ціна об'єктів малої приватизації в се-
редньому збільшувалася у два рази під 
час відкритих торгів. 

Філармонійний центр
У пошуках української душі

 3 липня артисти філармонійного центру презентували для дітей 
оновлений проєкт «Українська душа» – музичну казку, побудовану на 
національному фольклорі. 

Режисерка Оксана Кравчук, артисти Світлана Києвицька, Макс 
Пузан, Катерина Іващенко, Марина Коваленко, Світлана Кугук, Олек-
сандр Лузан, Анна Михневич, Ксенія Трубіна разом з юними глядачами 
шукали відповіді на запитання – що таке любов до Батьківщини, яка ж 
вона, українська душа.

Прес-центр обласного філармонійного центру 
фестивалів та концертних програм

ХХ «Сіверські музичні вечори»: 
потужний фінал

ХХ Міжнародний фестиваль класичної музики завершився. Через обме-
ження, пов’язані з пандемією, фестиваль, відкритий ще у березні 2020 року, 
переривався. Але глядачі з нетерпінням чекали на кожен новий концерт.

29 червня на сцені обласного філармонійного центру пролунали остан-
ні акорди фестивалю, присвяченого 250-річчю з дня народження Людвіга 
ван Бетховена. Академічний симфонічний оркестр «Філармонія» під орудою 
художнього керівника і головного диригента колективу, заслуженого діяча 
мистецтв України Миколи Сукача виконав твори Бетховена – увертюру «Іме-
нини» та Симфонію №5 до мінор. 

А разом з оркестром лауреат міжнародних конкурсів, відомий піаніст 
Єгор Єгоров представив глядачам Концерт для фортепіано з оркестром № 
21 Моцарта. 

Обласний конкурс 
«Книга року-2020»

Ось уже понад 20 років цей обласний конкурс 
проводить Чернігівська міська бібліотека ім. М. Ко-
цюбинського. Визначаються кращі видання попере-
днього року і кращі видавництва, де вийшли ці книги. 
Недавно журі конкурсу визначило його переможців 
за 2020 рік. Ось вони, за номінаціями. 

«Проза: романи і повісті»:
1 місце – Валентина Мастєрова, «Тобі скажу». 
2 місце – Валентина Михайленко, «Любов і демо-

ни»; Сергій Горбенко, «Пазли долі».
3 місце – Олексій Брик, «Парадокси кохання»; 

Сергій Дзюба, «Справи детектива Самарцева. Іде-
альний злочин. Пані кілер». 

«Проза: фантастика»:
1 місце – Геннадій Обушний, «Екст». 
2 місце – Дельфіна Вербенс, «Люта». 
«Науково - популярні видання»: 
1 місце – Сергій Леп’явко, «Чернігів: історія міс-

та»; Олександр Забарний, «Ніжин – кам’яна квітка 
українського бароко».

«Наукові видання»: 
1 місце – Ганна Арсенич-Баран, «Словник укра-

їнсько-російських міжмовних омонімів»; Григорій Са-
мойленко, «Микола Гоголь і Україна». 

«Українознавчі дослідження»: 
1 місце – Микола Будлянський, «Обереги рідного 

краю» і «Хатні обереги». 
2 місце – Анатолій Семенцов, «Писанки Чернігів-

щини».
 «Поетичні збірки»:
1 місце – Лариса Ткач, «Мить життя». 
2 місце – Ліна Ланська, «Цілую твій поділ…»; Ва-

силь Буденний «МИР ВАМ». 
3 місце – Тетяна і Сергій Дзюби, «Веселка на віях»
 «Збірки поезії та прози»: 
1 місце – Сергій Дзюба, «Моя Шахерезада». 
2 місце – Михайло Сушко, «Чи допливем…».
 «Драматургія (сценарії, п’єси)»:
1 місце – Анатолій Покришень, «Беатріче Коцю-

бинського».
«Видання для дитячого читання»: 
У категорії «Література для середнього та стар-

шого шкільного віку»: 1 місце – Олена Терещенко, 
«Симаргл на підвіконні: химерні історії».

У категорії «Література для молодшого шкільно-
го віку»: 

1 місце – Олександр Штань, «Прокидайтесь, діти, 
сонечку радіти».

2 місце – Людмила Шутько, «Людинка з глечика: 
казки і оповідання. Казки з усього світу, ч. 2».

Видавець року – Видавництво «Десна Полі-
граф», Чернігів.

Церемонія підбиття підсумків конкурсу і нагоро-
дження лауреатів відбудеться у серпні 2021 року і 
буде приурочена до 30-річчя незалежності України.

25 червня нинішнього року в про-
грамі Чернігівських педагогічних чи-
тань, які проводить кафедра філологіч-
них дисциплін та методики їх викладан-
ня обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К. Ушинського, 
відбулася презентація унікального ви-
дання – хрестоматії «Література рідно-
го краю. Чернігівщина». Нинішні педа-
гогічні читання були присвячені світлій 
пам’яті чудового педагога, письменни-
ка і науковця, кандидата філологічних 
наук Ганни Василівни Арсенич-Баран. 
Вона пішла засвіти нинішнього року, по-
лишивши по собі вагомий письменниць-
кий та науковий доробок.

Хрестоматія «Література рідного 
краю. Чернігівщина» – це остання лі-
тературна і наукова праця Ганни Васи-
лівни. Кілька років тому саме вона за-
пропонувала ідею створення цієї кни-
ги, очолила редакційну раду, до якої уві-
йшли колеги-друзі: доценти Олександр 
Забарний (Ніжин), Тетяна Матюшкіна, 
старший викладач Світлана Молочко 
(Чернігів). Ганна Василівна уклала цю 
книгу, здійснила загальну редакцію, на-
писала передмову, а от отримати із ви-
давництва і потримати у руках книгу 
вже не встигла, спалахнула яскравою 
зіркою на небі… Справу довів до кінця її 
чоловік – настоятель П’ятницької церк-
ви у Чернігові отець Мирон Баран. До-
земний уклін цим людям.

Це справді унікальне виданя, не 
лише тому що вийшло тиражем в 100 
примірників. Воно унікальне своїм ви-
давничим форматом: обсяг – 1320 сто-
рінок, великий формат, вага книги – 3,5 
кілограма. Книга побачила світ у Ново-
град-Волинську, у видавництві «НОВО-
град».

Та найголовніше – тематична на-
повненість книги. У цьому фоліанті за-
карбований літературний процес, який 
відбувався на Чернігівщині з ХІ по ХХІ 
століття. Зібрані представники різних 
літературних шкіл і напрямів, різних пе-
ріодів: від Володимира Мономаха до Де-
ниса Коськіна – студента ІІІ курсу нашо-
го університету. Це найбільш повне ви-
дання творів письменників Поліського 
краю. У книзі вміщені короткі біографії 
і твори 227 письменників, які народили-
ся або проживали на Чернігівщині. І це 
не лише наші корифеї: Михайло Коцю-

бинський, Степан Васильченко, Борис 
Грінченко, Олександр Довженко, Гриць-
ко Чупринка, Павло Тичина, але давно 
забуті Марко Вороний, Ляда Могилян-
ська, Аркадій Казка і молодші Сашко 
Саміленко, Петро Пиниця, Володимир 
Яринич та інші.

Методичний апарат книги такий: 
світлина, коротка біографія, текст, запи-
тання і завдання до тексту. Книга адре-
сована вчителям навчальних закладів, 
студентам, любителям красного пись-
менства.

У книзі вміщені твори 45 письмен-
ників, доля яких тісно пов’язана із Ні-
жинською вищою школою. Допитливий 
читач знайде тут твори не лише Євгена 
Гуцала чи Леоніда Горлача, але й сучас-
них письменників, професорів вишу Те-
тяни Дзюби і Юрія Бондаренка, доцен-
та Олександра Забарного, старшого ви-
кладача Тетяни Сидоренко, аспіранта 
Івана Барана, магістра Михайла Ломо-
носова, студента Дениса Коськіна…

Ця книга стала життєвим свідчен-
ням педагогічного подвигу Ганни Васи-
лівни Арсенич-Баран. Світла їй пам'ять!

Олександр ЗАБАРНИЙ, 
 доцент кафедри української 

літератури та журналістики 
Ніжинського державного 

педуніверситету ім. М. Гоголя

ДОПОВНЕННЯ. Олександр Забар-
ний – прилучанин, але вже давно живе 
і працює в Ніжні, не один десяток років 
віддав Ніжинському педуніверситету, де 
свого часу був і деканом філологічного 
факультету. Ось що він відповів у Фей-
сбуці на запитання земляків-прилучан 
щодо того, хто потрапив у хрестоматію з 
Прилуччини. 

«Якщо ж говорити про прилучан... То 
починаючи від Білецького-Носенка і за-
кінчуючи Анастасією Дорошенко. Осо-
бисто я готував Андрія Буренка, Болес-
лава Степанюка Є всі кращі – Любов 
Забашта, Микола Турківський, Олена 
Шульга,Ніна та Микола Ткаченки, Оле-
ся Білоцвіт, Лілія Черненко, Євген По-
стульга, Валентина Грибенко, Тетяна 
Лепська, Ніна Горбань, Богдан Власен-
ко, Анастасія Дорошенко...Всі мої доро-
гі земляки!»

Унікальне видання: хрестоматія 
«Література рідного краю. Чернігівщина»
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Бліц-інформ
Долучайтеся 
до благодійного фонду 
«Захистимо Україну!»
Просимо надати допомогу пальним або 

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

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

Куди йдуть витрати 
населення 
За даними вибіркового обстеження умов 

життя домогосподарств, сукупні витрати од-
ного домогосподарства області у 2020 році 
становили в середньому 10219 грн на місяць, 
що на 2% більше, ніж у 2019 році. У розрахун-
ку на одного члена домогосподарства цей по-
казник склав 5350 грн (в Україні – 4535 грн).

Найбільше в загальній структурі витрат 
населення області, як і в Україні в цілому, при-
падає на харчування (включаючи харчування 
поза домом) – 49%. На придбання непродо-
вольчих товарів та оплату послуг щомісячно 
спрямовано 36% сукупних витрат домогос-
подарств, у тому числі на транспортні послу-
ги – 7%, купівлю одягу, взуття – 5%, охоро-
ну здоров’я – 4%, зв’язок – 3%, предмети до-
машнього вжитку, побутову техніку та поточне 
утримання житла – 2%, відпочинок і культуру, 
а також освіту – по 1%.

Оплата житла, комунальних продуктів та 
послуг (з урахуванням пільг та субсидій) в об-
ласті складає 10% сімейного бюджету (в Укра-
їні – 13%).

Обережно на водоймах: 
тонуть люди 
Станом на 8 липня у водоймах Чернігівщи-

ни потонуло 22 особи, з них 1 дитина. 
Так, 2 липня близько 23.10 поблизу с. Ав-

діївка Понорницької територіальної громади 
Н.-Сіверського району в озері було виявле-
но тіло 29-річного чоловіка. Того дня він і його 
знайомі відпочивали біля водойми. За сло-
вами свідків, після вживання спиртних напо-
їв чоловік пішов купатися, проте така необе-
режність обійшлася йому ціною життя.

3 липня о 12. 45 рятувальниками управ-
ління ДСНС України у Чернігівській області 
під час проведення пошуків було виявлено 
тіло безвісти зниклого 53-річного чоловіка. 
6 квітня чоловік відпочивав разом із друзями 
на р. Десна біля с. Миколаївка Березнянської 
територіальної громади та зник за невідомих 
обставин.

4 липня о 23. 45 у с. Великий Щимель Сно-
вської територіальної громади Корюківсько-
го району зі ставка місцевими жителями під-
нято на поверхню тіло 24-річної односельчан-
ки. Жінка потонула під час купання. 

5 липня о 00. 34 у м. Носівка Ніжинсько-
го району з р. Носівочка місцевими жителями 
піднято на поверхню тіло 37-річного чоловіка. 
Він разом з друзями відпочивав на березі во-
дойми. Чоловік пірнув у воду та не виплив.

7 липня працівниками Прилуцької водо-
лазно-рятувальної станції на відстані близько 
20 метрів від берега на дні водойми виявлено 
та о 12.44 піднято на поверхню тіло 16-річно 
хлопця. Напередодні юнак разом з друзями 
пішов відпочивати до річки. За невідомих об-
ставин хлопець почав тонути. Його друзі на-
магалися допомогти, але в них не вистачило 
сил. Того дня тіло зниклого хлопця знайти не 
вдалося. Пошукові роботи були продовжені 7 
липня.

Рятувальники звертаються до громадян і 
нагадують, що основною причиною трагічних 
наслідків є порушення правил безпеки під 
час відпочинку на водоймах. Купатися можна 
лише у спеціально обладнаних для цього міс-
цях; не запливайте далеко від берега; не пла-
вайте наодинці, особливо якщо ви не впевне-
ні у своїх силах; не заходьте у воду в стані ал-
когольного сп'яніння; ніколи не пірнайте в не-
знайомих місцях. Батькам слід пам'ятати, що 
відпочинок дітей біля водойм має відбуватися 
виключно під наглядом дорослих.

В селі Ковчин Куликівської 
територіальної громади уро-
чисто відкрили меморіальний 
комплекс. Він розміщений у 
сквері в центральній части-
ні села, неподалік від школи, 
що носить ім`я Лідії Платонів-
ни Деполович, видатного укра-
їнського педагога, уродженки 
села. Так вшановано і пам'ять 
про церкву села, що стояла на 
цьому місці, і про родину Лі-
дії Платонівни. Адже її батько 
Платон був священиком і похо-
ваний саме тут. Також тут був 
похований його син, брат Лідії 
Сергій. 

Церква, на жаль, не збері-
глася. В глухі часи комуністич-
ного тоталітарного режиму в 
СРСР церкву закрили, а потім 
зруйнували, як і тисячі храмів 
країни. А це була дуже красива 
Георгіївська церква (храмове 
свято в селі – 6 травня, в день 
Святого Георгія), одна з най-
більш великих і красивих сіль-
ських церков не лише на Кули-
ківщині, а й в усій Чернігівщині. 

Спершу у 1935 році церкву 
закрили, припинили богослу-
жіння. Величний храм поступо-
во став руйнуватися. А остаточ-
но знесли церкву у 50-ті роки. 

Режим був таким нелюд-
ським, що зруйнували, знищи-
ли навіть розміщені поруч мо-
гили шанованих людей села, в 
тому числі священиків. 

На урочисту акцію зібрали-
ся жителі села, його уродженці 
з інших місцевостей. Було від-
правлено поминання пам`яті 
церкви і похованих тут людей. 

До церемонії сквер було 
впорядковано, прокладе-
но доріжки, встановлено 
лави, висаджено молоденькі 
туї. На узвишші встановлено 
пам`ятний знак. На його лицьо-
вому боці зображення церкви 
і напис: 

«Ковчинська Георгіївська 
церква. 

Зведена коштами ковчин-
ців у 1808 р. при священику Іо-
анну Івашкевичу. Висота – 28 м.

Дзвіницю прибудовано у 
1897– 1901 рр. при священи-
ку Платону Деполовичу. Висо-
та – 30 м.

Загальна площа церкви з 
дзвіницею – 34 х 23 м.

Зруйнована більшовиками 
в 1935 р.»

На другому боці пам`ятника 
також зображення церкви 
і напис: 

«У цьому парку, на ко-
лишньому цвинтарі, знайшли 
свій спочинок відомі люди 
с. Ковчин:

Священик Іоанн Івашкевич 
(бл. 1754 – бл. 1825)

Священик Влас Карпин-
ський ( 1779 – 1861)

Священик Григорій Деполо-
вич (1800 – бл. 1852)

Священик Платон Деполо-
вич ( 1835 – 1904)

Військовий лікар Сергій Де-
полович (1867 –1924).

Вічна пам'ять. Царство не-
бесне.»

Всі ці дані вдалося встано-
вити, завдяки невтомній праці 
місцевих краєзнавців. Це На-
талія Миколаївна Халімон, вчи-
телька, потім директорка шко-
ли, з 2015 року – голова Кули-
ківської районної ради, а після 
об`єднання у 2017 року району 
в одну територіальну громаду 
– голова ОТГ і селищної ради. 
Нині – секретар ради. Сергій 
Михайлович Спутай, мій дво-
юрідний брат, – підприємець 
з Києва, краєзнавець, котрий 
багато працює в столичних і 
чернігівських архівах, знахо-
дить там цінні матеріали з іс-
торії села. Михайло Михайло-
вич Мороз, вчитель, багато 
років був головою сільради, 
кілька разів обирався земля-
ками на цю посаду. Вони бага-
то роблять для відтворення іс-
торії свого села, вшанування 
пам`яті про Лідію Деполович. 
Видали про село кілька книг, 
дбають про сільський краєз-
навчий музей, розміщений по-
руч, у старовинному будинку 
середньої школи. Яку, до речі, 
і я закінчував, після 8-річки у 
своєму сусідньому селі Авдіїв-
ка. А першачком, як і мільйони 
школяриків, навчався за «Бук-
варем» Лідії Деполович. 

Можу додати й ще дещо 
особисте. В цій церкві у 1918 
року хрестили мою маму, Спу-
тай Оксану Василівну, котра 
потім вийшла заміж в Авдіїв-
ку. Тут же хрещені ї її брати Ва-
силь, Павло, Михайло, сестри 
Уляна, Марфа, Марія. Всі вони 
прожили і впокоїлися у рідному 
селі. А неподалік цього святого 
місця стояла їхня хата, обійстя 
моїх дідуся й бабусі – Василя 
Свиридовича і Єфросинії Анто-
нівни Спутай. Пам'ять жива…

Петро АНТОНЕНКО
Фото автора

2 липня у Козацькому кафедрально-
му соборі святої великомучениці Катери-
ни Православної церкви України в Черні-
гові проведено панахиду за воїнами, які в 
червні віддали своє життя за нашу країну, 
а також за всіх загиблих у боях за неза-
лежність України.

Організатори – Український інститут 
національної пам'яті, Чернігівська єпархія 
ПЦУ, Катерининськицй собор, ПЦУ, Козаць-
ка православна громада Храму, за сприян-
ня Міністерства у справах ветеранів Укра-
їни.

Володимир Мироненко, учасник бойо-
вих дій в російсько-українській війні, на-
чальник відділу в області Міністерства у 
справах ветеранів України, розповів про 
загиблих Героїв у червні 2021-го на фронті.

Сержант Володимир Бєлов народився 
28 липня 1984 року в Казахстані. У 1993-
му з батьками переїхав в Україну, в село 
Забір’я Фастівського району на Київщині, 
де надалі й мешкав. Вступив в авіаційний 
університет, потім працював у житлово-ко-
мунальному господарстві. З 2015 року по-
стійно на фронтах російсько-української 
війни. Пройшов безліч найгарячіших точок 
цього конфлікту. Старший взводний 128-ої 
окремої гірсько-штурмової Закарпатської 
бригади.

11 червня близько 15:45 сержант 

Бєлов загинув поблизу села Водяне на 
Приазов’ї. В той день російські окупанти 
чотири рази відкривали вогонь по позиці-
ях ЗСУ – з автоматичних станкових, ручних 
протитанкових, підствольних г. Володимир 
отримав осколкове поранення, несумісне 
з життям. Поховали воїна в Забір’ї. Зали-
шилися батько, брат і сестра.

Старший солдат Андрій Гонар на війні з 
2015 року – спершу був мобілізований, а 
згодом підписав контракт із ЗСУ. Народив-
ся 14 серпня 1969 року в Кривому Розі на 
Дніпропетровщині. Працював водієм, за-
хоплювався автомобілями, полюванням, 
рибальством. Відслуживши рік за мобілі-
зацією, Андрій повернувся додому. Знай-
шов непогану роботу. Але зрештою він 
підписав контракт і повернувся у військо. 
Старший солдат, старший водій мотопіхот-
ної роти. До завершення контракту Андрію 
Миколайовичу залишалося якихось один-
два дні, коли рано-вранці 11 червня во-
рожі війська обстріляли українські позиції 
поблизу селища Піски на Донеччині з міно-
метів та інших видів зброї. Від осколкового 
поранення 51-річний боєць загинув на міс-
ці. Похований у Кривому Розі. Залишилося 
троє дітей та сестра.

Також у червні померли кілька україн-
ських воїнів, які були важко поранені на 
фронті в попередні роки.

Панахиду відправили отець Євген, ка-
пелан військової частини 3082 Північно-
го Київського оперативно-територіального 
об'єднання Національної гвардії України, 
та протоієрей Антоній, головний капелан 
Оперативного командування «Північ» Су-
хопутних військ Збройних Сил України, вій-
ськовий священик 1-ї окремої танкової Сі-
верської бригади.

Сергій Горобець, регіональний пред-
ставник Українського інституту національ-
ної пам’яті в Чернігівській області, подя-
кував святим отцям і повідомив: «Протя-
гом червня 2021 року російські окупанти 
вчинили 196 обстрілів по позиціях Зброй-
них Сил України на Донеччині та Луганщи-
ні. Ще 16 разів зафіксовано інші порушен-
ня режиму припинення вогню – прольоти 
ворожих безпілотників. Два українські вої-
ни загинули, дев’ять – отримали бойові по-
ранення. Молимося за видужання поране-
них Захисників України. Вічна пам’ять по-
леглим.»

Всі бажаючі можуть самостійно вшану-
вати пам'ять героїв у цьому та інших хра-
мах області. 

 
Сергій БУТКО

Український інститут 
національної пам’яті

Чернігів

Ковчин: меморіал в пам'ять знищеної 
церкви і родини Деполович

За загиблих у червні Захисників 
України помолилися у Чернігові
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Італія – 
чемпіон Європи

На 16-му чемпіонаті Європи з 
футболу 29 червня в столиці Шот-
ландії Глазго пройшов останній з 
восьми матчів одної восьмої фіна-
лу. Збірна України перемогла Шве-
цію – 2:1. 

Наші відкрили рахунок: після 
передачі нашого капітана Андрія 
Ярмоленка Олександр Зінченко за-
бив гол. Наприкінці тайму шведи 
зрівняли рахунок. Він тримався до 
кінця основного часу і майже весь 
додатковий. Все йшло до серії пе-
нальті. Але буквально на останніх 
секундах наш форвард Артем До-
вбик, гравець «Дніпра-1», забив пе-
реможний гол. Це був взагалі дебют 
форварда на турнірі. Він вийшов за 
15 хвилин до завершення матчу, і 
ось такий успіх.

У чвертьфіналі наша команда 
грала в Римі 3 липня з Англією. По-
разка нашої збірної – 0:4. 

Та в підсумку виступ України не 
можна назвати провальним. Впер-
ше за три чемпіонати вийшли з групи 
у одну восьму фіналу, і навіть впер-
ше пройшли у чвертьфінал. Просто, 
за рівнем футболу ми ще відстаємо 
від європейських грандів. Тепер тре-
ба постаратися пробитися на чемпі-
онат світу наступного року.

Результати інших матчів чверть-
фіналу Євро-2020: Іспанія – Швей-
царія – 1:1 (по пенальті 3:1); Італія 
– Бельгія – 2:1; Данія – Чехія – 2:1. 

Заключна частина чемпіонату 
пройшла в Англії, на стадіоні Уемб-
лі в Лондоні. 6 липня у півфіналі зу-
стрілися гранди європейського і сві-
тового футболу Італія та Іспанія. На-
пружений матч в основний і додат-
ковий час завершився з рахунком 
1:1. В серії пенальті перемогла Іта-
лія – 4:2. 7 липня там же пройшов 
другий півфінал. Його результат: Ан-
глія – Данія – 2:1 (в додатковий час).

11 липня у фіналі грали Італія та 
Англія. Матч пройшов на заповне-
ному стадіоні «Уемблі» Лондона, де 
у 1966 році Англія здобула звання 
чемпіона світу. Було майже 80 тисяч 
глядачів, з них 7 тисяч італійців, що 
мешкають в Англії. 

Вже на 2 хвилині господарі від-
крили рахунок, але в другому таймі 
італійці його зрівняли. 1:1 – так за-
вершилися основний і додатковий 
час. Серію пенальті виграли італій-
ці – 3:2. Причому, їх молодий осно-
вний воротар. Доннарумма, що від-
бив два пенальті, був визнаний кра-
щим футболістом чемпіонату.

Отже, друге чемпіонство Єв-
ропи для Італії, перше було у 1968 
році. А ще команда – 4-разовий 
чемпіон світу. Італійці з самого по-
чатку турніру були фаворитами, ви-
грали всі 7 матчів. 

Треба похвалити й Англію, яка 
вперше за 55 років дійшла до фіна-
лу чемпіонатів світу і Європи. Тре-
нер – відомий в минулому футболіст 
Гаррет Саутгейт. 

Капітан збірної Італії Джордже 
К`єлліні, якому за місяць буде вже 
37 років, отримав для команди Ку-
бок Європи. До речі, зрівняв рахунок 
його одноклубник з «Ювентуса», ще 
один ветеран збірної 34-річний Лео-
нардо Бонуччі. Тренер збірної Італії – 
56-річний Роберто Манчіні, в минуло-
му відомий італійський футболіст. Під 
його керівництвом за 3 роки збірна 
не програла вже 34 матчі підряд.

Йшов 1974 рік, Олег 
Покальчук навчався на 
другому курсі біофаку 
Київського університе-
ту. Студент потрапив в 
поле зору КДБ як засно-
вник угруповання моло-
ді, яка «поділяє ідеї і ан-
тирадянську спрямова-
ність так званого« руху 
хіпі». Ця субкультура, 
яка прийшла із Заходу 
декількома роками ра-
ніше, сприймалася ре-
жимом як чергова «іде-
ологічна диверсія» ворога, який прагне розбестити 
радянську молодь.

Чекісти з'ясували, що зі шляху звичайної радян-
ської людини Покальчук зійшов ще в шкільні роки.

Інформаційне повідомлення КДБ, 1974 рік: 
«Перевіркою встановлено, що, навчаючись у серед-
ній школі № 9 м. Луцька, Покальчук з 9 класу почав 
проявляти нездоровий інтерес до філософських те-
чій фрейдизму, індійського буддизму, реакційних мо-
лодіжних рухів на Заході і на цьому грунті організу-
вав з числа старшокласників групу прихильників 
«хіпі» ... (далі йдуть імена школярів - Ґ)».

Дізнатися про «нездоровий інтерес» молодої лю-
дини співробітникам Комітету було не складно.

Олег Покальчук: «КДБ постійно моніторив об-
ласну та інші бібліотеки, перевіряв, чим цікавляться 
їхні читачі. Це зараз моніторять соціальні мережі, а 
тоді брали абонемент і дивилися, хто що читає».

Про увагу КДБ до Покальчука і його книжкових 

інтересів завідувачка бібліотеки сказала підлеглій, 
а та пошепки – самому юнакові, коли він в черговий 
раз прийшов за літературою.

На тлі любові до книг серед луцьких старшоклас-
ників утворилася невелика неформальна група, яку 
Покальчук називає «клубом вільнодумства». Певним 
орієнтиром для причетних до «клубу» була культура хіпі.

Олег Покальчук: «Наше уявлення про хіпі силь-
но відрізнялося від того, чим цей рух був насправ-
ді. Була назва, було зрозуміло, що це якісь люди, які 
вільно думають і вільно поводяться, і у них довге во-
лосся – ось і вся інформація».

Основним джерелом інформації про загадковий мо-
лодіжний рух для Покальчука і компанії були радянські 
пропагандистські брошури – в них хіпі таврувалися 
як породження «хворого західного суспільства».

КДБ проти студентів – хіпі, 
операція «Цвіль» і «Політикани»

Історії відомих українців, яких в студентські роки переслідувала радянська спецслужба
З перших до останніх років існування ра-

дянського режиму однією з основних вну-
трішніх загроз для нього органи державної 
безпеки вважали студентське середовище з 
притаманними їй вільнодумством і радика-
лізмом. Тисячі реальних або уявних опози-
ційних студентських груп були викриті в ста-
лінські роки; причетні до цих груп поповнили 
довгий список жертв тодішніх репресій. У «за-
стійні» брежнєвські роки антирадянськи на-
лаштованих студентів зазвичай не садили, і 
тим більше не розстрілювали. Комітет держ-
безпеки в цей період робив ставку на «пе-
ревиховання» незгодних, яке частіше за все 
складалося в залякуванні, публічному засу-
дженні і адміністративних репресіях.

«Ґрати» розповідають три історії україн-
ських студентів епохи пізнього СРСР, які мали 
проблеми з КДБ через свою антирежимну ак-
тивність і стали помітними фігурами в україн-
ській культурі і науці. Ми знайшли героїв цих 
історій, показали їм документи з архіву Служ-
би безпеки України та записали їх розповіді 
про ті події.

 
Олег Покальчук

Письменник, публіцист. Військовий 
і соціальний психолог. Перекладач. Автор і 

виконавець пісень, дипломант 
першого фестивалю «Червона Рута». 

У 1989 році брав участь у вивезенні тіла 
Василя Стуса з Уралу 

для перепоховання в Україні.

Олег Покальчук. 
Фото: сторінка Покальчука 

у фейбсуку.

Олег Покальчук (праворуч) і один з його луцьких 
однодумців, про яких згадує КДБ, – 

Микола Сергєєв. 1970-ті роки. 
Фото надано Олегом Покальчуком

Політичний футбол
Величезною політич-

ною акцією стало здобут-
тя Радянським Союзом права 

на проведення тут чергових Олім-
пійських ігор 1980 року в Москві 
(господарем Олімпіади вважається 
таке-то місто). Олімпіада обернула-
ся світовим спортивно-політичним 
скандалом – бойкотом її десятками 
країн, насамперед США. Головною 
причиною став конкретний прояв 
агресивної політики СРСР – введен-
ня всього за кілька місяців до цього 
радянських військ в Афганістан. Але 
Москві, СРСР вдалося таки настягу-
вати на Олімпіаду чимало країн, в 
основному теж сателітів – з так зва-
ного «третього світу». 

Відповіддю на цей бойкот став 
бойкот Радянським Союзом і його 
сателітами вже наступної Олімпіа-
ди 1984 року, яка пройшла якраз у 
США, в Лос-Анджелесі. Причину було 
названо цікаву – турбота про життя 
і здоров̀ я спортсменів, сумніви, чи 
зможе Америка забезпечити їх без-
пеку на Олімпіаді. Чому захвилюва-
лися саме щодо цієї Олімпіади – за-
питання до СРСР, хоч, звісно, воно 
зайве. 

Спорт, точніше – перемоги в 
спорті, – це престиж держави, це 
рівень її розвитку. Ось політично-
спортивне гасло, обстоюване Ра-
дянським Союзом, Насамперед, 
звісно щодо себе самого. Найсиль-
ніша людина планети – наша! Так 
трактувалися перемоги у важкій ат-
летиці (Юрій Власов. Давид Рігерт, 
наш українець Леонід Жаботин-
ський). Найрозумніші люди плане-
ти – наші! Так подавалася ціла ше-
ренга чемпіонів світу з шахів, пред-
ставників СРСР, які змінювали один 
одного з дивною послідовністю: Бот-
винник, Смислов, Таль, Петросян, 
Спаський, а потім, з перервою на 
шахового генія, американця Фіше-
ра, – Карпов, Каспаров. Правда, 
останній був невгодним радянсько-
му режиму, але терпіли, подавали 
теж як «нашого». 

Дивні речі коїлися в радянсько-
му футболі. Домінувати мали, звіс-

но, московські команди. Але для 
підтвердження тези про «братній 
союз народів-братів» допускалися 
до чемпіонства команди союзних 
республік. Окреме питання – Украї-
на. Наш лідер київське «Динамо» на 
фініш СРСР став рекордсменом по 
кількості титулів чемпіона країни, 
обігнавши «лютих друзів-суперни-
ків», столичні «Спартак» і «Динамо». 
Але чемпіонами ставали і «Дніпро» 
(Дніпропетровськ), і навіть «Зоря» 
(Луганськ) – останнє взагалі-то з 
присмаком якогось політиканства. 
Височайше були допущені до чемпі-
онства СРСР «Динамо» (Тбілісі), «Ара-
рат» (Єреван), «Динамо» (Мінськ). 
Безумовно, тут були талановиті 
гравці, тренери. Не випадково ж тбі-
лісці, слідом за киянами, виграли єв-
ротрофей – Кубок володарів кубків. 

Але скільки тут, в чемпіона-
ті СРСР, було чесної спортивної бо-
ротьби, скільки політики, корупції 
– спробуй зараз визначити. Одно-
значно була така ганьба, як договір-
ні матчі. Це в ситуації, коли одному 
з суперників нічого не «світить» і не 
загрожує – ні медалі , ні виліт у ниж-
чу лігу. А от іншому супернику дуже 
потрібна перемога, для суперництва 
з якоюсь третьою командою. І ось 
матч банально купується, команда, 
якій нічого особливо в ньому не тре-
ба, «зливає», здає матч. 

Але повернімося до наших укра-
їнських реалій, куди, на жаль, пере-
йшло у спадок з радянського спорту 
чимало сказаного вище. 

Всіх справжніх вболівальників 
стривожила ситуація на початку літа 
з чернігівською «Десною». Після дов-
гоочікуваного потрапляння у фут-
больну еліту, перших трьох сезонів 
у прем`єр-лізі, за всю свою 60-річ-
ну історію, команда опинилася на 
грані зникнення. Навіть якщо вона 
й виступатиме в новому чемпіонаті, 
уже факт – з неї у травні-червні піш-
ли більше половини гравців основи. 
Причина нестача фінансування. 

А як же спонсор команди і хто 
він? – наївно запитують деякі вбо-
лівальники. А з цим усе своєрідно 

в нашому футболі. Клуби всіх трьох 
професійних ліг є комерційними 
структурами, не державними чи ко-
мунальними. Відтак, мають своїх 
власників. Часто це є президенти 
клубів. Наприклад, всіх знають, що 
«Шахтар» – власність його прези-
дента, найбагатшого нашого бізнес-
мена Ахметова. Що «Динамо» – це 
брати Суркіси. По деяких клубах за 
офіційним президентом клубу стоїть 
його реальний власник.

Чому наші бізнесмени утриму-
ють футбольні клуби? Саме утриму-
ють, бо всі ці клуби є збитковими. 
Врешті, і переважна більшість їх у 
світовому футболі. Тому чуємо час 
від часу, що такий-то відомий євро-
пейський клуб купили арабські шей-
хи чи бізнесмени з Китаю. 

Чому ж бізнесмени граються у 
футбол? Дехто, можливо, дійсно лю-
бить спорт, сам колись грав. Для ко-
гось – можливість безпечно вклас-
ти частину грошей. Для багатьох – 
це престиж, можливість заробити 
імідж, політичний капітал, особливо 
на місцевому рівні. 

Так чи є здобутки елітних спортс-
менів на міжнародних змаганнях по-
казником розвитку країни, життєво-
го рівня людей? Далеко не завжди. 
Часто це дійсно «для престижу». Тому 
не менше, а чи й більше, ніж виступи 
наших елітних спортсменів, хвилює 
розвиток масового спорту, фізичної 
культури. Хвилює, що ледве живо-
тіє чемпіонат Чернігівської області 
з футболу, те, що з нього зникли такі 
футбольні міста, як Ніжин, Прилуки. 
Для порівняння – чемпіонат Підкар-
патського воєводства Польщі, де я 
постійно буваю (міста Жешув, Пере-
мишль та інші). Воно схоже з Черні-
гівською областю за територією і на-
селенням. Але там чемпіонат з фут-
болу проводиться одночасно в кіль-
кох лігах, і десятки команд борються 
за підвищення в класі. 

Хвилює, що зник чемпіонат Кули-
ківського району. Торік зник і район, 
влитий у величезний Чернігівський, 
що об`єднав 5 районів. Власне, ще 
восени 2017 року район об`єднався 

в одну територіальну громаду. Але і 
у 2018, і у 2019 роках чемпіонат Ку-
ликівщини ще проводився, нехай і 
за участю всього 6-ти команд. Моє 
село Авдіївка в обох зайняло 3 міс-
це, здобуло бронзові медалі. То-
рік турнір не проводився, був більш 
жорсткий карантин, хоч і при ньому 
змагання подекуди йшли. Нині мож-
на і треба проводити турніри. Але 
чемпіонату знову нема, з нормаль-
ного футболу, а не якогось «дворо-
вого». 

Прикро, що зник футбол, та май-
же й загалом спорт, у таких великих 
селах, як Ковчин, Горбово, Салтико-
ва Дівиця, спортсмени яких раніше 
успішно виступали на районних, об-
ласних, а горбівці навіть на респу-
бліканських змаганнях.

Заростають бур̀ яном стадіони. 
Навіть у неділю мешканці сіл вже не 
можуть прийти на стадіони, вболівати 
за своїх футболістів, як було раніше. 

Основна причина – брак фінан-
сування. Не знаходяться на це ко-
шти у бюджетах районів області, те-
риторіальних громад. Скажімо, хоча 
б на невелику ставку спортінструк-
тора, і люди мусять з ностальгією 
згадувати, що такі посади були «ко-
лись, у колгоспах». Активніше мали б 
допомагати сільському спорту, куль-
турі аграрні бізнесмени, які нажива-
ють на селі, селянах великі гроші. 

Повернімося до початку розмо-
ви, до теми Євросоюзу. 

Ми ж хочемо туди нарешті уві-
йти? Але, окрім іншого, стандарти ЄС 
передбачають і розвиток масового 
спорту. А вже на цій основі – висту-
пи елітних спортсменів на міжнарод-
ній арені. Я згадав Польщу, так вона 
ще у 2004 році вступила до ЄС. Дав-
но там і Чехія, Угорщина, Хорватія, 
Словаччина. Названо тих, хто про-
бився на Євро, дехто там і успішно 
виступив, у жорсткій конкуренції з 
грандами світового футболу.

А ми ще скільки часу йтимемо, 
прямуватимемо, чвалатимемо у Єв-
росоюз?

Петро АНТОНЕНКО
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Бліц-інформ
Жінка знайшла 
на горищі примірник 
Декларації 
Незалежності США 
і стала мільйонеркою
Мешканка шотландського міс-

та Единбург знайшла на горищі сво-
го будинку копію Декларації неза-
лежності США. Фахівець з рідкісних 
книг Кеті Марсден розбирала за-
вали у себе на горищі. «Я розбира-
ла стопку паперів і помітила скла-
дений пергамент», розповіла жінка.

Вона відразу ж відвезла папір 
на роботу, де після тривалих дослі-
джень її справжність була підтвер-
джена. Знайдена Декларація не-
залежності виявилася одним з 201 
відбитків, зроблених копіювальни-
ком Вільямом Стоуном на замов-
лення Сенату США в 1820-х роках. 
На даний момент відомо місцезна-
ходження 48 документів з цієї серії.

Як вдалося встановити Мар-
сден, її знахідка була одним з двох 

примірників, що належали Чарль-
зу Керролу, одному з політичних ді-
ячів, які підписали Декларацію про 
незалежність США 4 липня 1776 
року. Він подарував їх чоловіко-
ві своєї внучки Джоан МакТавіш, 
шотландско-канадському дипло-
мату, який служив представником 
Великобританії в штаті Меріленд.

1 липня цей її документ був 
проданий на аукціоні в США за 4 
мільйони 420 тисяч доларів.

На Польському 
радіо звучить 
українська мова
Polskie Radio почало ефіри 

українською мовою – в рамках 
нового сезону культурної програ-
ми «Літо з радіо». Вона має розва-
жальний характер, поєднує конкур-
си, радіоспектаклі і туристичні хіт-
паради. О 9. 00, 10. 00 і 11. 00 за 
варшавським часом після випуску 
новин польською мовою програму 
будуть дублювати англійською, ні-
мецькою та українською.              

Знайдену через 50 
років у шафі картину 
Пікассо продали 
за $150 тисяч
Картина Пабло Пікассо, яка 50 

років пролежала у шафі родини з 
американського штату Мен, про-
дана на аукціоні за 150 тисяч до-
ларів. Невідомий покупець при-
дбав етюд до відомого твору Пікас-
со «Le Tricorne», що виставляється 
в одному з музеїв Нью-Йорка.

Як пояснила особа, що продава-
ла етюд, на початку минулого століт-
тя члени родини вивчали мистецтво 
у європейських університетах, колек-
ціонували рідкісні книги й картини.

Картина Пікассо була знайде-
на у шафі після того, як продавець 
  успадкував будинок.

Проблеми екології

У Канаді згоріло містечко, 
де раніше зафіксували 
температурний рекорд

Містечко Літтон у канадській провінції Британська Колум-
бія, де 20 червня зафіксували рекордні для країни 49,6 градуса 
за Цельсієм на тлі аномальної спеки в регіоні, згоріло 30 черв-
ня. Вогонь знищив 90% населеного пункту, де жило приблизно 
250 людей, і завдав значної шкоди інфраструктурі.

Перед пожежею здійнявся сильний вітер, який і розніс во-
гонь так швидко. Цьому сприяла вітряна, суха та спекотна по-
года. 

Від моменту, коли помітили дим, до того, коли місто вже 
було охоплене вогнем, минуло 23 хвилини. В деяких мешканців 
було не більш як чверть години, щоб зібратися та прибігти до 
місця евакуації. В місті зникла електрика та інтернет, тож скон-
тактувати з іншими стало складно.

Тікаючи, люди відчиняли двері домашнім тваринам і худобі 
в надії, що ті зможуть самі якось врятуватися. 

Про людські жертви немає інформації. Є повідомлення про 
декількох людей, які дістали ушкодження. За попередніми оцін-
ками, пожежа в Літтоні знищила не лише містечко, а загалом 
близько восьми тисяч гектарів угідь.

Метеорологи пояснювали аномальну спеку в Канаді утво-
ренням небаченого досі теплового купола, зони високого тис-
ку. Вчені вважають, що через кліматичні зміни такі кризи мо-
жуть ставати частішими. У Кліматичному центрі Орегона заува-
жують, що тепер прогнози на майбутнє вже не можуть спирати-
ся на спостереження минулих років.

Ірландські фахівці віднайшли новий 
спосіб будівництва мостів. Для цього вони 
застосовуватимуть старі вітряні турбіни. 
Інноваційне рішення допоможе вирішити 
серйозну проблему утилізації, що стоїть пе-
ред галуззю.

Експерти вирішили розглянути можли-
вість використання старих лопатей в буді-
вельних проєктах, таких як пішохідні мости, 
зважаючи на неймовірну міцність матеріа-
лу та порожнисту внутрішню структуру.

Рішення вже тестує Університетський 
коледж Кірка, що є частиною більш ши-
рокого проєкту Re-Wind, в якому беруть 
участь експерти з Королівського універси-
тету Белфаста, Міського університету Нью-
Йорка і Технологічного інституту Джорджії. 

Проблематика. У Великій Британії та 
ЄС буде виведено з експлуатації близько 
15 000 лопатей турбін до 2023 року.

В Ірландії понад 11 тисяч тонн лопа-
тей повинні бути виведені з експлуатації до 
2025 року.

Передбачають, що обсяг відходів тур-
бін у світі виросте з 400 тисяч тонн на рік 
у 2030 році до двох мільйонів тонн до 2050 
року.

Армований пластик і скловолокно, що 
використовуються в конструкції лопас-
тей вітряних турбін, не піддаються біоло-
гічному розкладанню. Лопасті надзвичай-
но важко утилізувати. Секції лопатей бу-
дуть використовуватися на тимчасових 
під'їзних шляхах, верхніх ділянках бетон-
них стін і цоколях.

Фахівці також зосереджені на спо-
собах вторинної переробки матеріалів, 
з яких складаються леза. Так, компанія 
Vestas Wind Turbine Systems (Данія) роз-
робила методику, що дозволяє розділити 
термореактивний композитний матеріал 
на волокна й епоксидну смолу. Норвезька 
компанія Akers Horizons звернула увагу на 
матеріал зі скловолокна. У співпраці з Уні-
верситетом Стратклайда вона розробила 
унікальну систему його термічного віднов-
лення та обробки.

Лом зі склопластику являє собою про-
блему не тільки для вітроенергетики, а й 
для всіх галузей, у виробництві яких вико-
ристовуються склопластикові матеріали. 
Це включає виробництво автомобілів, мор-
ських суден, видобуток нафти та газу, будів-
ництво, спортивні товари та багато іншого.

Британія скасовує обов'язковий 
масковий режим, наступний крок 

– зняття обмежень
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон за-

явив, що з 19 липня обов'язковий масковий режим буде 
скасовано. Британцям буде дозволено носити маски на 
власний розсуд.

З 19 липня носіння маски в людних місцях не буде 
обов'язковою вимогою, а людям лише будуть радити наді-
ти засіб захисту. Правда, це нововведення викликало не-
гативну реакцію з боку керівників регіонів, які заклика-
ли зберегти масковий режим у громадському транспорті 
і магазинах.

Також британський прем'єр запропонував план осла-
блення карантину в країні. Він пропонує зробити наступ-
ні кроки:

прискорити вакцинацію людей молодше 40 років;
дозволити на свій розсуд дотримуватися карантину;
дозволити роботу всіх закладів, включаючи нічні 

клуби;
зняти обмеження на збори в приміщеннях і на вулиці;
COVID-сертифікати не будуть обов'язковими для до-

ступу до закладів або заходам.
Великобританія серйозно постраждала від епідемії 

коронавірусу. Водночас, тут дуже швидко і успішно йде ще-
плення населення вакцинами проти хвороби. 

Колишній президент Європей-
ської Ради Євросоюзу Дональд 
Туск обраний віцеголовою поль-
ської опозиційної партії «Громадян-
ська платформа». Це рішення ухва-
лив з'їзд партії у Варшаві 3 липня. 
Туск також візьме на себе виконан-
ня обов'язків голови цієї політич-

ної сили. Перед цим Борис Будка 
пішов у відставку з посади голови 
партії і зазначив, що невдовзі Туск 
офіційно очолить партію. 

Виступаючи перед з'їздом, Туск 
заявив, що повертається у поль-
ську політику, аби допомогти у бо-
ротьбі зі «злом» правлячої у Поль-
щі партії «Право і справедливість» 
(ПіС). «Я знаю, що багато поляків 
чекають, поки цей похмурий сон 
завершиться», додав політик.

У своєму виступі на з̀ їзді Туст 
критикував ПіС та уряд, зокрема, 
за невдалі політичні рішення, ку-
мівство та корупцію, небажання 
боротися зі змінами клімату, погір-
шення безпекової ситуації навколо 
Польщі. Туск підкреслив, що чинна 
польська влада погіршила відноси-
ни зі США, ЄС, сусідніми країнами.

За словами Туска, його партія 
– єдина, яка може бути відчутною 
альтернативою у боротьбі з ПІС на 

запланованих на 2023 рік парла-
ментських виборах. Партія ГП була 
правлячою у країні протягом вось-
ми років - більшість часу із Туском 
на чолі уряду. Однак, потім владу 
у Польщі отримала правоконсер-
вативна партія «Право і справед-
ливість», яка здобула найбільше 
голосів на трьох парламентських 
виборах поспіль. І хоч не отрима-
ла більшості в Сеймі, але разом з 
союзниками утворювала правлячу 
коаліцію. До того ж, кандидат ПіС 
Анджей Дуда виграв президентські 
вибори 2015 року і ще раз переміг 
на виборах 2020 року. 

При цьому правляча у Польщі 
партія перебуває у майже відкри-
тому протистоянні з Євросоюзом. 
Так, Єврокомісія вважає, що поль-
ські суди перебувають під загро-
зою, тому подає позов проти краї-
ни до Європейського суду. У ЄС та-
кож критикують порушення прав 

жінок в країні.
Водночас, згідно з соціологіч-

ними опитуваннями, ПіС та її парт-
нери й досі мають підтримку біль-
шості поляків – завдяки щедрим 
соціальним виплатам польським 
родинам та популярній серед ка-
толицького населення консерва-
тивній політиці. Втім, через вну-
трішні суперечки правляча коалі-
ція нещодавно втратила більшість 
у Сеймі.

Туск був одним зі співзас-
новників партії ГП у 2001 році, 
упродовж 2007-2014 років був 
прем’єр-міністром у коаліції пар-
тії з Польською селянською пар-
тією. Після обрання президентом 
Євроради, яку очолював у 2014 – 
2019 рр., Туск тимчасово залишив 
польську політику. З 2019 року він 
є головою Європейської народної 
партії, до якої входить, зокрема, і 
ГП.

Дональд Туск очолює головну опозиційну партію Польщі

В Естонії зажадали від Росії 
повернути частину території

Кандидат у президенти Естонії Генн Пиллуа-
ас зажадав від Росії повернути частину території. 
Про це він заявив на з'їзді Консервативної на-
родної партії Естонії.

Пиллуаас зазначив, що Тартуський мирний 
договір, укладений між країнами у 1920 році, 
власне як і зазначений в ньому державний кор-
дон, все ще чинні. Політик також наголосив, що 
виступає проти ратифікації прикордонного уго-
ди з Росією в нинішніх кордонах. На думку канди-
дата в президенти, Кремлю слід віддати Таллінну 
частину правобережжя Нарви і Печорського ра-
йону.

Раніше в ході свого новорічного звернення 
до громадян Пиллуаас також виступив з терито-
ріальними претензіями до Росії. Натомість Росія 
визнає Тартуський мирний договір тільки в якості 
історичного документа і не вважає його чинним.

Переговори про кордон між Росією і Естоні-
єю тривають багато років. У 2005 році сторони 
підписали перший прикордонний договір, але під 
час ратифікації естонська сторона включила в 
нього згадку Тартуського мирного договору, піс-
ля чого Москва відкликала підпис. У 2014 році 
країни підписали нову угоду, яка не ратифікова-
на і досі.

У Литві офіс лідера 
білоруської опозиції 

Тихановської 
отримав 

дипломатичний статус
Литва стала першою країною, 

яка зробила такий крок. 5 липня 
міністр закордонних справ Литви 
Габріелюс Ландсбергіс на брифін-
гу зі Світланою Тихановською зая-
вив про визнання її офісу офіційним 
представництвом білоруської демо-
кратії.

Зараз ведеться робота над від-
криттям представництв народу Бі-
лорусі в інших країнах.

«Відтепер білоруська демокра-
тія матиме представництво у Віль-
нюсі. Демократична воля Білорусі 
тепер де-факто визнана в Литві —
до того дня, коли вона буде повніс-
тю реалізована. З гордістю вручаю 
офіційну ноту Світлані Тіхановській, 
справжньому лідеру Білорусі», — 
написав міністр закордонних справ 
Литви Ландсбергіс в Twitter.

В Ірландії для будівництва мостів 
застосовуватимуть старі електровітряки
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Стипендійний комітет Сві-
тової федерації українських 
жіночих організацій завер-
шив розгляд заяв, мотивацій-
них листів, рекомендацій і при-
йняв рішення надати стипен-
дію ім. Анни Кісіль на вивчення 
української мови десятьом мо-
лодим українкам із діаспори. 
Ось вони: Таліта Сенюк, Уля-
на-Марія Борсук-Чарні ( оби-
дві – Бразилія), Софія Полі-
щук (США), Каріна Маловшек 
(Словенія), Тетяна Ковалів (Ро-
сія), Наталя Королюк (Арґенти-
на), Катерина Голенко (Казах-
стан), Альвіна Вакарюк, Лоре-
дана Штербец, Любов Рудак ( 
всі три – Молдова). Додатко-
ву, 11-ту стипендію надав кан-
дидатці з Казахстану Тетяні Го-
ловчук як високо мотивованій, 
активній українці та багатодіт-
ній матері.

Стипендію ім. Анни Кісіль 
СФУЖО заснувала в пам’ять 
про Анну Кісіль, голову СФУЖО 
у 2019-2021 рр., яка активно 
підтримувала вивчення україн-
ської мови українцями діаспо-
ри. Головні спонсори стипендії 
ім. Анни Кісіль – Ростислав Кі-
сіль, Ірина Кісіль, корпорація 
Meest, Українське національ-

не об’єднання Канади, Органі-
зація українок Канади ім. Оль-
ги Басараб.

Анна Кісіль (19. 11. 1960, 
Яремче, Україна – 16. 11. 
2020, Торонто, Канада) – укра-
їнська громадська діячка. Була 
віце-президенткою Світово-
го конгресу українців (СКУ) та 
головою Світової федерації 
українських жіночих організа-
цій (СФУЖО). 

Народилася у місті Яремче 
на Івано-Франківщині. Навча-
лася у Львівському будівельно-
му технікумі та Львівському по-
літехнічному інституті, де отри-
мала спеціальність інженера. 
Працювала в системі Львів-
житлобуд. У 1990 року разом 
з родиною емігрувала до Кана-
ди. Відразу по приїзді розпоча-
ли власний бізнес в Ошаві, це 
були компанія «Meest Oshawa» 
і туристична фірма «Meest 

travel». Через 5 років пере-
їхали до Торонто, де заснува-
ла, об'єднавши кілька компа-
ній в одну, корпорацію «Meest 
Corporation Inc.». У 1998 році 
заснувала «Росан-Пак» – ве-
лике підприємство з виробни-
цтва пластикової упаковки для 
харчової промисловості Украї-
ни та Європи.

Анна Кісіль була відомою 
меценаткою. Вона фінансово 
підтримувала проекти в Украї-
ні та в діаспорі, які стосували-
ся спорудження храмів, відбу-
дови історичних споруд, орга-
нізації мистецьких виставок та 
видання книг для українських 
шкіл у діаспорі.

З початку 2000-х років 
Анна Кісіль була активною ді-
ячкою української діаспори – 
президентом громадської ор-
ганізації «Четверта хвиля» та 
членом Ради директорів Кон-
гресу українців Канади (відді-
лення у Торонто) і Ради дирек-
торів Світового конгресу укра-
їнців. У 2008 році була обрана 
до Ради директорів Світового 
конгресу українців де очолю-
вала Раду культури при СКУ. 
Авторка збірки поезій «Висо-
ка осінь».

Український та американський 
художник Петро Андрусів (2. 07. 
1906, Кам'янобрід на Львівщині – 
29. 12. 1981, Рівергед, США) добре 
відомий у Північній Америці як жи-
вописець, графік, ілюстратор, іконо-
писець, автор історичних батальних 
полотен, а також громадський діяч.

Його нелегка доля могла б ляг-
ти в основу художнього фільму про 
поневіряння українців у ХХ століт-
ті. У лихолітті Першої світової війни 
у 8 років він загубив своїх батьків у 
1915 році, його підібрали кубанські 
козаки та передали в московський 
сиротинець. Там і в Рязані він вихо-
вувався три роки, потім опинився у 
варшавському притулку для моло-

дих ремісників. Закінчив польську 
гімназію у Варшаві, там же вступив 
до академії мистецтв, де вивчав 
олійне малярство і графіку, а також 
заприязнився з українськими сту-
дентами з «Української студентської 
громади», і відтак долучився до укра-
їнського культурно-мистецького се-
редовища, оформив обкладинку 
львівського літературно-наукового 
місячника «Дзвони», ілюстрував де-
які випуски «Діточої бібліотеки», ча-
сописів «Наш приятель», «Дзвіночок» 
та ін.

У роки Другої світової війни Пе-
тро Андрусів потрапив до німецько-
го трудового табору, а по її завер-
шенні, в 1947 р.емігрував до США. 

Працю за своєю освітою як графік 
отримав в архітектурному бюро у м. 
Філадельфія. Він став заступником 
голови новоствореного Об'єднання 
мистців-українців в Америці (ОМУА), 
був співзасновником допомогового 
комітету «Самопоміч», журналу «Но-
татки з мистецтва» (Філадельфія) та 
Української мистецької студії у Філа-
дельфії (1952-1972), де викладав. У 
1972р. митець переїхав до Рівергеду 
на Лонґ Айленд, Нью-Йорк, де й скін-
чився його земний шлях.

Найбільше з його великої твор-
чої спадщини відомі його карти-
ни та ілюстрації на історичну тема-
тику: княжа доба – «Князь Святос-
лав» (1942), «Атака княжої дружини» 

(1943), «Князь Святослав у наступі» 
(1960), «З походу Князя Ігоря» (1967), 
«Княже полювання на лебедів» або 
«Княжичі» (1969), «Бій князя Ігоря 
з половцями» (1970), «Княжий пир» 
або «Сватання Анни Ярославни» 
(1970), козаччина – «Бій під Коното-
пом», «Богдан Хмельницький» (1948), 
«Портрет гетьмана І. Мазепи» (1962), 
«На дворі гетьмана Розумовського», 
«Зустріч козацької старшини з коза-
ками», «Зустріч гетьмана І. Мазепи 
з Кошовим Січі Костем Гордієнком» 
(1968), «Козацька старшина в похо-
ді», «Степова анекдота», «Два козаки 
в поході», «Побратими», «В'їзд Геть-

мана до Батурина» (1971), «Козацьке 
полювання зі соколами» (1973), «Ко-
зацьке весілля» (1974), батальні та 
трагічні сцени з історії України в ХХ 
ст. – «Голгота України» (1944), «Чорт-
ківський пролом» (1968), «Кіннотни-
ки» (1969).

Також П. Андрусів розписав 
українську греко-католицьку церкву 
Св. Йосафата у Філадельфії, США., а 
його картина «Хрещення Русі-Украї-
ни» стало офіційною картиною від-
значення Тисячоліття Хрещення Русі 
українською діаспорою у 1988 р. Ця 
картина була придбана Метрополі-
єю УКЦ у США, і зберігається у бу-
динку митрополичого ординаторіату 
у Філадельфії.

Diaspora.ua

Петро Андрусів

Випускники Школи україноз-
навства Об’єднання українців Аме-
рики «Самопоміч», що в Нью-Йорку, 
успішно завершили навчання, гар-
но відсвяткувати закінчення на-
вчального 2020/2021 року в най-
величнішому центрі українства – 
Українському інституті Америки. 

Іван Макар, директор школи, 
як керівник і як батько, привітав 
учнів із успішним складанням іспи-
тів і закінченням навчання. Під зву-
ки чарівних українських мелодій і 
оплески присутніх у національному 
вбранні входили до зали матуранти 
2020 року: Калина Волошин і Соло-
мія Козій (крім цих двох абітурієн-
тів, торік школу закінчили Катерина 
Сенькович та Юрій Федаш), а також 
абітурієнти 2021-го: Ольга Брайляк, 
Данило Глум, Максим Горін, Оріяна 
Макар, Володимир Набесний, Мар-

кіян Ничка, Назар Німий, Христи-
на Сабадах, Василь Хабайлюк, Ігор 
Шкварок, Христина Юркевич, Ан-
дрій Яців і Павло Ящишин. Наші абі-
турієнти – талановиті, працездатні, 
добрі українські діти. 

У добру путь молитвою і щи-
рим словом їх поблагословив o. 
Ілля Броновський, парох церкви 
Св. Юра. Директор вручив випус-

кникам дипломи про закінчення 
ШУ ОУА «Самопоміч» разом із гро-
шовими подарунками від багато-
літніх благодійників – Українського 
народного союзу і Української фе-
деральної кредитової кооперативи 
«Самопоміч». 

А потім почалася мистецька 
програма. Соломія Козій і Калина 
Волошин, без участі яких у школі 

не відбулося жодне святкування 
Різдва чи вшанування великого 
Кобзаря, трепетно виконали піс-
ню «Прощання зі школою». Продо-
вжили естафету випускники 2021-
го. Зачарували своєю грою Оріяна 
Макар на кларнеті і Данило Глум 
на гітарі. Володя Набесний із парт-
неркою Христиною Сул граційно 
станцювали віденський вальс під 
музику Наталії Май «Прощай, рід-
на школо моя». А потім було часту-
вання. 

Іван Макар щиро подякував 
усім, хто долучився до організації 
матурального бенкету, зокрема – 
Федеральній кредитовій коопера-
тиві «Самопоміч» у Нью-Йорку, То-
вариству ОУА «Самопоміч» у Нью-
Йорку, менеджерові заходів в 
Українському інституті Оксані Під-
горецькій.

Кошти на лікування 
українських воїнів 
У м. Палатайн (штат Іллінойс, США) 

провели два благодійні концерти з 
Оксаною Мухою, заслуженою артист-
кою України, переможницею шоу «Голос 
країни», та скрипалем-віртуозом Олек-
сандром Божиком. Під час концертів на 
допомогу пораненим українським вої-
нам зібрали 45 тис. USD.

Генеральне консульство України 
в Чикаґо повідомило: «Завдяки злаго-
дженій і невтомній роботі волонтерів, 
спонсорів і усіх небайдужих, ці концер-
ти стали справжньою окрасою почат-
ку літнього сезону та дозволили впер-
ше за довгий час зібрати нашу велику 
українську громаду».

У консульстві висловили сподіван-
ня, що «невтомна робота з надання до-
помоги нашим героям буде продовже-
на, а усі ми будемо активно залучатися 
до неї!».

Випускн Школи українознавства «Самопомочі»

Керівники Світового конгресу українців 
зустрілися з Андрієм Єрмаком, керівником 
Офісу президента України, Андрієм Сибігою, 
новопризначеним заступником керівника 
ОПУ, а також із Василем Боднаром, заступ-
ником Міністра закордонних справ України.

Діаспору на зустрічі представляли: Пав-
ло Ґрод – президент СКУ; Стефан Романів – 
перший віцепрезидент СКУ, Андрій Футей – 
віцепрезидент СКУ;, Олена Кошарна – віце-
президентка й очільниця Комітету СКУ з пи-
тань економічного розвитку України, Павло 
Садоха – реґіональний віцепрезидент СКУ 
у Західній і Південній Європі, Роман Ващук 
– керівник Ради міжнародної політики СКУ; 
представники офісів СКУ у Торонто та Києві.

Головною темою обговорення під час зу-
стрічі стала співпраця між Україною та всес-
вітньою українською діаспорою. Серед ін-
шого, йшлося про підтримку вступу України 
у НАТО, зміцнення міжнародної коаліції на 

підтримку України, опір російській аґресії та 
розробку дорожньої карти з деокупації Кри-
му, глобальне визнання Голодомору геноци-
дом. Сторони обговорили залучення СКУ до 
ряду важливих майбутніх заходів, а саме: 
інавгураційного саміту «Кримської платфор-
ми», запланованого візиту президента Зе-
ленського до США, а також заходів, присвя-
чених 30-літтю незалежності України.

«Світовий конґрес українців та укра-
їнські громади працюють над підтримкою 
України та забезпеченням її інтересів в 
усьому світі. Ми єдині у нашій підтримці 
демократичної, заможної й європейської 
України. В очікуванні пом’якшення обме-
жень, пов’язаних із пандемією корона-
вірусу, можемо нарешті починати плану-
вати наші особисті зустрічі з президен-
том Зеленським та іншими українськими 
високопосадовцями», наголосив Павло 
Ґрод.

Переможці конкурсу 
на здобуття стипендії ім. Анни Кісіль

У бразильському місті Марінга (штат 
Парана) відбулася церемонія встанов-
лення пам’ятного каменю на честь 130-ї 
річниці початку української імміґрації до 
Бразилії та 30 років відновлення Неза-
лежності України. 

Українська громада міста налічує 
близько 200 сімей. У муніципалітеті за-
планували збудувати культурний центр 
і сквер для збереження української 
культури.

Очільники діаспори на зустрічі в Офісі Президента

На честь річниці початку імміґрації
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Флорес Маркес, житель 
Пуерто Ріко, визнаний 

найстарішим чоловіком світу
Книга рекордів Гіннеса поповнилася 

новим рекордсменом. Пуерториканець Емі-
ліо «Дон Мілло» Флорес Маркес названий 
найстарішим чоловіком у світі.

Еміліо з'явився на світ у муніципалітеті 
Кароліна, що на північному сході Пуерто-Рі-
ко, 8 серпня 1908 року. Він був старшим з 
11 дітей і почав працювати на фермі свого 
батька по вирощуванню цукрового очере-
ту в молодому віці. «Я був старшим з дітей, 
тому з ранніх років навчився працювати по 
господарству. Я мив, прибирав, дбав про 
молодших братів і сестер, загалом робив 
усе», згадує Дон Мілло. 

Флорес Маркес 75 років перебував у 
шлюбі з Андреа Перес. Разом вони народи-
ли і виховали четверо дітей. Його дружина 
померла в 2010 році, а з дітей залишили-
ся в живих тільки двоє. Є п'ять онуків і п'ять 
правнуків. Зараз чоловік живе в селі Ріо-
Пьедрас.

Флорес 11 років тому переніс досить 
важку операцію. Йому було встановлено 
кардіостимулятор. За останні роки у нього 
практично пропав слух, але родичі кажуть, 
що чоловік має досить непогане здоров'я, 
як для такого поважного віку.

Якогось секрету довгого і щасливого 
життя у Флореса Маркеса немає. Він про-
сто говорить, що ріс в сім'ї, де до дітей ста-
вилися з любов'ю: «Мій батьков говорив 
мені і моїм братам та сестрам робити до-
бро, ділитися всім з іншими. Життя буде 
довгим, якщо в ньому присутня величезна 
кількість любові і немає місця образі і ін-
шим негативним емоціям.»

На дно океану 
до «Титаніка» вирушили 

перші туристи 
Уламки знаменитого корабля «Титанік», 

який під час уже першого свого рейсу у квіт-
ні 1912 року зазнав аварії і потонув в Ат-
лантичному океані, досі перебувають на дні 
– на глибині 3,8 км і приблизно в 740 км 
від узбережжя канадського Ньюфаундлен-
ду. Швидке руйнування останків легендар-
ного судна спонукало геологорозвідуваль-
ну компанію OceanGate Expeditions до ор-
ганізації щорічних експедицій дослідників 
і всіх бажаючих до останнього пристанови-
ща лайнера – на дно океану. 

Торік компанія оголосила, що цивіль-
ні особи зможуть на підводному «Титані» 
спуститися вниз, щоб побачити «Титанік», за 
суми від 100 до 150 тисяч доларів.

І ось перша група з командою, що скла-
далася з дослідників і дев'яти туристів, 4 
липня вирушила з Ньюфаундленду. Під час 
цієї першої комерційної експедиції на «Тита-
нік» туристи побачили затонулий корабель 
поблизу.

Поїздка тривала тиждень, оскільки по-
трібно було зняти всі виявлені уламки. Па-
сажири допомагали команді вчених збира-
ти зображення і дані сонара навколо поля 
уламків і документувати морське життя.

З моменту виявлення «Титаніка» в 1985 
році його частина вже обрушилася. Затону-
лий лайнер піддається впливу океанських 
течій і поглинається бактеріями.

«Океан поглинає корабель. Ми повинні 
задокументувати це, перш ніж все це зник-
не або стане невпізнанним», заявив Сток-
тон Раш, президент OceanGate Expeditions.

В США знову ввели 
мораторій на смертну кару

Міністерство юстиції США ввело мора-
торій на смертну кару на федеральному рів-
ні після того, як попередня адміністрація 
Дональда Трампа привела у виконання 13 
смертних вироків за півроку. 

Генеральний прокурор Меррік Гарланд 
заявив, що вводить мораторій на смертну 
кару на період, поки Міністерство юстиції 
проводить перевірку своєї політики і про-
цедур.

Як відомо, при Трампі Мін'юст відновив 
практику страти в липні минулого року піс-
ля 17-річної перерви. Також у США вперше 
за 70 років виконали смертний вирок щодо 
жінки.

Люксембург – держава у Західній Єв-
ропі, без виходу до моря. На півночі і заході 
межує з Бельгією, на сході – з Німеччиною, 
на півдні – із Францією. Її столиця місто Люк-
сембург – одна зі столиць Європейського 
Союзу (разом із Брюсселем, Франкфуртом-
на-Майні та Страсбургом) та приймає Суд Єв-
росоюзу, найвищий судовий орган у ЄС. 

Люксембург був названий на честь 
фортеці, побудованої саксонцями, – 
Lucilinburhuc (маленька фортеця). 

Вважається, що історія Люксембургу 
починається в 963 році, коли граф Зигфрід 
придбав скелястий мис і його укріплення 
римської епохи і прилеглу територію. Нащад-
ки Зиґфріда збільшували свою територію за-
вдяки шлюбам, війнам та васальством. Гер-
цогство з часом стало однією із сімнадцяти 
провінцій Габсбурзьких Нідерландів. Протя-
гом століть місто та фортеця Люксембургу, 
що мали велике стратегічне значення, зна-
ходячись між Королівством Франції та тери-
торіями Габсбургів, поступово стали одними 
з найвідоміших укріплень в Європі. 

З площею 2586 км2 це одна з найменших 
держав Європи. Станом на 2019 рік, у Люк-
сембурзі проживало 626 108 осіб, що ро-
бить його однією з найменш населених кра-
їн Європи

Люксембург – друга країна світу за рів-
нем ВВП (валового внутрішнього продукту) 
на душу населення – $ 94167. На першому 
місці Катар – $ 146012.

У Люксембурзі найвища мінімальна 
зарплата серед країн ЄС – 1923 євро на мі-
сяць.

Це одна з найбільш безпечних країн у 
світі.

Половина працюючих в Люксембурзі 
приїжджають на роботу з інших країн: 78 тис 
з Франції і по 39 тис з Бельгії та Німеччини.

Ресторан з найбільшою в світі винною 
картою знаходиться в Люксембурзі. У 
Chiggeri в місті Люксембурзі вам доведеться 
вибирати із понад 2200 різних вин.

Люксембург - єдине Велике герцогство в 
світі. Після поразки Наполеона в 1815 році 
Віденський конгрес зробив Люксембург 
Великим герцогством під управлінням гер-
цога або герцогині. Нинішній Великий гер-
цог Анрі вступив на престол в жовтні 2000 
року. Правда, роль монарха в управлінні 
невелика.

Половина постійних жителів Люксембур-
га іноземці. У країні проживають представ-
ники близько 170 різних національностей, а 
найбільше португальців.

Місто Люксембург входить до спис-
ку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки 
його укріпленням і старим кварталам.

Національна мова Люксембургу - 

L tzebeurgesch, або люксембурзький 
(франконський діалект німецької). У за-
собах масової інформації та в побуті ви-
користовуються люксембурзька, німець-
ка, англійська, французька і португаль-
ська мови; в державних установах – люк-
сембурзька, німецька і французька. 
Парламент Люксембургу працює на люк-
сембурзькій мові, закони пишуться на 
французькій.

У Люксембурзі найвищий рівень володін-
ня автомобілями – 647 авто на 1000 насе-
лення. 

Люксембург є одним з найбільших у світі 
фінансових і бізнес-центрів. Тут знаходиться 
штаб-квартира Європейського інвестицій-
ного банку, також в країні працюють 150 ін-
ших банків. 

Люксембуржці люблять голосувати. Явка 
на останніх виборах склала 91%.

Цікаве про Люксембург

Бути професійним футбо-
лістом нелегко. А в наш час - 
ще складніше. Нинішній сезон 
був коротшим, ніж попередній, 
оскільки розпочався він тіль-
ки в середині вересня. А цього 
літа відбулося Євро-2020 - ще 
одне випробування для без того 
втомлених футболістів. В та-
ких умовах бути кращим - озна-
чає залишатися стабільним, не-
зважаючи ні на що. Ось п'ятеро 
гравців, які ніколи не здають. 

5. Мохам-
мед Салах, 
клуб «Лівер-
пуль» (Англія), 
країна футбо-
ліста – Єги-
пет.

Ю р г е н 
Клопп змі-
нив Ліверпуль, 
ставши тренером у 2015 році. 
Повільно, але вірно він перетво-
рив команду на чемпіона, і ба-
гато в чому це йому вдавалося 
завдяки вдалим трансферам. І, 
можливо, найбільш вдалою по-
купкою було придбання Салаха.

Єгипетський вінгер, що роз-
чарував у «Челсі», поступово по-
вертався до колишньої форми 
в «Ромі». Влітку 2017 року «чер-
воні» («Ліверпуль») заплатили за 
нього 43 млн фунтів. Варто було 
йому повернутися до Англії, як 
Салах тут же почав вражати сво-
їми виступами.

У дебютному сезоні за «Лі-
верпуль» Салах забив 44 голи 
в 52 матчах у всіх змаганнях, а 
також віддав 16 результативних 
передач.

Салах виграв Золоту бутсу 
Прем'єр-ліги у сезоні 2017/18 
років і побив рекорд з най-
більшої кількості голів у сезо-

ні Прем'єр-ліги з 38 іграми. 
Він знову виграв Золоту бутсу 
Прем'єр-ліги у сезоні 2018/19, 
забивши 22 голи у вищому ди-
візіоні Англії. «Ліверпуль» та-
кож виграв чемпіонський ти-
тул у тому сезоні, і без Салаха 
таке досягнення було б немис-
лимо.

З тих пір він не зменшував 
обертів. У сезоні 2019/20 Са-
лах забив 23 голи і віддав 13 ре-
зультативних передач. «Лівер-
пуль» ледь був на плаву в сезоні 
2020/21 через травми, але фор-
ма Салаха допомогла їм зберег-
ти місце в Лізі чемпіонів. У ми-
нулому сезоні 29-річний футбо-
ліст забив 31 м'яч і віддав шість 
асистів.

4. Роберт 
Л е в а н д о в -
ськи, «Бава-
рія» (Німеччи-
на), Польща.

Безпере-
чно, найкра-
щий напад-
ник у світі на 

даний момент, Роберт Леван-
довськи забиває собі на втіху. 
Голи Левандовськи також допо-
могли «Баварії» зайняти домі-
нуюче становище в Європі, на-
віть оформивши требл у сезоні 
2019/20.

Польський футболіст забив 
55 голів у сезоні 2019/2020 і 47 
голів у всіх змаганнях в минуло-
му сезоні.

31-річний футболіст забив 
більше 40 голів у всіх турнірах 
у кожному з останніх шести се-
зонів. У сезоні 2020/21 поляк 
отримав Золоту бутсу і побив ре-
корд Бундесліги, який належав 
Герду Мюллеру, записавши до 
свого активу 41 гол.

3. Кевін 
Де Брюйне, 
« М а н ч е с т е р 
Сіті» (Англія), 
Бельгія.

У наші дні 
важко знайти 
п і в з а х и с н и -

ка рівня Кевіна Де Брюйне. Він 
один з найбільш технічно обда-
рованих гравців на сьогоднішній 
день. Без Де Брюйне успіх «Ман-
честер Сіті» за тренера Пепа 
Гвардіоли складно уявити.

Подібно Салаху, він теж втік 
з «Челсі», але згодом повер-
нувся до Прем'єр-ліги в сезо-
ні 2015/16. З тих пір 29-річний 
футболіст зарекомендував себе 
як один з найкращих півзахис-
ників.

Він двічі вигравав премію 
«Гравець року» за версією PFA і 
одного разу – «Найкращий гра-
вець сезону» Прем'єр-ліги. Де 
Брюйне забив 10 м'ячів і віддав 
18 передач у всіх змаганнях у се-
зоні 2020-21.

2. Крішті-
ану Ронал-
ду, «Ювентус» 
(Італія), Пор-
тугалія.

Кріш т і ан у 
Роналду про-
довжує дово-

дити, що вік – це просто число. 
Португальська легенда форму-
вав свою гру протягом багатьох 
років і зараз зазвичай грає на 
позиції центрального нападника.

Роналду грає на найвищому 
рівні вже півтора десятиліття, і 
це робить його одним з найбільш 
стабільних футболістів, яких ми 
коли-небудь бачили. Він виграв 
свій перший Золотий м'яч у 2008 
році і з тих пір поповнив свою 

колекцію ще чотирма.
Можна довго перераховува-

ти його нагороди і рекорди. У віці 
36 років він закінчив сезон Серії 
А в якості найкращого її бомбар-
дира. Роналду виграв п'ять титу-
лів у Лізі чемпіонів за останні 14 
років і закріпив за собою статус 
одного з найбільших гравців в 
історії.

1. Ліонель 
Мессі, «Бар-
селона»» (Іс-
панія), Арген-
тина.

За чарів-
ним Ліонелем 
Мессі було при-
ємно дивитися 

з моменту його дебюту, і він про-
довжує залишатися неймовірно 
розумним і стабільним гравцем. 
Мессі вже багато років знахо-
диться на вершині футболу і є ре-
кордсменом за кількістю вигра-
них Золотих м'ячів: нього їх шість.

«Барселона» останнім часом 
переживає важкі часи, але за-
вдяки Ліонелю Мессі вона три-
мається. Всю свою кар'єру він 
грав разом з великими гравця-
ми, а тепер став лідером цієї ко-
манди і прикладом для насліду-
вання.

Мессі – ще один гравець, у 
якого є звичка бити рекорди. У 
минулому сезоні він забив 38 
голів і віддав 14 результатив-
них передач у всіх змаганнях за 
«Барселону». Він забивав більше 
20 голів у кожному зі своїх 13 се-
зонів ліги та є єдиним гравцем в 
Ла Лізі, якому такий подвиг був 
під силу.

Мессі також вигравав Лігу 
чемпіонів чотири рази, і 10 разів 
– золото Ла Ліги.

Сергій ЦИБА

Найстабільніші футболісти світу
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КДБ проти студентів – хіпі, 
операція «Цвіль» і «Політикани»

Інформаційне пові-
домлення КДБ, 1974 рік: 

«Поступово в 1972 році на 
навчання в КДУ, Покальчук про-

довжував поширювати ідеї«хіпі» 
серед студентів, займався тен-
денційним підбором матеріалів з 
радянської преси про цей «рух», 
допускав наклепницькі вигадки 
про радянську дійсність, склав іде-
ологічно шкідливі документи «Лист 
до хіпі», «Як я став хіпі» і т.п. Обро-
бляв для залучення до ідей «хіпі» 
студентів 1-2-х курсів біологічно-
го факультету КДУ, які прожива-
ють в гуртожитку № 4: Лучина Сер-
гія Вікторовича, Глухівського Олега 
Владиславовича, Карпенчук Кос-
тянтина Григоровича, Дмитренка 
Леоніда Юрійовича, всі 1955 року 
народження, члени ВЛКСМ».

Згодом до Олега Покальчука 
та його оточення приходить думка 
про створення організації, яка б 
мирним шляхом пропагувала опо-
зиційні ідеї. КДБ з посиланням на 
слова студентів повідомляє, що ор-
ганізація повинна була «боротися 
з існуючими недоліками» шляхом 
«самоусунення від участі в суспіль-
но-економічних відносинах» і «по-
вернення до природи».

Інформаційне повідомлення 
КДБ, 1974 рік: «... Покальчук в бе-
сідах з ними заявляв про необхід-
ність підтримувати інакомислення 
в країні, оскільки воно спрямоване 
проти існуючого ладу, послаблює 
його і руйнує державу», що входить 
в програму всіх «хіпі»...».

«Ядро» організації склали 5 – 
7 чоловік в Києві, Луцьку та Льво-
ві. Покальчук згадує, як вони на-
малювали на карті трикутник з 
цих міст і планували найближчим 
часом створити осередки в його 
межах.

Організація не мала формаль-
них ознак: назви, символіки, чіткої 
структури та списків членів.

Інформаційне повідомлення 
КДБ, 1974 рік: «Покальчук роз-
повів, що створювана ним гру-
па «хіпі»повинна була будуватися 
за зразком «буддійських громад» і 
представляти собою «організацію 
без організації» з тим, щоб уник-
нути переслідувань з боку органів 
влади».

У той же час члени групи 
створили програмні документи 
і листівки.

Остаточне об'єднання молодих 
людей з трьох міст мало відбутися 
влітку 1974 року – для цього вони 
збиралися поїхати на озеро Сві-
тязь на Волині.

Але цього не сталося – хтось 
розповів про все КДБ.

Олег Покальчук: «Я розумію, 
що таких джерел було кілька, і це з 
оперативної точки зору правильно 
– бо завжди потрібно перекрива-
ти інформацію додатковими дже-
релами. Кожен по-своєму опису-
вав ситуацію. Один з них, наскіль-
ки я розумію, жив у мене в кімнаті 
і нишпорив по книгах, зовсім та-
кий дурний був. Ще один – член 
цієї групи. Були якісь люди, які рап-
том ставали моїми друзями – я 
вже потім зрозумів, що вони мали 
якесь відношення до цієї діяльнос-
ті (співпрацювали з КДБ - Ґ )».

Якось Покальчук побачив на 
другому ряду своєї книжкової по-
лиці, там, де відразу не помітиш, 
дві пачки фотографій. На знім-

ках були сторінки якоїсь книги про 
секс і негативи, з яких знімки були 
надруковані. Звідки це все взяло-
ся, було незрозуміло.

Зараз Покальчук вважає, що 
знімки йому підкинули чекісти за 
допомогою агента – одного зі сту-
дентів, щоб потім знайти під час 
обшуку і поставити додатково ще 
і статтю про виготовлення порно-
графічних матеріалів. У літературі 
описаний цей досить поширений 
прийом КДБ – підкинути дисиден-
ту наркотики, зброю або порногра-
фічні фото. Це робилося для того, 
щоб дискредитувати жертву, по-
збавити її підтримки.

Тоді ж це здалося просто чиї-
мось дурним жартом. Реакція сусі-
да по кімнаті Покальчука насторо-
жила: той якось занадто театраль-
но запевняв, що фотографії не 
його. І Покальчук спустив знімки в 
сміттєпровід.

Незабаром від його луцько-
го соратника В'ячеслава Карда-
ша надійшла погана звістка: в КДБ 
все про них знають. З місцевими 
членами організації провели про-
філактичні бесіди. Лист про це при-
везла поїздом з Луцька дівчина, 
яка пізніше стала дружиною Кар-
даша.

Олег Покальчук: «Воно було 
написано олівцем на сигаретно-
му папері, дуже дрібно. І захова-
но в пачці з цигарками «Біломор» 
– намотано на картонну гільзу. Це 
був такий конспіративний прийом 
– якщо кур̀ єрку, яка везла мені 
лист, беруть, то вона цю сигарету 
закурює. Вона мені цю коробку пе-

редає і каже: цю третю не кури. Я 
кажу: так я взагалі не курю. А вона: 
головне – цю не кури. Я зрозумів, 
прочитав».

Покальчук миттєво виїхав до 
Луцька і особисто обговорив всі 
з Кардаш. А після повернення до 
столиці, «підчистив» свою кімнату в 
гуртожитку, чекаючи обшуку, і став 
ночувати в чужих кімнатах.

Про те, що до нього прийшли з 
обшуком, він почув одного ранку 
від іншого студента.

Олег Покальчук: «Вони (спів-
робітники КДБ – Ґ) зайшли в кім-
нату, закрили її зсередини і поча-
ли обшук. Один з моїх знайомих, 
який мав розряд з гімнастики, про-
ліз карнизом і заглянув у вікно. Він 
сказав, що там все перерили».

Хоча дійсно важливих матері-
алів в кімнаті вже не було, дещо 
чекісти все ж вилучили: листи від 

соратників, радянські книги з під-
кресленими рядками, карту з на-
мальованим трикутником Київ-
Львів-Луцьк.

Деякий час студент не повер-
тався в кімнату, побоюючись за-
тримання. А десь через тиждень, 
коли, здавалося, що все вже за-
спокоїлося, за ним прийшли. По-
везли на розмову в будівлю КДБ 
УРСР на Володимирській.

Олег Покальчук: «Кричали, по-
грожували, материли – словесно 
було все. Але фізичних методів не 
застосовували».

«Комітетчики» вдалися до тра-
диційного прийому «хороший слід-
чий – поганий слідчий». Чим це 
спілкування було з формальної 
точки зору, Покальчук не знає - нія-
ких процесуальних тонкостей йому 
не пояснювали. Але точно не допит 
- протокол не складали.

Його відпустили, а на наступ-
ний день він дізнався, що відрахо-
ваний з університету.

Олег Покальчук: «Хтось мені 
вже потім розповідав, що з парт-
кому прибігли: «Негайно відрахо-
вуйте, тому що його забрало КГБ». 
І вони вчорашнім днем швиденько 
оформили наказ».

Питання про те, чи не намагав-
ся він якось опротестувати рішен-
ня про відрахування, Покальчука 
розсмішило.

Олег Покальчук: «Це був 74-й рік, 
це було неможливо. Чим більше 
відкриваєш рот, тим більше стає 
проблем. Вже потім КДБ пропону-
вало мені відновитися «за невели-
кі послуги». Я відмовився».

Інформаційне повідомлення 
КДБ, 1974 рік: «За неуспішність 
Покальчук в червні 1974 виклю-
чений з Київського держуніверси-
тету і виїхав до батьків у Луцьк, де 
за ним здійснюється спостережен-
ня. Одночасно на нього здійсню-
ється необхідне ідеологічне вплив 
через батька - Покальчука Володи-
мира Феофановича, 1897 року на-
родження, безпартійного, пенсіо-
нера, колишнього викладача Луць-
кого педінституту, і брата - Покаль-
чука Юрія Володимировича, 1941 
року народження, безпартійного, 
старшого наукового співробітника 
Інституту літератури АН УРСР».

Покальчук припускає, що опе-
ративники дійсно проводили такі 
розмови з його рідними – на-
приклад, на роботі. Але, очевид-
но, прохання «вплинути» вони 
саботували – він не відчував 
спроб батька і брата якось його 

«перевиховати».
Олег Покальчук бачить явну 

паралель між своєю долею і до-
лею батька – педагога, діалекто-
лога, літературознавця, краєзнав-
ця. Обидва свого часу постражда-
ли від доносів.

У 1929 році Володимир По-
кальчук вступив до аспірантури Ін-
ституту літератури Академії наук. 
Його науковим керівником став 
поет Микола Зеров. Але незаба-
ром аспіранта заарештували за 
підозрою в приналежності до Со-
юзу визволення України (вигада-
на чекістами антирадянська орга-
нізація, нібито існувала в 1926 – 
1929 роках). Олег Покальчук з по-
силанням на слова батька каже, 
що все почалося з доносу одно-
курсника – молодого драматур-
га Олександра Корнійчука. В май-
бутньому Корнійчук стане одним 
зі «стовпів» літературного офіціозу 
УРСР, отримає всі можливі регалії, 
очолить республіканський Союз 
письменників і Верховну Раду. Пів-
тора року Володимир Покальчук 
просидів у Лук'янівській в'язниці, 
поки не був звільнений через брак 
доказів.

Брат Олега Покальчука – Юрій 
став знаковою фігурою в україн-
ській літературі 1990-2000-х ро-
ків. Знаючи більше 10 іноземних 
мов, також працював в якості пе-
рекладача.

Колишня вулиця Свердлова в 
Луцьку з 2013 року носить ім'я По-
кальчука.

Повернемося до історії «органі-
зації хіпі» Покальчука. Про ще двох 
членів організації КДБ повідомляє: 
«Стосовно Кардаша і Сергєєва, які 
допустили хуліганські дії за місцем 
їх проживання, прокуратурою по-
рушено кримінальну справу».

Що це було за хуліганство і чим 
завершилася справа, Олег По-
кальчук не знає. Але запевняє, що 
обидва юнаки аж ніяк не були хулі-
ганами, і передбачає, що це була 
якась провокація.

Перевиховати відрахованого 
КДБ не вдалося. Це був тільки по-
чаток його дисидентської історії, 
яка тривала близько десяти років. 
Щоб не потрапляти на очі чекістам, 
які вже його знали, Покальчук їз-
див по різних куточках Союзу – на-
приклад, деякий час жив у Нориль-
ську. До Луцька він повернувся 
тільки за часів перебудови.

Він згадує яскравий епізод, 

що стався в другій половині 1970-
х: спробував вступити до москов-
ський Літературний інститут імені 
Горького, але отримав відмову.

Олег Покальчук: «Без пояс-
нень – все знав, все пройшов, але 
не зарахували просто« тому що». 
Була така Євгенія Кузьмівна Дейч, 
ми її називали «мама всіх москов-
ських українців» – через її будинок 
пройшли всі видатні українці, вона 
знала всіх, дружила з Рильським, 
Бажаном. Вона підказала, що «там» 
( в КДБ - Ґ) на мене теж є досьє або 
якась «плашечки»... Вона порадила 
мені піти в Москві в КДБ і запита-
ти. Це тоді було дуже страшно, я пі-
шов на Луб'янку, в приймальню. Зі 
мною пішов брат, він чекав на ву-
лиці. Я «включив дурня», сказав їм, 
що у мене були такі-то проблеми, 
пройшло стільки-то часу, і мені ка-
жуть, що до мене є претензії. Якщо 
дійсно є претензії – я просто не 
буду витрачати час і кудись вступа-
ти. А якщо ні, то скажіть, що немає. 
Той КДБіст так пирхнув і сказав: 
«Ну, немає». Я так потім зрозумів, 
що український КДБ завжди пере-
гинав палицю і прислужував Мо-
скві. У союзного КДБ було побіль-
ше проблем, ніж за кожним студен-
том бігати».

Похід на Луб'янку, на думку По-
кальчука, допоміг – в наступному 
році його прийняли на навчання.

Він знає, хто саме з членів тієї 
студентської організації був за-
вербований КДБ. Спочатку це 
прізвище він почув від київсько-
го оперативника – той ще і циту-
вав свідчення хлопця на Покальчу-
ка. На прохання Олега Покальчука 
ми не будемо публікувати справ-
жнє прізвище – назвемо його Ар-
хипенко.

Через багато років, уже в 80-х, 
до його брату Юрію прийшов брат 
Архипенка і просив вибачення за 
нього.

Олег Покальчук: «Я був в сусід-
ній кімнаті, брат мене там закрив 
на час цього візиту. Сам я розмо-
ву не чув, але Юрій вийшов блідий і 
потім все мені розповів».

Самого Архипенка на той час 
уже не було в живих – він повісив-
ся. Чи пов'язано це зі співпрацею з 
КДБ, невідомо.

 
Едуард АНДРЮЩЕНКО

Сайт «Грати», 21. 06. 2021. 

Продовження — 
в наступному номері. 

Будівля СБУ, а до цього – КГБ УРСР на Володимирській. Фото: Вікіпедія

Брати Покальчук (зліва направо: Юрій, Ярослав, Олег) і їх батьки – 
Оксана Тушкан і Володимир Покальчук. Фото з особистого архіву 

Олега Покальчука, опубліковане на hroniky.com
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16 липня 
1651 – у бою з поляками під Ріп-

ками загинув Мартин Небаба, чер-
нігівський полковник, сподвижник 
Богдана Хмельницького.

17 липня
Народилися: 1846 – Микола 

Миклухо-Маклай, мандрівник і ет-
нограф; 1849 – Олена Пчілка (Ольга 
Петрівна Косач), письменниця, ре-
дактор-видавець, мати Лесі Укра-
їнки, сестра Михайла Драгоманова. 

18 липня
1954 – упроваджено сумісне 

навчання хлопців і дівчат у школах 
СРСР.

1936 – народився Юрій Іллєн-
ко, український кінорежисер, опе-
ратор.

19 липня
1822 – французький учений 

Жозеф Ньєпс зробив першу в світі 
фотографію.

1980 – у Москві відкрилися XXII 
Олімпійські ігри. Їх бойкотували ба-
гато держав світу через вторгнення 
Радянського Союзу до Афганістану.

Народилися: 1893 – Володи-
мир Маяковський, російський поет. 
1971 – Віталій Кличко, український 
боксер і політик.

Померли: 1876 – Іван Макси-
мович Сошенко, український худож-
ник; 1945 – загинув у радянській 
тюрмі Августин Волошин, президент 
Карпатської України.

20 липня
1924 – засновано Міжнародну 

федерацію шахів.З 1948 року вона 
взяла у своє відання розіграш зван-
ня чемпіона світу серед чоловіків, 
змагання, які провадилися з 1886 
року. 

21 липня
1969 - перші земляни на Місяці. 

Американські астронавти Ніл Арм-
стронг і Едвін Олдрін у рамках по-
льоту «Apollo 11» вийшли на поверх-
ню Місяця.

Народилися: 1899 - Ернест Хе-
мінгуей, американський письмен-
ник.; 1906 - Олена Теліга, україн-
ська поетеса; 1938 - Нані Бреґва-
дзе, грузинська співачка.

1990 - помер Сергій Параджа-
нов, кінорежисер, народний артист 
УРСР.

22 липня
1819 – відбулася прем’єра ви-

стави Івана Котляревського «Натал-
ка Полтавка».

1983 – американець Дік Сміт 
першим облетів Землю на гвинто-
крилі.

Народилися: 1854 – Марія 
Заньковецька, видатна українська 
актриса, родом з села Заньки Ні-
жинського району; 1945 – Юрій 
Рибчинський, драматург, поет-піс-
няр; 1946 – Мірей Матьє, фран-
цузька співачка.

1944 – помер Олександр Олесь, 
український поет.

23 липня
1888 – у Києві відкрито 

пам’ятник Богданові Хмельни-
цькому.

1900 – відкрито Паризьке 
метро.

24 липня
1015 – у боротьбі за київський 

престол убито князя Бориса, сина 
Володимира Великого, одного з 
перших руських святих.

25 липня
1814 – англійський винахідник 

Джордж Стефенсон провів перше 
випробування паровоза.

1983 – у Радянському Союзі 

закінчено будівництво газопрово-
ду Уренгой – Помари – Ужгород за-
вдовжки 4451 кілометр.

1929 – народився Василь Шук-
шин, російський письменник, режи-
сер, актор.

Померли: 1657 – Богдан Хмель-
ницький, гетьман України; 1934 – 
Нестор Махно, український анар-
хіст, керівник повстанських загонів; 
1980 – Володимир Висоцький, ро-
сійський співак і актор, поет.

26 липня
Народилися: 1856 – Джордж 

Бернард Шоу, англійський драма-
тург, лауреат Нобелівської премії 
(1925); 1931 – Іван Дзюба, україн-
ський письменник, критик.

1808 – помер Артемій Ведель, 
український композитор, хоровий 
диригент, співак, автор 29 церков-
них концертів. 1799 року був зааре-
штований російським урядом, ого-
лошений божевільним i утримував-
ся в божевільні Кирилівського мо-
настиря.

27 липня
1919 – в Англії відбувся випро-

бувальний політ першого у світі па-
сажирського літака.

1853 – народився Володимир 
Короленко, український і росій-
ський письменник.

28 липня
День хрещення Київської Русі – 

України
1586 – з Америки англійський 

дослідник Томас Герріот уперше за-
віз до Європи картоплю.

1834 – відкриття Київського 
університету.

Померли: 1741 – Антоніо Ві-
вальді, італійський композитор і 
скрипаль; 1750 – Йоганн Себастьян 
Бах, німецький композитор.

29 липня
1776 – останнього українсько-

го кошового отамана Петра Кални-
шевського заслали на Соловецькі 
острови, де він провів в ув’язненні 
25 років.

30 липня
1793 – у Канаді почалося будів-

ництво Йорка (тепер Торонто).
1863 – до Київського цензурно-

го комітету міністр внутрішніх справ 
Російської імперії Петро Валуєв 
надіслав таємний циркуляр проти 
української мови й українських ви-
дань, відомий як Валуєвський цир-
куляр.

1920 – створено Українську 
військову організацію під проводом 
Є. Коновальця.

31 липня
1919 – у Німеччині ухвалено 

Веймарську конституцію. Німеччи-
на стала республікою.

Народилися: 1914 – Луї де Фю-
нес, французький кіноактор; 1937 
– Едіта П’єха, радянська естрадна 
співачка.

Померли: 1886 – Ференц Ліст, 
угорський композитор, піаніст, ди-
ригент; 1944 – Антуан де Сент-
Екзюпері, французький письмен-
ник та льотчик (загинув під час ви-
конання бойового завдання як пі-
лот розвідувального літака).

1 серпня
1914 – Німеччина оголосила ві-

йну Росії
1923 – Раднарком УРСР при-

йняв декрет про початок україніза-
ції

1926 – у Буенос-Айресі (Арген-
тина) засноване українське товари-
ство «Просвіта»

1944 – почалося Варшавське 

повстання паролти фашистських 
окуупантів, організоване підпіль-
ною Армією Крайовою, підпорядко-
ване лондонському уряду Польщі в 
еміграції. 

Народилися: 1819 – Герман 
Мелвілл, американський письмен-
ник.

Померли: 1680 – Іван Сірко, 
легендарний кошовий отаман За-
порозької Січі й усього Війська За-
порозького Низового; 1913 – Леся 
Українка; 1961 – Борис Гмиря, 
український оперний і камерний 
співак; 1997 – Святослав Ріхтер, 
радянський піаніст-віртуоз.

2 серпня 
1888 – народився Кость Буре-

вій (Костянтин Сопляков), україн-
ський письменник, поет, драматург і 
крити; есер, член Центральної Ради. 
Репресований і розстріляний після 
процесу проти «українських теро-
ристів-білогвардійців» у 1934 р.

1933 – відкрито Біломорсько-
Балтійський канал ім. Сталіна, що 
поєднав Біле море з Онезьким озе-
ром. Довжина каналу – 227 км, се-
редня глибина – 5 метрів; вста-
новлено 19 шлюзів. На будівни-
цтві постійно працювали 100 тисяч 
ув’язнених, переважно селян-од-
ноосібників. Смертність сягала 700 
людей щодня.

1934 – після смерті рейхспре-
зидента Пауля Гінденбурга Адольф 
Гітлер оголошений фюрером Німеч-
чини, об’єднавши посади президен-
та і рейхсканцлера.

3 серпня 
1819 – народився Григорій Ґа-

лаґан, український і російський гро-
мадський діяч, українофіл, меценат, 
великий поміщик на Полтавщині й 
Чернігівщині. За його ініціативою 
відкрито колегію в Києві, гімназії і 
багато народних шкіл.

1914 – перші судна пройшли че-
рез Панамський канал.

1987 – помер Іван Миколайчук, 
український актор, сценарист, ре-
жиссер.

4 серпня 
1687 – гетьманом України об-

рали Івана Мазепу. 
1878 – народився Антін Кру-

шельницький, український пись-
менник, літературний критик і літе-
ратурознавець, громадський діяч, 
педагог, міністр освіти УНР (1919). 
Репресований НКВС і розстріляний.

5 серпня 
1886 – у США вийшла перша га-

зета українською мовою «Америка».
Народилися: 1844 – Ілля Рє-

пін, російський художник україн-
ського походження, уродженець Чу-
гуєва на Харківщині; 1850 – Гі де 
Мопассан, французький письмен-
ник; 1866 – Володимир Леонто-
вич, український громадсько-полі-
тичний діяч, письменник і меценат, 
правник. Один із видавців (разом 
із В. Симиренком та Є. Чикаленком) 
першої щоденної української газе-
ти «Громадська думка», згодом – 
«Рада». У 1917 р. – один із засновни-
ків Центральної Ради, в період геть-
манату — міністр земельних справ; 
1899 – Борис Антоненко-Давидо-
вич, український письменник, пе-
рекладач, лiтературний критик, мо-
вознавець, довголiтнiй в’язень ра-
дянських таборiв; 1930 – Ніл Арм-
стронг, американський астронавт, 
який першим із людей ступив на по-
верхню Місяця.

1962 – знайдена мертвою Ме-
рилін Монро (Норма Джин Бейкер), 
американська акторка, співачка.

10 січня 1894 року в містечку За-
ложці (нині смт Залізці) на Тернопіль-
щині народилася Ярослава Музика – 
українська художниця-живописець, 
графік, майстер декоративно-ужитко-
вого мистецтва, член ОУН, політв’язень 
радянських концтаборів.

Була племінницею Соломії Кру-
шельницької, правнучкою священика і 
письменника Григорія Савчинського, у 
домі якого в селі Гермаківці на Борщів-
щині провела дитячі роки. Підлітком із 
батьками переїхала до Львова. Вчила-
ся у художніх школах у Львові, Парижі та 
Москві. Працювала у жанрах живопису, 
графіки, мозаїки. 

Як митець, дебютувала 1921 року 
на виставці «Гуртка діячів українсько-
го мистецтва» (ГДУМ) у колі художників 
Олекси Новаківського, Петра Холодно-
го, Павла Ковжуна, Миколи Федюка, ін-
ших. З 1922 року роботи Ярослави Му-
зики виставлялися на персональних 
виставках у Львові, Києві, Празі, Лос-
Анджелесі, Берліні, Чикаго, Неаполі. 

У 1927-1928 роках як художниця, 
співробітниця музею та реставраторка, 
відвідала Київ, а за порадою М. Бойчу-
ка – Москву та Новгород, ретельно ви-
вчаючи систему візантійського живо-
пису. Під час сталінського терору прак-
тично всі картини Михайла Бойчука 
знищили. Залишились лише окремі тво-
ри, збережені у приватних колекціях. 
Ярослава Музика зуміла велику части-
ну його картин зберегти. 

У 1939 р. Я. Музика стала членом 
ОУН на псевдо Сова. Від імені ОУН ху-
дожниця вела перемовини з представ-
никами радянської влади про мирні іні-
ціативи. 

Головний командир УПА Роман Шу-
хевич зробив спроби знайти контакти 
з противником, розпочати мирні пере-
говори, щоб зменшити негативні на-
слідки протистояння у західноукраїн-
ському регіоні. 19 листопада 1944 року 
Ярослава Музика, як довірена особа 

командарма, через свого приятеля, 
близького до компетентних радянських 
органів – заступника начальника об-
ласного управління охорони здоров’я 
Юліана Кордюка – передала пред-
ставникам влади пропозицію Проводу 
ОУН про проведення мирних перегово-
рів. За кілька днів на квартирі Я. Музи-
ки зустрілися полковник держбезпеки 
С.Карін-Даниленко (керівник Опергру-
пи НКГБ у Західній Україні, організатор 
операції з «самоліквідації» УГКЦ) і одна 
з керівників Львівського міського про-
воду ОУН Богдана Світлик. Було досяг-
нуто домовленості, що зустріч для пере-
говорів відбудеться у одному з населе-
них пунктів з гарантією взаємної без-
пеки учасників. 

Ця зустріч відбулася в ніч з 28 лю-
того на 1 березня 1945 року на 130 кі-
лометрі шосе Львів-Тернопіль. «Уповно-
важений уряду УРСР», майстер опера-
тивних ігор С.Карін-Даниленко і офіцер 
держбезпеки А.Хорошун (він грав роль 
працівника Львівського облвиконкому) 
на одному з хуторів Козівського райо-
ну Тернопільщини зустрілися з членами 
Проводу ОУН Дмитром Маївським і Яко-
вом Бусолом. П’ятигодинні консультації 
конкретних результатів не принесли. 
Відомо, що Шухевич інформував про ці 
переговори С. Бандеру.

У 1944 р. в НКВС завели на Я. Му-
зику справу, де характеризували як 
українську націоналістку. Для арешту 
відомої у світі художниці влада вибрала 
оригінальний спосіб: спочатку надала 
путівку до будинку творчості у Гурзуфі, а 
коли Ярослава почала писати етюди на 
узбережжі, її звинуватили у шпигунстві 
на користь Туреччини. 

Арештовану в 1948 р. Я.Музику 
засудили на 25 років ув’язнення в ГУ-
ЛАГ. Звільнилася після смерті Сталіна у 
1955 р. інвалідом ІІ-ї групи. Повернув-
шись до Львова, активно включилася у 
громадську діяльність шістдесятників. 

У творчому доробку Ярослави Музи-
ки – понад дві тисячі робіт: малярство 
на полотні та склі, графіка, мозаїка, 
емалі, тиснення на шкірі, карбування, 
інкрустація, килимарство, аплікація, ба-
тик. Кращі роботи «Старий з бородою» 
(1923), «Пейзаж з місяцем» (1935), «Пас-
тушка» (1960), «Анна Ярославна» (1967), 
«Символи Сковороди» (1969) та інші.  

Померла у Львові 24 листопада 1973 
року, похована на Личаківському цвин-
тарі в родинній гробниці Савчинських.

На будинку Наукового товариства 
імені Шевченка у Львові по вул. В. Винни-
ченка, 26, де проживала Ярослава Му-
зика, встановлено меморіальну дошку 
з бронзовим барельєфом роботи скуль-
птора Е. Миська, на гробниці – бронзо-
вий барельєф мисткині роботи скульпто-
ра Є. Дзиндри. Одну з вулиць Львова на-
звано іменем Ярослави Музики.

 
Леся БОНДАРУК 

Український інститут 
національної пам’яті

Ярослава Музика, 
художниця, член ОУН, 

політв’язень радянського режиму
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Історії репресованого 
материнства

Материнська молитва із дна 
моря дістане – йдеться у прислів’ї. 
Бо справді, материнська любов – 
всесильна та безмежна. Але як за-
радити, коли дитина народжується 
у ворожому середовищі, де не бажа-
ють їй життя? Де наперед визначе-
на її доля? На що здатна жінка, коли 
материнство стає боротьбою за ви-
живання, а замість дому – холодні 
бараки, замість колиски – тюремні 
нари?

Дослідники «Локальної історії» 
під час експедицій зібрали тисячі 
розповідей про долі людей, повоєн-
ні лихоліття та радянські табори. Ці 
оповіді свідчать, що каральна сис-
тема не жаліла нікого – ані старих, 
ані тільки-но народжених і зовсім 
беззахисних. Як виживали матері та 
діти в таких пекельних умовах?

«Мало хто з них доїхав 
до Сибіру»

– Їхали ми, поїзд став в лісі. 
Заходили і питали: «Є подохлиє?». 
[Якщо] є – то відкривали двері та ви-
кидали «подохлих»: дідо якийсь по-
мер, чи якась бабця вмерла, чи дити-
на померла... Ну, діти вмирали май-
же всі, маленькі діти. Мало хто з них 
доїхав до Сибіру. Діти вмирали в до-
розі і їх викидали, як жабок, з поїзда, 
– розповідала у спогадах зв'язкова 
УПА Катерина Гучко, 1931 року на-
родження з міста Ходорів.

Підпільниця пригадувала, що 
з ними у вагоні їхала молода жінка 
з чотирма дітьми. Наймолодше не-
мовля вона постійно тримала біля 
грудей. Під час зупинки матір, не 
витримавши знущань, крикнула на 
конвоїра. Той наказав повертатися 
до вагона, а коли вона сіла – вистре-
лив у голову. Руки їй опустилися, і не-
мовля скотилося на жінку, яка сиді-
ла нижче.

Перед виселенням на схід мате-
рів із дітьми могли збирати у спеці-
альних закладах для утримування 
дітей «ворогів народу». Інформацію 
про ці установи замовчували. В од-
ному з таких закладів працювала 
членкиня ОУН Лідія Тиховліз.

– Після засуду я попала в лікар-
ню. Але я відійшла, і мені запропо-
нували працювати там [у лікарні]. 
А пізніше перейшла [в заклад для 
утримування дітей] – тамтих мамів 
і дітей, які родили в тюрмі. Там зро-
били, певно, на чоловік 60, не біль-
ше, мамів з дітьми. Нас туди як об-
слуговуючий персонал взяли. І два 
роки ми там були. А потім розфор-
мували, бо діти вже два роки мали й 
на етап відправили, – пригадувала 

львів'янка пані Тиховліз, 1928 року 
народження.

Ганна Симотюк розповідала про 
пересильний пункт у Коломиї. Вона 
носила їсти сім’ям із малими дітьми:

– То страшно було, як з такою 
малесенькою дитиною жінка. Може, 
два рочки мало. Плаче, що хоче до-
дому – а вона в тім вагоні, – прига-
дувала пані Ганна.

«Я смерть хотіла 
собі зробити»

Зазвичай коли батьків 
ув’язнювали за «госізмєну» чи інші 
політичні злочини, то дітей та роди-
чів відправляли на спецпоселення.

Згадувала про це Марта Бал-
тро, дочка учасника Процесу 59-ти, 
священника зі Львова Романа Бе-
реста:

– Я в нічній сорочці стояла на 
ліжку з горячкою і збиралася. З со-
бою одну ляльку взяла.

Привезли їх у тайгу. Оселили в 
тісній кімнаті. Малій дитині постій-
но допікав голод. По сусідству жила 
єврейська сім’я. Євреї частували 
Мартину рідню кубиками цукру.

– Я вже лежала, галюцинації, 
причувалося мені, що тато прийшов 
і щось мені співає, щось свистить. 
Тато дуже вмів свистати – такий ху-
дожній свист. І мені так вчувалося, 
що тато ходить і свистить. А то вітер 
свистів в тій «рускій пєчці»... Траву 
ми там їли, таку колбу. Колба – то як 
в конвалії листя. Нам люди підказа-
ли місцеві. Часом їли здохлу рибу, – 
розповідала пані Балтро, 1933 року 
народження.

То страшно було, як з такою ма-
лесенькою дитиною жінка. Може, 
два рочки мало. Плаче, що хоче до-
дому – а вона в тім вагоні...

Пелагію Свищ ви-
везли до Сибіру, коли 
вона мала 9 років. У 
дорозі дівчинка зане-
дужала. Тато вирішив 
її врятувати й висадив 
на одній зі станцій – 
далі поїхав сам.

– Мій батько пра-
цював лісним (Лісни-
ком. – Ред.). За Австрії 
були лісні, за Польщі 
були лісні – ніхто не ви-
возив. А москаль ви-
віз нас… Погрузили то-
варняки – і в Сибір. І я 
там переморозила собі 
голову та й дістала за-
палення мозку. До Сибіру їхали два 
тижні, але я з ними вже не поїхала. 
В Омску тато взяв мене на руки і за-
ніс на стацію. А там на стації вони 
давали знати, чи є хворий який. І 
зараз на стації тато мене в голо-
ву поцілував, і тата пост повів далі 

в вагони, а я лишилася й чекала на 
«скору», – пригадувала пані Свищ зі 
села Ставки на Яворівщині, 1930 
року народження.

Дівчину взяли на лікування. Але 
вона весь час просилася до батьків.

– Завели мене в баню, дивлю-
ся, є ножиці й машинка. Обстригли 
мене, в бані покупали і занесли. Я 
три місяці мала 40–41 (Температу-
ра тіла. – Ред.). Я була без пам’яті, 
так, що вони з-під мене вже виноси-
ли, бо я не вставала. Я так цілу зиму, 
і весну, і літо була… Як я лежала в лі-
карні, то з третього поверху смерть 
собі хотіла зробити. Бо не знаю, де 
тато, де мама. Вони до мене по-
руски, а я до них по-українськи, і я 
ніц не розумію, але вони мене пиль-
нували… Потім мене в лікарні запи-
тали, де я хочу їхати – на родіну чи 
до батьків. Я кажу: «Де тато і мама 
мене везіть».

Євгенія Хмара змогла втекти з 
недужим немовлям просто з ваго-
на. Вона була дружиною команди-
ра самооборонного кущового відді-
лу УПА зі села Горбків теперішнього 
Червоноградського району Семена 
Хмари. Євгенію з місячною дитиною 
відправили на заслання через на-
лежність чоловіка до підпілля. Але 
в дорозі вона побачила, що дитина 
при смерті, втекла й вирушила че-
рез пів України до рідного села.

– Я пішла ночувати під солому, 
а воно змерзло. Що ж то, крихіт-
ка така маленька... А один чоловік 
каже: «Хто така? Чого дитина плаче? 
Хтось викинув дитину чи що?». А я 
кажу: «То жінка з дитиною, ночую під 
соломо». «Боже, та нині собаки не 
можна надвір вигнати, а ви з дити-
ною під соломою». То він мене завів 
до добрих людей, вони мене пере-
ночували, – розповідала пані Хма-
ра, 1924 року народження.

Жінці вдалося повернутися до-
дому. Втім їй постійно доводилось 
переховуватися.

Через кілька років, коли Євге-
нія Хмара носила під серцем другу 
дитину, вона стала свідком смер-
ти чоловіка, бачила, як облавники 
знущалися з його тіла. Згодом жін-
ку заарештували. Спочатку разом із 
доньками – 1,5 і 4 років – утриму-
вали в тісній, перелюдненій камері 
Сокальської в’язниці. Потім етапом 
відправили у Пермську область.

Народжені в неволі
У ГУЛАГу існувала окрема кате-

горія – «табірні діти». Так називали 
немовлят, народжених у виправних 
таборах, або дітей «зрадників бать-
ківщини». Їхня доля була визначена 
ще до появи на світ.

Респондентка «Локальної істо-
рії» на Самбірщині розповідала іс-
торію про жінку, у якої почалися по-
логи в тісній в’язничній камері. Жін-
ки намагалися їй допомогти, проси-

ли охоронців привести лікаря, але 
стражі були байдужими, і дитина за-
дихнулася.

Народжувати у в’язниці довело-
ся і зв’язковій Романа Шухевич Ка-
терині Зарицькій.

– Катерина народила на Лонць-

кого сина (Уточнення ЛІ: син Кате-
рини Зарицької, Богдан Сорока, на-
родився не в Тюрмі на Лонцького, 
а в «Бригідках»), – пригадувала Да-
рія Гусяк, теж зв’язкова командира 
УПА. – Вона зуміла передати своїй 
мамі дитину, ще заки її на розстріл 
викликали. То було у 1941 році. 
Вона за німців бачила того сина, 
виховувала, але вже як другий раз 
арештували, як він підріс, то приїж-
джав на побачення до Володимира 
(йдеться про в’язницю «Владимир-
ський централ». – Ред.), – розпо-
відала пані Гусяк, 1924 року наро-
дження.

На засланні народила дитину 
й інша наша респондентка Павлі-
на Біла, 1930 року народження, зі 
села Великий Полюхів, що за 35 кі-
лометрів від Львова. Їй разом із не-
мовлям вдалося врятуватися з па-
лаючого барака.

– Я родила в бараку на ліжку, бо 
не було лікарні. І лікар казала мені 
вісім днів після родів не вставати, 
бо дуже тяжкі роди мала. А з пер-
шого бараку були люди, вивезені з 
села Грабів Буського району, і там 
жінка одна приносила мені чай та 
щось поїсти, бо я вісім днів не вста-
вала. І вночі на восьмий день кажу 
до неї: «Вже мене не закривайте на 
колодку», – бо вона мене закрива-
ла. І це щастя, то так Бог дав: видно, 
я мала жити. Я лягла і сплю, в со-
рочці і на клійонці. Чую, такий крик 
надворі, а двері зі середини закриті 
на грубу защіпку. Я відкриваю две-
рі – а вогонь до хати! Горить вже той 
кінець в бараку, догорає. Вітер го-
рою, і вже горить стеля, іскри па-
дають. Дитину взяла з ліжка і пе-
редала надвір. Фельдшерка каже 
до мене: «Поліна, давай рєбьонка!». 
Взяла від мене дитину, я ще раз 
вернулася, а вже все горить. Згорі-
ло все. Ми лишилися – я в тій сороч-
ці та плащі.

Референтка ОУН Катерина Мак-
симович, 1924 року народження, 
з міста Миколаїв на Львівщині, за-
вагітніла на засланні. Року 1958 
вона потрапила під амністію. Ва-
гітним жінкам, які відбули 2/3 тер-
міну, дозволяли відвідати родичів. 
Перебуваючи вдома, пані Катери-
на народила доньку. Під час пологів 
дільничний із карабіном стояв на 
дверях, щоб породілля не втекла. 
Чоловік Катерини, Михайло Квась 
(член ОУН на псевдо «Монах№), при-
слав дружині телеграму: «Якщо буде 
дівчинка, назви Надія, бо в нас нічо-
го не лишилося, крім надії».

«Знали, що то діти 
«бандитів»»

Значну частину неповнолітньої 
молоді вивозили із галицьких сіл за 
сфабрикованими звинуваченнями. 
Про це згадувала зв’язкова УПА зі 
села Унів, що неподалік Львова, Лу-
кія Лесіцька.

– Як радянська влада прийшла 
після окупації німецької, то вже «па-
радово» поїздами перли в Сибір і з 
дітьми грудними, що діти пример-
зали матерям до грудей. У нас по-
набирали дітей шістнадцять років, 
п'ятнадцять років. І то ще були нео-
судні. Но Сталін дав приказ вивез-
ти з України. То була рознарядка: 
з села стільки і стільки, то не мало 
значення, чи ви були якісь політи-
кани. Забирали таке, що воно би 
померло, а в політиці нічого не ро-
зуміло. А там в лагерях їх прята-
ли, коли комісія приїжджала, бо то 
були малолєтки. Тримали ще два-
три роки, поки вони вже мали по 
18 років. А тоді суд. Пообтовкають 
руки й ноги, щоби підписати прото-
кол, що вона содєйствувала банде-
рівцям, що була зв’язковою. А яка 
вона там була зв’язкова, коли мала 

13–14 років? – переказувала пані 
Лесіцька.

Батьки дуже переживали за 
долю своїх дітей, які могли залиши-
тися без їхнього нагляду.

Зв’язкова УПА Дарія Гусяк зга-
дувала слова своєї товаришки Оль-
ги Ільків. Пані Ольга відчувала ве-
ликий біль, що дітей виховують яни-
чарами:

– Вона цілий час переживала 
за тих дітей. Ясна річ, що їх на яни-
чарів виховували. В дитячому бу-
динку у Львові. Донька старша, син 
молодший. Їм там невесело було, їх 
били, може, тому, що знали, що то є 
діти “бандитів”, – розповідала пані 
Гусяк.

Іноді, щоб врятувати дітей від 
заслання, батьки віддавали їх одно-
сельцям або родичам. А ті видавали 
їх за власних.

У сім’ї Ганни Левенець жила ді-
вчина, яку матір врятувала від ви-
везення:

– Дівчинка, може, мала сім літ, 
– пригадувала пані Ганна. – І її по-
садили на фіру і будуть вивозити ту 
дитину, бо вивозять маму... А моя 
мама витягла її на подвір'я і каже: 
«Ви де забираєте мою дитину»”. 
А той малий солдат так дивиться 
і каже: «Я знаю, що вона не твоя, 
але забирай, бо все одно вона в 
дорозі подохне і її з вагона вибро-
сять через вікно». І як вже везли її 
маму на діл, на фірі везли на Сибір, 
мама її поставила у вікно – хата 
так була до дороги – тілько вона 
маму вже виділа в останній раз. 
Помахала рукою: мама їй, а вона 
мамі.

Роксолана ПОПЕЛЮК, 
історикиня

Сайт «Локальна історія», 
08. 05. 2021.

«Дітей викидали з поїзда, як жабок»

Назар Волощишин, м. Інта 
Комі АРСР, 1960-ті рр Фото: 

архів проєкту «Локальна історія»

Марта Берест, м. Каргасок 
Новосибірської обл., РРФСР, 
1944 р. Фото: архів проєкту 

«Локальна історія»

Катерина Зарицька з сином Богданом. 
Фото: www.photo-lviv.in.ua

Володимир Гоянюк, Магаданська 
обл., РРФСР, 1957-1958 рр. Фото: 
архів проєкту «Локальна історія»

Ольга Ільків з донькою,1946 рік. 
Фото: www.rozmova.wordpress.com
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Князь Ігор 
блаженний

18 червня – пере-
несення мощей бла-
женного веикого кня-
зя Ігоря Чернігівсько-
го і Київського.

Ігор Ольгович у 
святому хрещенні Ге-
оргій походив із роду 
чернігівських князів. 
Після смерті свого 
брата Всеволода Оль-
говича, який був київ-
ським князем, всту-
пив на київський пре-
стол, на якому княжив лише 12 днів. Кияни не лю-
били Ольговичів, зрадили його й видали Ізяславу 
Мстиславичу Переяславському, який проголосив 
себе Київським князем. Ізяслав Мстиславич за-
кував його в кайдани й відіслав спочатку до Ви-
дубицького монастиря під Києвом, а потім до Пе-
реяслава, де Ігор тяжко захворів. За згодою Ізяс-
лава Мстиславича князь Ігор прийняв чернецтво. 
Після одужання він прибув до Києва, де в монас-
тирі Св. Феодора прийняв схиму під ім’ям Гавриїла. 
Тим часом проти князя Ізяслава Мстиславовича у 
1147 р. виступив брат Ігоря Святослав Ольгович.

Юрба киян, яка зібралася тоді на віче, поста-
новила вбити князя Ігоря. Даремно митрополит, 
князь і бояри відмовляли розлючених людей від 
цього заміру. Вони вдерлися до монастиря Св. Фе-
дора, схопили князя Ігоря під час богослужіння й 
витягнули на вулицю. Спочатку князеві вдалося 
вирвати його з рук юрби й привести до двору своєї 
матері, але люди ввірвалися й вбили князя Ігоря.

Уже під час похорону князя Ігоря кияни зрозу-
міли, що вбили невинну людину через ненависть 
до його роду, й незабаром почали вшановува-
ти його як святого й мученика. Біля мощей кня-
зя Ігоря почали творитися чудеса. У 1150 р. його 
тіло було перевезене з Києва до рідного Черні-
гова. Пам’ять блаженного Ігоря великого, князя 
чернігівського вшановується 18 червня (5 червня 
за ст. ст.).

Тетяна МИРГОРОДСЬКА
«Чернігівщина в житті славетних»

Федір Проценко
Відомий культурно-освіт-

ній діяч, актор, музикант і 
хормейстер Федір Дани-
лович Проценко наро-
дився 19 червня 1866 
р. в Ніжині. По закін-
ченню спеціальних 
регентських вчитель-
ських курсів у Санкт-
Петербурзі, працював 
викладачем музичних 
дисциплін у Ніжинському іс-
торико-філологічному інститу-
ті кн. Безбородька. 50 років керував ніжинськими 
хоровими колективами. Талановитий актор органі-
зовував аматорські вистави ніжинського театру та 
грав у них.. Найвідомішими ролями Федора Дани-
ловича були – Виборний («Наталка Полтавка» І. Кот-
ляревського), Карась («Запорожець за Дунаєм» С. 
Гулака-Артемовського). Був знайомий з М. Занько-
вецькою, І. Карпенко-Карим, М. Кропивницьким та 
М. Садовським

Федір Проценко був ініціатором проведення 
різноманітних благодійних концертів аматорських 
музичних колективів, а також ювілейних вечорів, 
присвячених М. Гоголю, Т. Шевченку, М. Занько-
вецькій. 

З 1905 р. по 1908 р. – повірений у справах 
Ради Всеросійського Театрального товариства, а з 
1907 р. по 1918 р. – Ради Московського товари-
ства драматургів і композиторів на Ніжинщині. У 
1927 р. став членом Всеукраїнського музичного то-
вариства ім. М. Леонтовича. 

Проте, у 1934 р. у зв’язку з процесом Спілки ви-
зволення України Проценко зазнав репресій та був 
звільнений із посади диригента студентського хору. 
У 1942 р. відомий культурно-освітній діяч покинув 
цей світ. Ніжинці пам’ятають цю видатну, безмежно 
талановиту людину. Провулок, де знаходиться бу-
динок Федора Проценка, у 2014 р. перейменували 
на його честь, а на самому будинку наступного року 
відкрили пам’ятну дошку.

Аліна ОВДІЄНКО,
наукова співробітниця Ніжинського 

краєзнавчого музею імені Івана Спаського

У вересні 2020 
р. в історичному цен-
трі Чернігова на Ди-
тинці встановили іс-
т о р и к о - с к у л ь п т у р -
ну композицію із чо-
тирьох пам’ятників: 
чернігівському кня-
зю Мстиславу Воло-
димировичу Хоробро-
му, Нестору літописцю, 
чернігівському пол-
ковнику Мартину Не-
бабі та чернігівсько-
му архієпископу Лаза-
рю Барановичу. Автор 
– скульптор Олексій 
Шевченко. Увіковічнення 
пам’яті відомого церковного ді-
яча співпало з відзначенням у 
2020 р. офіційного 400-річно-
го ювілею Лазаря Барановича 
(1620—1693 рр.).

Відомий церковний і куль-
турний діяч, впливовий політик, 
чернігівський і новгород-сівер-
ський архієпископ народився, 
вважаємо, найімовірніше 1616 
р., можливо, у Білорусії. Лазар 
Баранович здобув добру освіту, 
навчаючись у єзуїтському коле-
гіумі м. Каліша, в Києво-Моги-
лянській колегії, Віленській ака-
демії. Потім він був викладачем, 
ректором Києво-Могилянської 
колегії. У 1657 р. за підтримки 
гетьмана Богдана Хмельниць-

кого та київського митрополита 
Сильвестра Косова Лазар Бара-
нович висвячений на чернігів-
ського та новгород-сіверського 
єпископа. У 1667 р. йому було 
надано сан арієпископа

Обійнявши посаду церков-
ного архієрея найбільшої в Геть-
манщині єпархії, Лазар Барано-
вич розгорнув активну політичну 
та культурно-просвітницьку ді-
яльність, став найвпливовішим 
владикою. Він майже 20 років 
з перервами, а саме – у 1657 
р., з 1659 – 1661 рр., та з 1670 
– 1685 рр., був місцеблюстите-
лем київської митрополії (тобто 
фактично виконував обов’язки 
київського митрополита). Тра-
гічні обставини Руїни, часті змі-
ни гетьманів, посилення вій-
ськової інтервенції висунули 
впливового владику на роль не 
тільки духовного лідера право-
славної церкви, але й всього 
суспільства. Архієрей активно 
займався духовним відроджен-
ням краю: відновленням цер-
ков та монастирів, заснуван-
ням шкіл, поширенням пропо-
відництва, розвитком хорового 
мистецтва. Лазарю Баранови-
чу належить чимала заслуга у 
розвитку української літерату-
ри, книгодрукування у другій 
половині XVII ст. Він більше 20 
років жив у Чернігові, з них 13 

років у якості місцеблюстителя 
Київської митрополії. Завдяки 
Лазарю Барановичу у Чернігові 
були відбудовані давньоруські 
храми та монастирі, побудова-
ні нові, зокрема, найбільший у 
Чернігові Троїцький собор. Вла-
дика прагнув перетворити Чер-
нігів на провідний культурний 
осередок Гетьманщини, підне-
сти до рівня Києва, а той пере-
вищити його. Ще за життя та й 
після смерті про нього писали 
сучасники як про визначну осо-
бистість, за «яким плакала вся 
Русь». Дмитрій Туптало (Ростов-
ський) називав його «великим 
стовпом церкви».

Помер Лазар Баранович 3 
вересня 1693 р. Його поховали 
у кафедральному Борисогліб-
ському соборі (на фото). Склеп 
влаштували у середній части-
ні нави собору між централь-
ним і західним стовпами. Він 
мав склепіння в одну цеглу, ши-
риною 160 см і був складений 
із червоної жолобчастої цегли 
розміром 29х17х5 см. У жов-
тні 1956 р., під час досліджень 
собору архітектором Миколою 
Холостенком у присутності ко-
місії відбулося розкриття скле-
пу Лазаря Барановича. Микола 
Холостенко планував його ро-
зібрати, оскільки його північна 
стіна стояла на краю стародав-
ньої стіни споруди ХІ ст., – т.з. 
князівського двокамерного те-
рему, який досліджував архітек-
тор. Гробниця Лазаря Барано-
вича великих розмірів лежала 
на напівкруглих брусках, обтяг-
нута шовком. Після того як її ви-
тягли, відкрили, точніше, під час 
виносу провалилася кришка – 
там лежав прах Лазаря Барано-
вича. Від кісток та черепа нічого 
не залишилося – лише жмут ру-
дуватого волосся бороди. На го-
лові була одягнена оксамитова 
камілавка без усяких прикрас. 
Покійник був покладений в об-
лаченні-савані.

Як вважав Микола Холос-
тенко, найімовірніше, це була 
мантія, без рукавів, під нею – 
темний каптан також без при-
крас, який погано зберігся. На 
ногах – залишки панчох, ноги 
були зв’язані паском, який теж 
погано зберігся. На плечах ман-
тії були вишиті шовком і добре 
збереглися довгасті прямокутні 
медальйони: на правому – ви-
шите зображення Ісуса Христа 
на повний зріст з хрестом в лі-
вій руці, обабіч вишита моно-
грама ІС ХС (Микола Холостен-
ко помилково зазначив, що то 
архангел). У верхній частині, на-
вколо фігури Христа, вишитий 
напис: «Азъ есмь воскресеніє 
і животъ». Ці слова промовив 
Ісус Христос до сестри Лазаря 
Марфи, коли прийшов його во-
скрешати (Іоан. 11: 25). На ліво-
му медальйоні була вишита фі-
гура патронального святого ар-
хієпископа – Лазаря на повний 
зріст з посохом в єпископсько-

му облаченні. Обабіч 
святого напис: «СТ ХСВ 
ЛАЗАР ЕПКОП КИТИЙ-
СКИ» (Святий Христов 
Лазар єпископ Кітій-
ський). Внизу фалд ман-
тії – вишиті квадратні 
наріжники: на правому 
– крупна тюльпанопо-
дібна квітка з дрібни-
ми пелюстками, а зни-
зу букви «АЕ» і «Ч» (Архі-
єпископ Чернігівський), 
на лівому – така ж квіт-
ка і букви «Л» і «Б» (Ла-
зар Баранович).

На грудях небіж-
чика, поверх мантії, лежав 
дерев’яний благословенний 
хрест в «мідній бронзовій» опра-
ві. На лицьовому боці хреста ви-
різьблено «Розп’яття» та «чоти-
ри євангелісти», зі зворотного 
– «Зняття з хреста», праворуч і 
ліворуч – два архангели, а зни-
зу і зверху, найімовірніше, та-
кож євангелісти. Проте, на бла-
гословенному хресті (він був 
переданий Чернігівському дер-
жавному архітектурно-історич-
ному заповіднику в 1972 р. Чер-
нігівським історичним музеєм 
як хрест Лазаря Барановича), 
який зараз експонується у ві-
трині Борисоглібського собору, 
на лицьовому боці зображено 
«Розп’яття», а на зворотньому — 
Богородицю з немовлям на по-
вний зріст.

У той же час на фотографії з 
фонду Миколи Холостенка, який 
зберігається у Національному 
заповіднику «Софія Київська», 
представлений ще один бла-
гословенний хрест з похован-
ня Борисоглібського собору, на 
ньому з лицьового боку зобра-
жено «Розп’яття» з пристоячи-
ми Марією та Іоанном Богосло-
вом, у бічних ременах – поясні 
зображення двох святих жінок, 
зверху і знизу – євангелісти, 
на зворотному боці – «Хрещен-
ня», в бічних раменах зображе-
но двох ангелів (?), зверху і зни-
зу – євангелісти. Нині цей хрест 
зберігається в Чернігівському 
історичному музеї ім. В.В. Тар-
новського. На ручці має напис 
«Лука» та інші нерозбірливі бук-
ви. Відомо, що світське ім’я Ба-

рановича було Лука. Вірогідні-
ше за все, саме цей хрест по-
ходить з поховання Лазаря 
Барановича. На фотографії 
з колекції Миколи Холостен-
ка цей хрест міститься поруч 
з нагрудним хрестом, який ле-
жав під мантією архієписко-
па. Холостенко його замалю-
вав, вказавши на його неве-
ликий розмір, зазначивши, що 
він був «пустотілий, мідний чи 
бронзовий з развиненими кін-
цями». Нині цей срібний з по-
золотою хрест знаходиться у 
вітрині Борисоглібського со-
бору. Він належить до наперс-
них хрестів-мощевиків, які до 
XVIII ст. мали право носити 
тільки єпископи. Хрест наперс-
ний з вушком, чотирикінцевий, 
кінцівки якого мають трипе-
люсткоподібні завершення. 
На лицевому боці хреста ви-
гравіюване Розп’яття, обабіч 
в бокових раменах – зобра-
ження Марії та Іоана Богосло-
ва, зверху – голуб – символ 
Святого Духа. На зворотньому 
боці – знаряддя страстей. 

Серед облачення Лазаря 
Барановича Микола Холостен-
ко також зазначив квадратну 
панагію, на якій був зображе-
ний хрест з підніжжям уступа-
ми. Микола Холостенко поми-
лився: це була не панагія, а 
параман з тканини – невели-
кий чотирикутний плат, атри-
бут чернечого одягу, що но-
ситься під одягом на шнурах, 
котрі пришиті до його кутів. На 
ньому вишитий восьмикінце-
вий голгофський хрест з під-
ніжжям, внизу череп та кістки 
Адама, обабіч – спис та пали-
ця з губкою і відповідними на-
писами.

З поховання Лазаря Ба-
рановича Чернігівському істо-
ричному музею були передані 
мантія, хрест ручний (благосло-
венний), хрест наперсний, шап-
ка-камилавка. Чернігівський 
історичний музей у 1972 р. пе-
редав Чернігівському держав-
ному архітектурно-історичному 
заповіднику як речі з похован-
ня Лазаря Барановича, також 

камілавку, єпітрахиль та па-
лицю. Нині вони експонують-
ся у Борисоглібському соборі. 
На жаль, мантія Лазаря Бара-
новича у Чернігівському істо-
ричному музеї до нашого часу 
не збереглася. Зотлілі залиш-
ки облачення та гробу Лазаря 
Барановича після обстеження 
гробниці перенесли у північну 
абсиду Борисоглібського собо-
ру, де і були поховані. Після пе-
ренесення поховання склеп ро-
зібрали.

Ольга ТРАВКІНА,
кандидат історичних наук, за-
відувачка відділу музейної та 
науково-фондової діяльності 
Національного архітектурно-

історичного заповідника 
«Чернігів стародавній»

Мало відомі реліквії з поховання чернігівського 
архієпископа Лазаря Барановича

Портрет Лазаря Барановича. 
Гравер О. Тарасевич. 

1693. Мідьорит.

Благословенний та наперсний 
хрести Лазаря Барановича

Камілавка, єпітрахиль, палиця з поховання Лазаря Барановича
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Батурин — гетьманська столиця

У центрі Відня, столиці Австрії, досі є ву-
лиця, що носить ім’я Андрія Розумовсько-
го. Він був російським дипломатом, онуком 
простого козака Григорія Розума із села 
Лемеші, що лежить на трасі між Києвом та 
Черніговом, сином гетьмана України Кири-
ла Розумовського. На цій же вулиці зберіг-
ся і розкішний палац, де багато років жив 
Андрій Кирилович. У цьому палаці завжди 
звучала музика, бажаними гостями бува-
ли тут видатні композитори. А сам Андрій 
Розумовський увійшов в історію світової 
музичної культури як чудовий виконавець, 
шанувальник музики і меценат.

Він народився 1752 року у Глухові, який 
був тоді гетьманською столицею України, 
здобув чудову освіту у Петербурзі – у спеці-
альному закритому ліцеї, створеному Кири-
лом Розумовським для своїх синів Олексія, 
Петра та Андрія. Згодом хлопці навчалися 
у Страсбурзькому університеті в Німеччині, 
який свого часу закінчив їхній батько. До 
речі, у 1766 році він відвідав у Страсбур-
зі своїх чад і, як президент Петербурзької 
академії наук, мав намір зустрітися там з 
видатним французьким філософом і пись-

менником Жан Жаком Руссо, щоб подару-
вати йому свою бібліотеку і запросити жити 
та працювати у будь-¬якому зі своїх маєт-
ків в Україні. Але на той час Руссо уже ви-
їхав з Німеччини.

Після університету Андрій деякий час 
служив на флоті, брав участь у Часмен-
ському бою, командував фрегатом «Єка-
терина», а потім перейшов на придворну 
службу. Мав, щоправда, короткочасні не-
приємності – був висланий із Петербурга 
імператрицею Катериною II за компроме-
туючі документи, що виявилися у паперах 
дружини царевича Павла – майбутньо-
го імператора, товариша дитячих літ Ан-
дрія. Але Катерина невдовзі пробачила 
його гріхи і у 1777 році призначила міні-
стром та послом Росії в Неаполі. Так роз-
почалася його бататорічна дипломатична 
кар’єра.

Згодом очолював посольство у Данії, 
Швеції, Австрії. Але жив переважно у Відні, 
там і похований.

До цього міста він приїхав 25-¬річним 
дипломатом та вельможею і невдовзі по-
трапив в один із найвідоміших у Відні сало-

нів, що належав графині Марії Тун. Її све-
кор мав за честь бути другом і покровите-
лем Моцарта, батько ж Моцарта служив 
капельмейстером у домі графині. Подібним 
чином з цим домом були пов’язані компо-
зитори Ґлюк і Гайдн.

А ще мала графиня на виданні трьох 
доньок, які водночас закохалися в Андрія. 
Одружився ж він на старшій – Єлізабет.

Захоплення класичною музикою, що 
почалося у салоні графині Тун, не залиша-
ло Розумовського до кінця життя. А про-
жив він 84 роки. Йому випало приятелю-
вати із найславетнішими композиторами 
Європи.

Відомо, що не без впливу Андрія Кири-
ловича Гайдн створив свої «Російські квар-
тети», присвячені російському імператору 
Павлу І. Саме через Розумовського князь 
Григорій Потьомкін запросив до Росії Мо-
царта. На жаль, поїздка не відбулася че-
рез смерть Потьомкіна у 1791 році. А че-
рез півтора місяця не стало і Моцарта.

Але найтісніші стосунки склалися в ону-
ка лемешівського козака із Людвігом ван 
Бетховеном. Своєму приятелю з Росії і ме-

ценату великий композитор присвятив 
чотири квартети, які прийнято називати 
«квартетами Розумовського». Бетховен пи-
сав їх спеціально для музичного ансамблю, 
який створив у своєму палаці Андрій Кири-
лович. Розумовському та Йозефу Лобкові-
цу присвячені і п’ята та шоста симфонії, що 
стали шедеврами світової симфонічної му-
зики.

Зберігся лист Бетховена до Розумов-
ського, у якому композитор писав: «Маю 
за честь надіслати Вам другий квартет і по-
відомити, що третій буде завершено мною 
найближчим часом... Маю втіху, що перший 
квартет був схвалений Вами».

У цих квартетах звучать російські та 
українські мелодії, що є, на думку музи-
кознавців, виявом особливого ставлення 
Бетховена до Розумовського. Композитор 
також здійснив дві обробки відомої укра-
їнської пісні «Їхав козак за Дунай», щоб, 
певно, нагадувала Андрію Кириловичу про 
його батьківщину.

Володимир САПОН
З книги «Меди і полини історії»

Київська Рисувальна школа, 
заснована у 1875 р. художни-
ком-педагогом Миколою Івано-
вичем Мурашком (1844–1909 
рр.), проіснувала 26 років. Цей 
навчальний заклад зламав сте-
реотип щодо недовговічнос-
ті подібних київських шкіл, які 
припиняли діяльність, в кращо-
му випадку, через рік. Головна 
причина цієї тенденції була ба-
нальна – відсутність фінансу-
вання. Яким же чином Миколі 
Мурашку вдалося тримати шко-
лу «на плаву» упродовж чверті 
століття?

Секрет в тому, що окрім осо-
бистих амбіцій та високого про-
фесіоналізму, Микола Іванович 
мав неабияку наполегливість у 
пошуках фінансової благодій-
ної підтримки. Йому вдалося за-
лучити значні кошти Івана Ми-
колайовича Терещенка (1854–
1903 рр.) – близько 150 тис. 
руб. З огляду на це школа була 
названа на його честь. Однак, 
окрім Терещенка на допомогу 
закладу приходили й інші впли-
вові поціновувачі мистецтва. 
Зокрема, значимий внесок в 
його розвиток здійснив Петро 
Аркадійович Кочубей (1825–
1892 рр.).

Петро Кочубей – не випад-
кова особистість в житті Мико-
ли Мурашка. Ще в 1860-х ро-
ках, коли художник навчався 
в Петербурзькій Академії мис-
тецтв, Петро Аркадійович по-
мітив сумлінного і здібного сту-
дента та запропонував йому, 
18-річному юнакові з провінції, 
жити в своєму домі. Вдячний 
студент, прагнучи бути корис-
ним, малював ілюстрації для 
публічних лекцій, які проводи-
лися в будинку господаря. По-
кровительство Петра Кочубея 
відіграло важливу роль у його 
житті і в долі майбутньої Школи 
художників. Під час лекційних 
зібрань Микола познайомився 
з багатьма провідними науков-
цями та митцями, що в майбут-

ньому стало йому в нагоді. 
Окрім замальовок до лек-

цій, художник писав портретні 
зображення представників ро-
дини Кочубеїв. Створений ним 
олівцевий портрет сенатора 
Олександра Васильовича Кочу-
бея (1788–1866 рр.), дядька Пе-
тра Аркадійовича, є єдиним збе-
реженим зображенням цього 
історичного діяча.

Через десятиліття, органі-
зувавши Школу художників у 
власній київській квартирі, Ми-
кола Мурашко звертався за під-
тримкою до багатьох меценатів, 
в тому числі і до Петра Аркадійо-
вича. Влітку 1877 р. він заїздив 
у його маєток в Згурівці (нині 
смт. Згурівка Броварського р-ну 
Київської обл.). Дві доби худож-
ник гостював там і натхненно 
розповідав господарю про своє 
дітище, в яке вкладав усю душу. 
Петро Аркадійович не міг ли-
шитись осторонь великої спра-
ви і поклав в кишеню художни-
ку 100 руб., коли той повертав-
ся додому. Ця сума видається не 
надто великою, але якщо брати 
до уваги, що з міського бюдже-
ту школа отримувала фінансу-
вання 300 руб. на рік, то допо-
мога Петра Аркадійовича була 
вагомою.

Окрім того, родина Кочубеїв 

надала Школі твори мистецтва 
із власної колекції. Після візи-
ту Миколи Мурашка дружина 
Петра Кочубея Варвара Олек-
сандрівна (1829–1896 рр.) за-
цікавилася новоствореною 
Школою і невдовзі вирушила 
поглянути на неї. В якості по-
дарунка вона передала закла-
ду етюди Олександра Бейдема-
на, Олексія Боголюбова та Юлія 
Клевера.

Щоб навчання в Школі було 
досяжне бажаючим опанувати 
художнє мистецтво, щоб Шко-
ла мала світле і просторе при-
міщення, Микола Іванович «сту-
кав у всі двері», але, на жаль, 
не всі вони відчинялися. Напри-
клад, в 1878 р. з метою отри-
мання додаткового фінансуван-
ня для Школи, Микола Мурашко 
звертався через Генерал-Губер-
натора у Петербург. У цій спра-
ві Петро Кочубей також брав 
участь, але вона не здобула 
вдалого завершення. Ця ситуа-
ція вкотре показала, що добити-
ся успіху часом дуже важко, на-
віть таким впливовим людям, як 
Петро Аркадійович. 

Проаналізувавши історію 
взаємин відомого державно-
го діяча Петра Кочубея та педа-
гога Миколи Мурашка, можна 
зробити висновок, що завдяки 
щиросердній допомозі одного 
та любові до свого ремесла ін-
шого багато художників отри-
мали цінні знання та старт у сво-
їй творчій діяльності. Серед них 
був і всесвітньо відомий Кази-
мир Малевич. 

А дослідникам вдалося роз-
ширити знання щодо особистих 
зв’язків Петра Аркадійовича з 
талановитими сучасниками та 
щодо деяких екземплярів його 
колекції творів мистецтва.

Алла БАТЮК

Автори публікацій – нау-
ковці Національного історико-
культурного заповідника «Геть-
манська столиця».

Мистецтво декорування 
зброї у Гетьманщині

Якось Бетховен написав «Квартети Розумовського»

Внесок Петра Кочубея в діяльність 
Київської Рисувальної школи

Портрет Олександра Васильовича 
Кочубея, 1788–1866 рр. Художник 

Микола Мурашко. 1860-ті рр.

Самобутність українського 
народу яскраво проявляється в 
декоративно- ужитковому мисте-
цтві: вишивці, ткацтві, технології 
обробки дерева, металу тощо.

Мистецтво декорування 
зброї майстрами Лівобережжя 
досягло свого апогею наприкінці 
XVII – на початку XVIII ст.

У роки гетьманування Івана 
Самойловича та Івана Мазепи 
активно розвивається приватне 
виробництво зброї й зброярство 
набуває ознак художнього ре-
месла. Виконуючи старшинські 
й гетьманські замовлення, май-
стри переймалися художньою 
насиченістю й пишністю своїх ро-
біт. Зброя декорувалася за усіма 
канонами барокового світоба-
чення. Її зразки майстри прикра-
шали металевими інкрустаціями, 
різьбленням, насіканням, чорнін-
ням та гравіруванням. Більш цін-
ні зразки золотили та сріблили:

«мушкеты ствол красного же-
леза насечен серебром и золо-
том;

пищаль ствол насечен золо-
том, замок вызолочен;

пистолеты оправные сере-
бром и вызолочены с финифом;

луки оправлены серебром, 
оправа резная, вызолочена и по 
1 каменю изумруду;

сагайдак оправа серебреная, 
стрелы с перьями беркутовыми 
серебрены;

копье обшито кожею крас-
ною, а по той коже писано золо-
том;

ножи оправные серебром, 
черена по- золочено ящуром;

сабля булатная, ножны хозу 
черного, оправная золотом с ка-
меньем яхонты красными и с 
изумрудами;

бездуган серебряный с руко-
яткой деревяной, окован сере-
бром, золочен местами».

Пістолі, рушниці, луки та ножі 
мали чохли з чорного сап’яну 
або оксамиту, гаптовані золотом 
і сріблом, дорогоцінним камін-
ням: «ножны кованы серебром 
и золочены, ножны черные, по-

лоса насекана золотом оправ-
лена 237 камнями; ножны кос-
тей рыбей оправлены, в опра-
ве на ножнах 20 яшмов и 77 би-
рюз; ложи костяные; ольстры 
бархатны, шиты золотом и сере-
бром».

Майстри-зброярі декорува-
ли не лише зброю, а й начиння до 
неї: порохові мішечки, натруски, 
шоломи, тощо. Наприклад: «на-
труска костная, оправа серебря-
ная золочена с финифом; ладун-
ка шита серебром, шнурок шол-
ковий с золотом;

ладовницы покрытые крас-
ною кожею, пороховница де-
ревяная з косьми да карман-
цем кожаным с набойником 
железным; рог пороховой нарез-
ной раковинами; шлем насечен 
серебром, вверху

колечко серебряное; шлем 
череп з лица насечен золотом 
местами».

Окремої уваги заслуговує й 
гарматне декорування. З присвя-
тами й гербами, грізними левами 
й міфічними істотами, символа-
ми й рослинними орнаментами 
зброярі перетворили артилерію 
на політичний й репрезентатив-
ний важіль. 

В експозиції Музею археоло-
гії Батурина Національного істо-
рико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця» представ-
лено уламок мортири, яка є до-
казом високого професіоналіз-
му майстрів-гармашів. Фрагмент 
бронзовий, декорований вино-
градними гронами та рослинни-
ми орнаментами дає можливість 
уявити розвиток людвисарної 
справи на території

Лівобережної України кінця 
XVI початку – XVIII століття.

Гармати «Лев», «Соловей», 
Грифон», «Голуб» – це далеко не 
увесь перелік шедеврів гармат-
ного лиття, що дійшли до наших 
часів й експонуються не лише 
в українських, а й зарубіжних 
музеях.

Марина ХАРМАК
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Володимир САПОН

«Меди і полини історії»
Продовжуємо публікацію краєзнавчої книжки «Меди і полини іс-

торії» – відомого чернігівського письменника, журналіста, краєз-
навця Володимира Миколайовича Сапона (20. 07. 1951 – 02. 10. 
2017). Поч. в №№ 175, 177–183, 185 – 202.

Понад століття тому вулиця Петер-
бурзька у Чернігові славилась своєю 
аристократичністю – жили тут люди 
заможні, титуловані, із високого ран-
гу посадами. Особливо виділявся бу-
динок графів Милорадовичів, спору-
джений ще 1790 року – одноповерхо-
вий, з білими колонами посеред роз-
кішного саду. Старезні реліктові груші 
із того графського саду збереглися 
досьогодні, неподалік педуніверсите-
ту, по вулиці, яка носить ім’я двічі Ге-
роя Радянського Союзу Олександра 
Молодчого.

Господарі будинку пишалися тим, 
що у ньому 1819 року зупинявся ім-
ператор Олександр І. А про мужність 
Милорадовичів у війні з Наполеоном 
1812 року нагадували гравюри про 
найголовніші баталії цієї війни, біля 
них лежали засушені трави, привезе-
ні з місць ратної слави. Після револю-
ції, коли Милорадовичі назавжди за-
лишили місто, ці гравюри зберігалися 
в Чернігівському історичному музеї і 
загинули у полум’ї Великої Вітчизня-
ної війни. Тоді ж згорів і будинок.

Предки чернігівських Милора-
довичів були сербами і переселили-
ся з Герцеговини на українські землі 
за часів Петра І. Відразу заявили про 
себе як хоробрі воїни. Досить назва-
ти Михайла Милорадовича, котрий 
очолював Гадяцький полк. Саме його 
нащадки заснували чернігівську гілку 
свого древнього роду, обіймаючи на 
наших теренах досить високі посади. 
Петро Милорадович – останній черні-
гівський полковник. Його брат Андрій 
– губернатор Чернігівського намісни-
цтва.

Проте найвідомішою постаттю се-
ред Милорадовичів є син останньо-
го – Михайло Андрійович. Славу, ви-
знання і всі найвищі російські орде-
ни 40 річний генерал здобув на полях 
Вітчизняної війни 1812 року. Але, за-
лишившись у живих у боях із фран-
цузькими загарбниками, він при-
йняв смерть від... свого співвітчизни-
ка. 25 грудня 1825 року він, генерал-
губернатор Петербурга, виїхав на 
Сенатську площу, куди вивели вій-
ська декабристи. Порозумітися із ке-
рівниками заколоту не вдалося. По-
стріл, зроблений одним із них – Пе-
тром Каховським – став для уславле-
ного генерала смертельним.

Блискуче склалася військова 
кар’єра і Григорія Милорадовича: у 
27 років став полковником, у 40 – 
генерал майором, відзначився під 
час російсько турецької війни 1877 – 
1878 років. Однак найпомітніший слід 
залишив у царині історії. Ще шістнад-
цятилітним опублікував свою першу 
історичну студію по містечку Любеч 
на сторінках «Черниговских губерн-
ских ведомостей», співробітничав із 
нею все своє подальше життя. Голо-
вна праця Григорія Олександровича 
«Родословная книга Черниговского 
дворянства» вийшла понад 100 ро-
ків тому. Звісно, детально розписа-
но у ній і родовід Милорадовичів. Але 
тільки до кінця 19 століття... Саме тоді 
і народився Всеволод Меркулов – на-
щадок Андрія Милорадовича, героя 
війни 1812 року і жертви повстання 
декабристів.

Навчався на фізико-
математичному факультеті Петер-
бурзького університету і водночас 
пробував свої сили у літературі. Напи-
сав кілька романтичних повістей, які 
були опубліковані в літературних жур-
налах і мали схвальні відгуки.

Коли ж почалася перша світова 
війна, потрапив до військового учи-
лища, отримав звання прапорщика. 
Тоді ж пройнявся більшовицькими 
настроями. Згодом опинився у Тбілісі, 
де його мати працювала директором 
школи для сліпих дітей, викладав у цій 
школі математику і фізику. Аж поки 
доля не звела із Лаврентіем Берією.

Відтак розпочався напрочуд 
стрімкий злет недавнього вчителя – 
від рядового чекіста до міністра дер-
жавної безпеки СРСР у роки війни та 
повоєнні роки. На рахунку цього ката 
і указ про чищення в’язниць Західної 
України від «ворогів народу», в ре-
зультаті чого більше 10 тисяч чоловік 
було розстріляно у Львівській, Рівнен-
ській та інших областях України.

І хоч у 1946 році Сталін звільнив 
Меркулова з цієї посади за «м’який 
характер», пересадивши потім у кріс-
ло міністра державного контролю, 
але після смерті вождя, коли почала-
ся боротьба за владу між Хрущовим і 
Берією, його було звинувачено у по-
собництві Берії і страчено. 

Втім, академік Андрій Сахаров у 
своїх спогадах стверджував, що Мер-
кулов катом не був. Друзі жартома 
називали Всеволода Миколайовича, 
до речі, єдиного з міністрів держбез-
пеки сталінських часів, котрий мав 
вищу освіту, інтелігентом, говорили, 
що він взагалі випадково потрапив 
під гільйотину хрущовських репресій. 
Як зазначав у спогадах його син Рем 
Меркулов, коли б не фатальний збіг 
обставин, то, можливо, ми б знали 
Меркулова як талановитого драма-
турга чи кінорежисера.

Вже обіймаючи високі посади 
в органах держбезпеки, Всеволод 
Меркулов не припиняв літератур-
ної праці. Писав п’єси, що ставилися 
на сценах московських театрів. Що-
правда, після одного з випадків дове-
лося покинути перо.

...Наприкінці війни у Кремлі прохо-
див прийом, на який запросили відо-
мих письменників, акторів. Керівник 
держбезпеки Меркулов, як і належить, 
намагався бути поруч із Сталіним. У 
якусь хвилину Йосиф Віссаріонович пі-
дійшов до групи артистів і зав’язав з 
ними розмову. І тут одна артистка за-
хоплено сказала: мовляв, такі чудові 
п’єси пише ваш міністр. Вождя це дуже 
здивувало, він справді не знав, що 
Меркулов пише п’єси, які йдуть у теа-
трах. Проте Сталін не був у захопленні 
від того, що йому повідомили. Навпа-
ки, суворо мовив Меркулову: «Міністр 
держбезпеки має займатися своєю 
справою – ловити шпигунів, а не писа-
ти п’єси». Слова Сталіна обговоренню 
не підлягали. Захоплювався Всеволод 
Меркулов і кінозйомками. Його відео-
фільм «День Батумі» свого часу демон-
струвався у всіх кінотеатрах країни.

На жаль, життя людині дається 
лише раз і його, як кінострічку, назад 
перекрутити не можна...

Згадуючи Милорадовичів

30 червня 1867 року на-
родився Олександр Костянти-
нович Рачинський, у 1911 – 
1915 роках – Чернігівський 
губернський предводитель 
дворянства.

Олександр Костянтино-
вич народився в селі Рубан-
ка Конотопського повіту Чер-
нігівської губернії (донедавна 
Бахмацького району). Походив 
зі спадкових дворян Смолен-
ської губернії. Православний, 
син директора Московського 
сільськогосподарського інсти-
туту. Великий землевласник 
(у Смоленській, Тамбовській, 
Чернігівській губерніях). 

1892 р. закінчив юридич-
ний факультет Московського 
університету. Служив чиновни-
ком з особливих доручень при 
Естляндському губернаторі. У 
1893 р. – директор Естлянд-
ського губернського комітету 
в справах в’язниць. 

1895 р. вийшов у відстав-
ку, присвятив себе громад-
ській діяльності й сільському 
господарству. В 1902 р. об-
раний Конотопським повіто-
вим, а у 1911 р. – Чернігів-
ським губернським предводи-
телем дворянства. У 1905 р. 
увійшов до Ради засновників 
Всеросійського союзу землев-
ласників. Брав участь у з’їздах 

Об’єднаного дворянства, вхо-
див до його постійної Ради. З 
7. 06. 1909 по 10. 04. 1915 рр. 
був головою чернігівської Гу-
бернської вченої архівної ко-
місії. У 1911 р. був пожалува-
ний у камергери. Крім того, 
був почесним суддею Коно-
топського повіту й опікуном 
Конотопської гімназії. У 1912–
1915 рр. був уповноваженим 
Головного комітету Всеросій-
ської земської спілки допомо-
ги хворим і пораненим воїнам. 
1912 р. від дворянських спілок 
обраний до Державної ради. 
Входив до комісій з розроб-
ки законопроектів Міністер-
ства народної просвіти. З січ-
ня 1915 р. – дійсний статський 
радник, мешкав у Петербур-
зі. З квітня 1915 р. по січень 
1917 р. – товариш (заступ-
ник) Міністра народної просві-
ти. Був нагороджений ордена-
ми Св. Володимира 4-го ступе-
ня (1908) і Св. Станіслава 1-го 
ступеня (1916). У 1917 р. був 
обраний членом Помісного со-
бору Православної церкви від 
мирян Чернігівської єпархії (до 
1918 р.). 

За радянської влади за-
робляв перекладами. У жов-
тні 1919 р. заарештований у 
Москві, у травні 1920 р. звіль-
нений і знову заарештований 

у справі «Тактичного центру». 
Ув’язнений з карними злочин-
цями у Таганській в’язниці, 
згодом засланий до м. Кир-
жач Володимирської губер-
нії. У 1930 р. знову заарешто-
ваний і засуджений до 5 ро-
ків виправно-трудових табо-
рів, етапований до Карлагу. В 
1932 р. вирок замінено на ви-
силку з обмеженням прожи-
вання. Мешкав у м. Сенгілей 
Середньоволзького краю. За 
деякими даними помер у 1941 
чи 1947 р.

 Ярослав ВОЛЕРТ
«Чернігівщина 

в житті славетних»

22 – 23 червня 1941 року розпочалися ма-
сові розстріли політичних в’язнів спочатку в 
західноукраїнських тюрмах НКВС, а згодом в 
інших регіонах України. Протягом двох тижнів 
комуністичний тоталітарний режим, відступаю-
чи перед нацистами, знищив тільки в Західній 
Україні близько 22 тисяч людей, яких переслі-
дував переважно за політичні переконання.

Так зване «розвантаження» радянських 
в’язниць, вбивство і загибель в’язнів під час 
евакуації у 1941 році відбувалася на всій те-
риторії України, в тому числі й на Чернігівщині.

Деяку інформацію на цю тему можна зна-
йти в документах, оприлюднених у 1994 році 
українським істориком Іваном Біласом.

У записці по дроту заступнику наркома вну-
трішніх справ СРСР Василю Чернишову від за-
ступника народного комісара внутрішніх справ 
УРСР, капітана державної безпеки Миколи Ра-
тушного за 29 червня 1941 року вказано, що з 
Чернігівської області терміново необхідна ева-
куація 1369 в’язнів. В записці по дроту Черни-
шову від народного комісара внутрішніх справ 
УРСР, старшого майора державної безпеки 
Василя Сергієнка за 1 червня 1941 року пові-
домлено про першочерговість вивозу з тюрм 
Чернігівської області 1500 в’язнів, для чого 
треба 52 вагони. Отже, кількість в’язнів у тюр-
мах області збільшилася на 131 особу.

Начальник тюрми № 4 м. Городня Чернігів-
ської області, молодший лейтенант державної 
безпеки Москаленко доповів начальнику тю-
ремного управління НКВС УРСР політруку Де-
мяхіну, що 14 липня 1941 року в’язні були від-
правлені у м. Златоуст (Челябінської області 
Росії), а останні 15 в’язнів 11 серпня відправ-
лені у Чернігівську тюрму. У документі є інфор-
мація, що з 61 особи особового складу цієї 
тюрми 10 осіб записалися у партизани.

У Зведенні про хід евакуації в’язнів із тю-
рем УРСР станом на 19 серпня 1941 року да-
ється два показника їхньої кількості: кількість 
евакуйованих і їх наявність. По в’язниці № 1 у 
Чернігові – 763 осіб за першим показником і 
700 осіб за другим, по в’язниці № 2 у Прилуках 
– відповідно 255 і 250 осіб, по в’язниці № 3 у 

Новгород-Сіверську – 256 осіб, тобто уціліли 
усі, по в’язниці № 4 у Городні – 176 і 190, тобто 
ще добрали додаткових. Місце відправлення 
Кустанай (сучасний обласний центр у Казах-
стані) і Златоуст.

Звертає увагу, що у прикінцевому пунк-
ті документу «Наявність в’язнів, що залиши-
лися» вказано, що станом на 10 серпня 1941 
року ще не вивезли з Чернігівської області 
666 в’язнів.

Із Доповідної записки на ім’я заступни-
ка начальника тюремного управління НКВС 
УРСР політрука Демехіна за підписом старшо-
го інструктора політичного відділу тюремно-
го управління НКВС УРСР В. Н. Поперлі від 19 
вересня 1941 року відомо, що станом на 26 
серпня 1941 року у тюрмі в Прилуках щодо 49 
в’язнів, засуджених до розстрілу, повинні були 
виконати вирок на місці.

Автор документу повідомив, що 24 серпня 
1941 року відправили із тюрем Чернігова (за-
гальна і внутрішня) 684 в’язнів, з них 260 осіб, 
засуджених до страти. У селі Терки (мабуть 
Тертки) Сумської області Ревтрибунал відпра-
вив 97 засуджених до смерті в райвоєнкома-
ти, а в Сумах розстріляно 108 засуджених до 
смерті, решту залишили у тюрмі у Сумах.

Таким чином, наявні відомості вказують, 
що на території Чернігівської області під час 
евакуації владою проводилося так звані «роз-
вантаження» радянських тюрем, вбивство 
в’язнів. У подальших дослідженнях важливо 
з’ясувати всі обставини «чисток» під час ева-
куації у 1941 року та кількість жертв в’язнів із 
чернігівських тюрем.

Зацікавлений читач може ознайомитися 
з цими та іншими документами НКВС у книзі 
Івана Біласа «Репресивно-каральна система 
в Україні (1917–1953): суспільно-політичний 
та історико-правовий аналіз» (Кн. 2), К, «Ли-
бідь» – «Військо України», 1994.
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Ліричні 
етюди

Туга
І тоді він написав.
Господи, як давно це було: ще зовсім маленькими були 

ці каштани біля входу в кафе, тихе затишне кафе, де пла-
кала в руках сивого повного цигана крихітна старовинна 
скрипка, самотньо перешіптувалися закохані парочки, 
моторно снував між столиками молодий бородатий кель-
нер з білозубою посмішкою, і стояв тонкий дух трохи припа-
леної кави; ще п'янило вранці свіже повітря, ще легко вста-
валось з прохолодного ліжка, ще посміхалися очі відчай-
душно красивим жінкам, і нечутною музикою була сповне-
на природа; але все вже кимось навіщось було зумовлено, 
і вже товпилися у байдужій черзі роки, і попереду був сум-
ний спогад про їхню першу зустріч в осінньому парку, коли 
вона жартівливо мовила: «ось бачите, нам по дорозі», а по 
дорозі було-то всього двісті метрів; і попереду був спогад 
про їх останню зустріч в цьому маленькому кафе, де плака-
ла скрипка, сяяв усмішкою бородатий кельнер, і стояв тон-
кий дух припаленної кави; і обоє вони розуміли, що пора 
закінчувати гру, і чекали чогось, чого, напевно, не буває, і 
вона простягла якийсь клаптик паперу і попросила написа-
ти що-небудь на згадку, а він дивився на цей листок, пробу-
ючи згадати щось веселе, безтурботне, і раптом сплив ря-
док простенької пісеньки, і ще не знаючи, що довго-довго, 
багато років не зможе позбавитися від цього рядка, він на-
писав «Мадам, уже падає листя».

 21.09.1987 р.

Бузкові іскри
Степан-коваль аж за серце взявся. 

Присів на лаву коло кузні, закурив.
От, старий дурень, знову понесло. 

А хіба ж йому можна хвилюватися? То-
рік, як возили на огляд в райлікарню 
механізаторів, прихопили і його. Так 
там лікар, молоденький такий, з вуси-
ками, отак і заявив: «Ви, діду, побере-
жіть серце. Головне – не хвилювати-
ся».

А він і не хвилюється. Чого ради? 
Гепай по ковадлу, либонь, уже сорок 
п’ятий рік, і все. Діло звичне. Вдома 
ж коли й погиркаєшся з бабою, так це 
теж справа житейська.

Ну, а тут зірвався, язиком горох 
молотити. Прийшли учні на екскурсію. 
Вчителька: «А зараз, діти, наш почес-
ний колгоспник Степан Васильович 
розповість вам про свою професію».

«Діти», це значить, здоровенні 
хлопці й дівки, вбрані гарно так, бузку 
наламали десь по дорозі. Молоді, кра-
сиві. Спершу трохи слухали, а тоді да-
вай шепотіти й хихикати.

Його ж, старого, понесло. Розба-
лакався. Згадав, як до війни будува-
ли нову кузню, як на фронті підковував 
коней, як по війні збирали по полю за-
лізяччя, й сусід його, теж фронтовик, пі-
дірвався на міні.

Степан так розходився, що удвох з 
підручним тут же, на очах у всіх скле-
пав гарну легеньку сапку.

Тепер от сидів на лаві, пихкав ци-
гаркою і сам з себе посміювався. Чу-
дило, розспівався про село і свою куз-
ню. А скільки їх, отих гарних чубатих 
хлопців, залишиться в селі? Куди там в 
кузню, на якусь культурнішу роботу і то 
не підуть. Ждуть не діждуться, щоб піс-
ля школи чкурнути в місто.

А ще невесело Степану, що й не 
слухали його оті екскурсанти. Видно, 
відмахав своє молотом. Не ті часи. По-
думаєш, сапою хотів здивувати.

Степан притоптав недопалка і зай-
шов у кузню. Зі світла одразу й не ро-
зібрав, що воно біліє на ковадлі. При-
дивився – лежить пишний кетяг бузку. 
Чистий, в росі після вранішнього дощу, 
такий дивний і беззахисний посеред 
жару і заліза.

Степан кашлянув і погладив шор-
сткою долонею свіжий холод бузку.

Летять дикі гуси
Набравши оберемок дров, дід Ва-

силь причинив повітку і почовгав до 
хати. Доведеться й сьогодні прокури-
ти грубку. Ні, таки чортзна-що робить-
ся з кліматом чи з «климатом», як гово-
рить дід Василь. Або взяти таке: Благо-
віщення післязавтра, а студить, як на 
Покрову. Колись, пам’ятається, наче й 
босим ходив об цій порі. Може, що мо-
лодшим був? А ще таки правду, мабуть, 
говорять: викачують із землі нафту й 
газ, от вона й вичахає.

Раптом з неба почулось:
– Гел-гел-гел!
Дикі гуси летять. Над подвір’ям, над 

селом.
От, гуси, видно, такі ж, як і торік, і 

двадцять, і сорок років тому.
Скільки ж їх пролетіло над дідовим 

життям? Хіба він рахував?
Просто, вони були завжди, щовес-

ни. А ще були колективізація, голод, ві-
йна, трудодень у двадцять копійок, ве-
сілля, похорони, нова хата, сини, дочки 
й онуки. І ніколи було вгору глянути.

Дід Василь стоїть посеред двору, 
задер голову і проводжає очима струн-
кий клин.

Стукає в шибку і щось киває з хати 
баба. Дров чекає.

Пахне вогким листям і димом – 
десь по городах палять бур’ян.

У небі – пташиний легіт. Летять дикі 
гуси…

 1981 р.

Наруга
В цей молодий березовий лiсок я їз-

див по гриби уже рокiв п’ять. Дивно, що 
ранiше минав його, поспiшаючи на сво-
єму безвiдмовному велосипедi в гус-
тий дальнiй лiс. А виявилося, що тут, по-
руч, в зеленiй оазi посеред безкрайого 
поля, давно вже поселилися боровики i 
пiдберезовики, пiдосичники i вовнянки.

Поступово я вивчив лiсок до наймен-
ших закапелкiв. Найстарiшим березам 
тут було рокiв з двадцять. Помiж ними хо-
роводили їх молодшi бiлогрудi сестрички, 
тяглися вгору ще меншi, зеленокорi, а в 
густiй травi ховалися зовсiм уже маленькi 
березята – саме листячко на тонюсiнькiй 
паличцi. Все це росло саме собою, вiльно 
й природно.

Густе рiзнотрав’я на початку лiта 
розквiтало всiма барвами — пiсля довгого 
безгрибного мiжсезоння я з нетерпiнням 
навiдувався сюди ще з червня.

Iз звiрини не бачив тут нi лосiв, нi ди-
ких кабанiв, хоч вони, напевно, забреда-
ли сюди з дальнього лiсу. Навiть зайцiв ба-
чив за цей час всього кiлька разiв. Зате 
буйно пурхало у вiттi неполохане птаство. 
Дзвенiв, клопотався на осоннi таємничий 
свiт комах. Зрошена вранiшнiм туманом, 
iскрилася вишуканими вiзерунками паву-
тина.

За цi кiлька рокiв я вже вивчив, пiд 
якими саме деревами найбiльшi грибницi, 
i шукав не навмання. Знайшовши пiд тiєю 
ж березою, в тiй же виямцi, що й торiк, гар-
ненький грибок, я радiв йому, як доброму 
знайомому. Було таке враження, нiби це 
той самий торiшнiй пiдберезовик благопо-
лучно перезимував i знову з’явився з-пiд 
землi.

Найкращий грибний час – вранцi. 
Йдеш, боючись сколихну-ти тишу, наче 
аж остерiгаючись, що наполоханi гри-
би кинуться врозтiч. Коли я сказав якось 
меншiй донi, щоб не сполохала грибки, 
вона посерйознiшала i пiшла по травi тихо, 
як миша.

Донькам взагалi сподобалося видив-
лятися в густiй травi, чи не зблисне темно-
коричневий або червонастий капелюшок 
грибка.

Якось нас прихопила гроза. Знена-
цька. Що вдiєш, липень-грозовик. Ми лед-
ве встигли сховатися до пiднiжжя густої бе-
рези. Добре, що я прихопив був старень-
кий плащ, i ми, як могли, втрьох забилися 
пiд нього. Доньки, як кошенята, згорнулися 
в клубочок i притулилися до мене.

Грiм бив над головою. Це був уже не той 
далекiй гуркiт, коли гроза бушує оддалiк. 
Прямо над нами,  в небесах з трiском рва-
лось велетенське цупке полотно. У мене, 
якщо не на вустах, то в головi, стрибало: 
«Господи, спаси i пронеси», i я дякував долi, 
що береза, крiм iнших цiнностей, має i ще 
одну: в неї нiколи не вдаряє блискавка.

Гроза вiдкотилась так само швидко, як 
налетiла. Бризнулосонце, i повiтря стало 
таким свiжим i запашним, що його хотiлося 
пити маленькими ковтками.

...То була важка пора у нашому життi. 
Якось менi примарився тяжкий сон. Я бре-
ду по глибокiй рiллi, ледве переставляю-
чи ноги, а мiй рiдний березовий лiсок, схо-
же, не наближається, а вiдпливає вдалеч. 
Нарештi я дотягую до узлiсся, падаю в тра-
ву i вжалено схоплююсь. На руцi – кров. Я 
впав прямо на хижо наїжачене бите скло. 
Аж тепер помiчаю, що над лiсом нiби прой-
шовся смерч – половини берiз як не було, 
замiсть них стирчать тупi пнi. В голому, без 
кущiв, без пiдлiску, гаю було пустельно по-
рожньо. Лиса земля била в нiздрi якимось 
жовтуватим ядучим смородом.

Я прокинувся, розбитий i спустошений.
...Старенький велосипед мчав мене 

знайомою до найменших вибоїн польовою 
дорогою. Попереду, на обрiї, червоно i те-
пло горiло сонце.

I тихо й незґвалтовано завмер у 
вранiшньому спокої прекрасний лiс – де-
рева, кущi, трави, туге мереживо павутини 
i п’янке густе повiтря. I хотiлося припасти й 
цiлувати кожну березу.

1988 р.

Він зайшов у теле-
фонну будку, причинив 
двері і, не дивлячись на 
диск, набрав навмання 
сім цифр.

– Так. Я слухаю. Що ж 
Ви мовчите? Я слухаю.

– Добрий вечір.
– Здрастуйте. Хто Ви?
– Вибачте, заради 

бога. Не кладіть слухав-
ку. Я Вам все поясню. Ро-
зумієте, мені погано.

– Розумію.
– Та як Ви можете 

зрозуміти? Вибачте, будь 
ласка, не гнівайтеся. Ми 
розмовляємо вперше в 
житті. Я не знав і зараз 
не знаю Вашого теле-
фону. Просто набрав сім 
перших-ліпших цифр.

– Цікаво.
– Дуже. Я Вас розбу-

див?
– Ні. Я дивилася теле-

візор.
– Ви зараз одна?
– Так.
– А взагалі?
– І взагалі.
– Дивно. У Вас такий 

красивий голос.
– Я й сама дуже кра-

сива.
– Не обманюєте?
– Ні.
– Що ж Ви одна?
– Я не одна. Телеві-

зор ось, телефон. Ви на 
іншому кінці дроту.

Цікаво, далеко це?
– Не знаю. Може, по-

руч, може, на іншому кін-
ці міста.

– Так що з Вами?
– Довго пояснювати. 

Погано мені, розумієте?

– Я все розумію. Шко-
да, не можу допомогти.

– Ну чому? Мені вже 
легше.

– Так просто?
– У світі все просто. 

Говоріть же що-небудь.
– Навіть не знаю, що? 

Хочете, почитаю вірші?
– Хочу. Будь-які вірші.
– «У лісі, ой у темно-

му…»
– Чудово.
– «Де ходить хитрий 

лис…»
– Далі, будь ласка.
– «Росла собі яли-

нонька…»
– Унікальні вірші.
– «І зайчик з нею ріс.»
– З дитинства не чув 

кращих віршів. Скільки 
Вам років? Даруй-

те, коли Ви народили-
ся?

– Давно.
– В цьому столітті?
– Ні. До нашої ери. 

Адже й правда, я якась 
нетеперішня.

– А я нетутешній. З ін-
шої Галактики.

– І як Вам на Землі?
– А як Вам в нашому 

столітті?
– Смішний Ви.
– Смішний. І мені так 

весело. Хочете, вовком 
завию?

– Я хочу Вас бачити.
У трубці запищали ко-

роткі гудки. Немов про-
кинувшись, він дивився 
на холодний безсловес-
ний телефон, а вогкий ві-
тер хльостав по стеклах 
телефонної будки.

 19.11.1987р.

Дощ

Зустрічі
«Здрастуйте!»

Вона посміхнулась і сказала:
– Здрастуйте!
– Здрастуйте, – машинально 

відповів я і озирнувся вслід струн-
кій дівочій постаті.

Хто вона? Я швидко переби-
рав у пам’яті своїх знайомих і на-
півзнайомих і ніяк не міг її прига-
дати. І звідки мене знають у цьому 
сонному містечку? Чи, може, тут, 
як у маленьких поліських селах, всі 
вітаються з усіма, навіть з людьми, 
яких бачать вперше?

У парковій алеї було тихо й по-
рожньо. В кінці її, над мереживом 
гілок, що ось-ось вибухнуть пер-
шою зеленню, зависло велике 
вранішнє сонце.

Я озирнувся ще раз. Її жовтога-
рячий плащик швидко віддалявся. 
Вона йшла рівно і красиво, пере-
дзвін каблучків м’яко тонув у ран-
ковій тиші.

Значить, ми десь зустрічались і 
вона мене впізнала? А, може,

обізналась? А, може, просто 
посміхнулась і сказала:

– Здрастуйте!

«Класики»
Цибате дівча: червона замазю-

кана курточка, колготки з діркою 
на коліні, зчовгані завеликі чере-
вики, мабуть, з ноги старшої се-
стрички. Зажмурило оченята, аж 
зморщився всипаний веснянками 
носик, і несміло попадає ногами 
в намальовані на тротуарі «класи-
ки».

– Мак? – запитує подружок.
– Мак! – у відповідь, бо дівча 

потрапило в «клас».
– Мак?
– Дурак! – радісно запищали 

подружки: дівча промахнулось і 
наступило на лінію «класу».

Гра починається спочатку. Ді-
вча в червоній курточці вкидає 
«склянку» – шматок розбитої таріл-
ки – в перший «клас». Далі стрибає 
на одній нозі, переганяючи своїм 
порепаним черевичком «склянку» 
з одного «класу» в інший.

Час від часу гра припиняється: 
тротуаром проходять дорослі.

Серйозні, заклопотані, з порт-
фелями й сумками. Вони йдуть по 
«класах» і лініях, їм що «мак», що 
«дурак» – все рівно. Дорослі вічно 
спішать.

А за їх спинами знову чути ге-
пання стоптаних черевичків, шур-
хотіння «склянки» по асфальту і ве-
селе «Мак?», «Мак!»

Дітвора грає в «класики».

Погляд
Хлопець років дванадцяти сто-

їть під дверима бібліотеки. Двері 
зачинено, і на них записка: «Буду 
о 15-й». У хлопця під рукою купа 
книг, товстих, добре зачитаних. На 
ньому простенький одяг. Хлопчи-
на тоненький, тендітний, світиться 
весь.

Мене зупинив його погляд, не 
по-дитячому важкий, серйозний. 
Цей погляд так не гармоніював з 
веселим днем, зливою сонця і пер-
шою зеленню.

Чудний хлопець. Кинув би к 
бісу ці книжки. В таку погоду – га-
няти б м’яча, кататися на човні, ки-
дати перші недитячі погляди на од-
нокласниць.

Він міцніше вчепився у свої 
книжки, наче я збирався їх відня-
ти, й дивився на мене своїм насто-
роженим поглядом. Сонце м’яко 
гралось на його худенькому чисто-
му обличчі, відбивалось у великих 
добрих очах.

Чудний хлопчик…
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Жартома і всерйоз

Школа спілкування

СвітСвіт-- інфоінфо

У світі цікавого

Школа української мови

  

Несподівані 
думки

 Доля не дарує, тіль-
ки позичає. (Яніна Іпохор-
ська).

 Наполовину друг – 
зрадник наполовину. (В. 
Гюго).

 Все, що оточує его-
їста, уявляється йому лише 
рамкою до його портрета. 
(Ж. Петі-Сан).

 Ні на що не годиться 
той, хто годиться тільки для 
себе. (Вольтер).

 В житті кожен має 
здійснювати власні помил-
ки. (А. Крісті). 

Було колись...
Король Швеції і Норве-

гії Карл-Юхан XIV ніколи не 
знімав при своїх придво-
рних сорочку. Бо на грудях 
у монарха було татуювання: 
«Смерть королям!» Справа 
в тому, що Карла-Юхана XIV 
до вступу на престол зва-
ли Жан-Батист Жюль Бер-
надот, і був він маршалом 
Франції при Наполеоні, ко-
трий всадив його на трон 
завойованих ним країн. А 
раніше, під час Великої Ре-
волюції, Бернадот зробив 
собі татуювання, адже тоді і 
в страшному сні не міг уяви-
ти, що сам стане королем.

Одного разу король 
Пруссії Фрідріх II Великий 
вирушив з інспекцією до 
берлінської в̀ язниці. Коли 
він розпитував про причи-
ни, через які ув̀ язнені опи-
нилися за гратами, всі кля-
лися, що вони тут випад-
ково і ні в чому не винні. 
Тільки один зізнався, що 
сидить за пограбування. 
Король мав почуття гумору 
і розпорядився звільтнити 
останнього, додавши: «Ви-
кинути звідси цього грабіж-
ника, щоб він не чинив по-
ганого впливу на присутніх 
тут порядних людей».

Куточок 
гумору

Оголошення. «Шановні 
мешканці елітного будинку. 
Через ремонт теплотраси в 
домі з 20 червня по 20 лип-
ня буде вимкнено подачу 
елітної гарячої води. Еліт-
но вибачаємося. Елітний 
ЖЕД.»

☺ ☺ ☺
Жінка чоловікові:
– Любий, а давай ма-

шину купимо. Навчуся їзди-
ти – світ побачимо.

– Той чи цей?
☺ ☺ ☺

Після кількох років 
шлюбу чоловік набуває 
здатність дивитися на дру-
жину, не бачачи її, а дружи-
на - здатність бачити чоло-
віка наскрізь, не дивлячись 
на нього.

☺ ☺ ☺
– Куме, я давно помі-

тив, що в туалеті стільки ро-
зумних думок у голову лізе. 

– Нічого дивного! Про-
сто стільки місця зразу 
звільняється.

Корисні порадиКорисні поради

 Пустеля Наміб – величезна територія на півдні Аф-
рики, що дала назву державі Намібія. Вона тягнеться на 
2000 км. від ПАР до Анголи. Під гарячими пісками таїться 
чимало корисних копалин – міді, урану, алмазів. Величезні 
бархани змінюються рівниною, покритої гравієм.

 Найбільш сонячне місто на земній кулі - Юм в аме-
риканському штаті Арізона. Сонце тут світить в середньо-
му 318 днів на рік, або близько 4000 годин.

Книгам — друге життя
Розгляну пропозицію взяти під реалізацію/придбати букі-

ністичну літературу: книги з історії, філосо-
фії, класику зарубіжну та українську (роз-
стріляне відродження, діаспорних 
письменників), сучасну українську лі-
тературу, фентезі, фантастику. Росій-
ську класику та соцреалізм не пропо-
нувати. 

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.

осо-
з-

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). 

Îñîáëèâîñòi 
êîðèñòóâàííÿ ëiôòàìè

Для економії зусиль мешканців будинку ліфти треба вста-
новлювати вже фабрично обдертими і обдзюреними.

Все, що вам потрібно знати про сусідів, можна дізнатися 
в ліфті.

Ретельно обирайте своїх супутників у ліфті – ніколи не 
знаєш, скільки годин доведеться очікувати аварійку.

Якщо ти застряг у ліфті, то це хороша нагода дописати дис-
ертацію в тиші.

Злочинна влада підступно обригала всі ліфти в Україні.
Київська влада пообіцяла побудувати ліфт на Троєщину 

до 2000-якогось року.
Офісний ліфт наприкінці робочого дня слугує доброю роз-

минкою перед поїздкою на метро.

Неправильно Правильно

Проживати на вулиці Мешкати на вулиці

Прожиточний мінімум Прожитковий мінімум

Пропустити мимо вух Не звертати уваги

Простіше всього Найпростіше

Пройшов стажировку Стажувався

Противна сторона Супротивна сторона

Якщо розбили скляний предмет і потрібно прибра-
ти дрібні осколки, проведіть по підлозі шматочком тіста, 
пластиліну.

Інколи відварені сосиски погано чистяться. За-
радити цьому просто. Перед зануренням в кип`яток, про-
ткніть їх в декількох місцях виделкою. І сосиски легко очис-
тяться. 

Огірок довжиною один метр 
виростили в Іспанії

Іспанський кухар на власному городі виростив вели-
чезний огірок. Він має довжину 1 метр, діаметр 15 санти-
метрів, а вагу – 8 кілограмів. 

Кухар з міста Арресіфе, що на острові Лансароте (гру-
па Канарських островів) відомий своїми городницькими 
рекордами. Раніше він виростив велетенську цибулину 
вагою близько 500 грамів. Щоб виростити гігантський 
огірок сорту Фуджур, він поливав його та вносив орга-
нічні добрива. Попри професійний інтерес, кухар не буде 
готувати якесь блюдо з рекордсмена. Насіння огірка від-
беруть для вирощування інших рекордсменів уже наступ-
ного року, а рештками поласують тварини – кухар розво-
дить кроликів.

З’їв 76 хот-догів за 10 хвилин: 
американець вкотре побив рекорд

Американці дуже люблять різні веселі шоу. В тому 
числі і в дні державних свят, коли, крім офіційних церемо-
ній, проводиться багато веселих акцій. 

У Нью-Йорку 4 липня, з нагоди Дня Незалежності США 
відбулися чергові міжнародні змагання з поїдання хот-
догів. 

Перемогу в змаганнях, які з 1972 року організовує 
американська мережа ресторанів швидкого харчування 
Nathan's, здобув американець Джої Честнат. Чоловік з'їв 
76 хот-догів за десять хвилин.

Це чотирнадцята перемога Честната за останні 15 ро-
ків. При цьому він побив власний рекорд: у 2020 році він 
з’їв 75 хот-догів. Тоді через пандемію коронавірусу зма-
гання проводилися в приміщенні і без глядачів. Як зізна-
вся Честнат, у минулому році йому дуже не вистачало під-
тримки уболівальників.

Джої Чеснат відомий як постійний учасник і багатора-
зовий переможець конкурсів на швидкісне поїдання різ-
них страв.

Серед жінок в конкурсі перемогла Мішель Леско. Їй 
вдалося за 10 хвилин з’їсти 30 з половиною булочок з со-
сисками.

Переможці конкурсу отримали пояси і грошову вина-
городу: за перше місце – 10 тисяч доларів, за друге – 5 
тисяч, за третє – 2,5 тисячі.

106-річна австралійська 
балерина продовжує 

танцювати і навчати інших
Ейлін Крамер з'явилася на світ в 

Австралії в той рік, коли в Європі по-
чалася Перша світова війна. Дівчин-
ка в юності мріяла про кар'єру спі-
вачки. Але одного разу мама Ейлін 
привела її на виступ балетної трупи. 
Після цього Крамер захопилася тан-
цями.

У 24 роки австралійка успішно 
пройшла прослуховування в балет-
ну трупу Гертруди Боденвайзер. На-
ступні тринадцять років Ейлін тан-
цювала і об'їздила весь світ. Після 
завершення кар'єри балерини Кра-
мер стала хореографом.

Вона встигла пожити в Парижі і 
Нью-Йорку. У 99 років Ейлін вдруге 
овдовіла. Після цього вирішила по-
вернутися на батьківщину і осели-
тися в будинку для літніх людей. Але 
любов до танців не залишила ав-
стралійку навіть в похилому віці.

Крамер розповідає, що за-
раз вона відчуває танець по-
справжньому. Крім того, Ейлін всти-
гає також навчати балету молодше 
покоління, малювати картини, писа-
ти книги і навіть зніматися в кіно.

Багато з них дійсно допомагають професі-
оналам непомітно маніпулювати людьми або 
самим уникати чужого впливу. Але якими трю-
ками найчастіше користуються прості смертні? 

Отже, декілька простих психологічних 
прийоми, які дійсно працюють.

Ніколи не кажіть людині «А ти не міг 
би…» – так вона сприйме запитання як те-
оретичне. Наприклад, не варто ставити за-
питання «А ти не міг би зателефонувати сусі-
дам?», оскільки відповідь «так» означатиме: 
«Так, теоретично я міг би це зробити». Тому 
краще перефразувати на кшталт: «Подзвони, 
будь ласка, сусідам».

Якщо ви хочете, щоб хтось відчув себе 
ніяково або незатишно, під час розмови пе-
ріодично поглядайте у центр його чола.

Якщо ваш співрозмовник ухиляється від 
питання або чогось не договорює, просто зро-
біть паузу в розмові, продовжуючи при цьому 
дивитися людині в очі. Їй стане ніяково за зу-
пинку в розмові, і вона продовжить говорити. 

Можливо, при цьому вона більш деталь-
но розкриє те, що потрібно, або скаже правду 
(якщо бреше), вважаючи, що ваше мовчання і 
пильний погляд – ознака того, що ви про все 
здогадалися.

Якщо ви хочете налагодити з кимось 
стосунки (наприклад, в офісі), просто звер-
ніться до цієї людини з проханням що-небудь 
розповісти / пояснити, навіть якщо ви знає-
те відповідь. Це змінить її ставлення до вас у 
кращу сторону.

Ставлячи питання, потрібно непомітно 
кивнути. Швидше за все, так ви отримаєте 
ствердну відповідь.

Досить просто невимушено сказати 
співрозмовнику, що щось йому явно не під 
силу, і він докладе всіх зусиль, щоб довести 
зворотне.

Якщо під час розмови з людиною пері-
одично непомітно кивати головою, співроз-
мовник стане більш сприйнятливим до ваших 
слів.

Якщо в цілому вас влаштовує пропози-
ція іншої людини, але ви бажаєте отримати 
щось більше, просто прийміть трохи розчаро-
ваний вигляд. 

Якщо ви постійно переживаєте, чи за-
крили ви двері і чи вимкнена праска, про-
сто при виконанні цих дій промовляти вго-
лос якусь абсурдну фразу (кожен день різ-
ну). Наприклад, ви вимовляєте «зелений 
кролик» – і виключаєте праску, «деспотич-
ний краб» – і закриваєте двері. В черговий 
раз задумавшись про праску чи двері, ви 
згадайте, що вимовляли дивну фразу, і за-
спокоїтеся.

Якщо людина всіма силами намагаєть-
ся втягнути вас у грандіозну суперечку або 
скандал, просто скажіть їй що-небудь приєм-
не. Це її дуже розлютить.

При публічних виступах завжди беріть з 
собою пляшку води. Якщо ви відчуєте, що за-
були текст, просто зробіть пару ковтків, і ніхто 
не помітить, що насправді пауза виникла че-
рез забутий текст.

Якщо в метро на вас витріщається лю-
дина, почніть дивитися на її взуття. Повірте, 
це виб`є її з колії.

Якщо у вас є претензії до людини, але ви 
не хочете її безпосередньо в чомусь звину-
вачувати, перейдіть на непряму мову. Напри-
клад, фразу «ти не закрив вікно» можна замі-
нити формулюванням «вікно залишилося від-
критим».

Люди найкраще пам’ятають те, що ста-
лося на початку і в кінці дня. Все те, що від-
бувається між цими точками, сприймається 
менш певно. 

Психологічні прийоми, які діють


